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Meer vermogen,
minder brandstof

Ervaar de extra 300 Nm boost wanneer u een berg oprijdt. En bespaar tot 10% op 
uw brandstofverbruik. Volvo FH met I-Save combineert de D13TC-motor met tal van 
brandstofbesparende functies, zoals I-See. Welkom aan boord van de nieuwe Volvo FH 
die u toelaat om brandstof te besparen, zonder in te leveren op vermogen en comfort.

Ontdek er meer over op www.volvotrucks.be

MET
I-Save

DE NIEUWE Volvo FH 
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NEWS

GreenMobility investeert in Renault 

GreenMobility, het Free Floating Car Sharing 

bedrijf uit Denemarken, strijkt nu ook neer in 

Antwerpen en in Gent, en zal daarvoor een 

vloot van 200 elektrische wagens inzetten, 

bestaande uit Renault ZOE (190) en Renault 

KANGOO Z.E (10). GreenMobility is al sinds 2016 

actief in thuisstad Kopenhagen en koos ook 

daar voor Renault. Renault ZOE is een moderne 

stadswagen die 5 volwaardige plaatsen biedt 

en tegelijkertijd compact is, wat parkeren 

in de stad vergemakkelijkt. De tweede 

generatie van Renault ZOE beschikt over de 

nieuwste technologieën m.b.t. connectiviteit 

en oplaadmogelijkheden. Hij is eenvoudig in 

gebruik, ook voor mensen die niet gewend 

zijn om met een elektrische auto te rijden. 

Renault ZOE beschikt over een autonomie van 

395 km (WLTP gemengde cyclus), één van de 

beste ratio’s prijs/autonomie op de markt. Er 

werd een aantrekkelijk aanbod van financiële 

leasing uitgewerkt door RCI/AlphaCredit. 

In tegenstelling tot de traditionele Car 

Sharers zet GreenMobility in op free floating 

waarbij vaste stations voor het ophalen en 

terugbrengen van deelauto’s niet langer aan 

de orde zijn. Dankzij de medewerking van de 

Stad Antwerpen en de Stad Gent kunnen de 

auto’s vrij geparkeerd worden in de straat. 

Met de GreenMobility App kunnen gebruikers 

gemakkelijk de dichtstbijzijnde deelauto 

vinden en reserveren.

Verwacht wordt dat het auto delen zich de 

volgende jaren sterk zal ontwikkelen in 

Europa. Onder druk van steden en gemeenten 

zal dit voornamelijk met elektrische auto’s 

gebeuren, die een uitstekende en duurzame 

aanvulling zijn op het bestaande openbaar 

vervoer. Groupe Renault speelt in op deze 

nieuwe evoluties en is met dit project dus niet 

aan haar proefstuk toe. Samen met partners 

zoals Zity (Frankrijk, Spanje), GreenMobility 

(Scandinavië), Fetch (Nederland) maar ook in 

vele andere Europese landen, bouwt de Groep 

aan een duurzame mobiliteit in stedelijke 

regio’s. Onder het label Renault Mobility, dat 

nu al in Frankrijk en Italië werd gelanceerd, 

wil Renault binnenkort in heel Europa een 

oplossing voor autodelen aanbieden. Zo is 

Renault vandaag al leider op het gebied van 

elektrisch car sharing in Europa, met 9.000 

elektrische auto’s in omloop, goed voor een 

marktaandeel van 60%.
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Een gevaarlijk rookgordijn

De wereldwijde pandemie van het Covid-19 virus levert een te verwachten en gevaarlijke 

bijwerking op: het maskeert als een rookgordijn tal van andere problemen of dringt ze 

naar de achtergrond.  Terwijl men bezig is met Corona-maatregelen, blijkt dat er nog 

andere en bijzonder grote problemen blijven voortwoekeren. Die problemen vragen 

echter dossierkennis van het politieke personeel en kunnen niet even snel op de rug van 

een expert(e) of viroloog worden afgewenteld.

De Brexit is zo’n probleem. De Europese Unie was niet scheutig op een uitstap van de 

Britten en momenteel ziet het er naar uit dat er geen overeenkomst tussen Europa en 

Groot-Brittannië komt. Dat zou alvast voor de Belgische economie bijzonder slecht nieuws 

zijn. Vanuit de Noordzeehavens en vooral Zeebrugge wordt veel handel met het Verenigd 

Koninkrijk gevoerd. Urenlange files voor douaneformaliteiten zouden niet alleen wegen 

op de economie, er is in de havens simpelweg niet voldoende plaats of personeel om dit 

op te vangen. In een typisch voorbeeld van steekvlampolitiek is na het Schengen-akkoord 

immers flink op grensbewaking en douane bespaard.

Dat het leven in de voorbije maanden duurder geworden is, is een ander probleem waar 

te weinig aandacht aan wordt besteed. De federale regering moet, net als de Europese 

overheid overigens, een beleid beginnen voeren waarbij de economische groei zich ook 

vertaalt in een hogere welvaart voor de inwoners van dit land. In de voorbije decennia 

hebben we te veel economische groei gezien die zich niet omzet in betere lonen en sterke 

sociale voorzieningen. Het beleid in ons land moet daar een oplossing voor formuleren.

Jan Voet
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VAN

Opel Vivaro-e : PSA 
zet in op elektrische 
bestelwagens



7TRANSPORAMASchematische voorstelling van de aandrijfelementen, met het batterijpakket onder de laadvloer. Het voertuig is een Zafira-e, de 
personenwagenversie. 
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PSA heeft ambitieuze plannen. In 

afwachting van de fusie met FCA kondigen 

ze nu reeds aan dat hun volledige gamma 

bedrijfswagens tegen eind 2021 ook met 

elektrische aandrijving ter beschikking zal 

zijn. Wij konden alvast kennis maken met 

het middengamma LCV’s Citroën e-Jumpy, 

Peugeot e-Expert en Opel Vivaro-e, en 

mochten de baan op met laatstgenoemde. 

Voor alle duidelijkheid: al deze modellen, 

waarvan ook personenwagenversies komen, 

zijn samen ontwikkeld en verschillen enkel in 

grille en interieurdetails.

Om de inzetbaarheid zo groot mogelijk te 

maken, biedt PSA keuze uit twee lithium-ion-

batterijpaketten: één met een capaciteit van 

50 kWh voor een actieradius van 230 km en 

één met een capaciteit van 75 kWh voor 330 

km (WLTP1). Met 100 kW (136 pk) vermogen en 

260 Nm trekkracht situeren deze elektrische 

PSA-bestellers zich in de kopgroep van hun 

segment. De topsnelheid is gelimiteerd op 

130 km/u, genoeg om mee te kunnen met 

het verkeer op de snelweg. Ze beschikken 

over een regeneratief remsysteem, dat 

bewegingsenergie terugwint als het 

gaspedaal wordt gelost. Er is keuze uit drie 

standen, in de eerste ligt de nadruk op de 

minste rolweerstand, in de laatste, de ECO-

stand met beperkt vermogen, remt de auto 

behoorlijk af wanneer men het gaspedaal 

lost. Maar dat betekent nog niet dat men 

enkel met het gaspedaal kan rijden zoals 

met sommige andere elektrische voertuigen, 

daarvoor is de afremming niet sterk genoeg.

Het batterijpakket zit onder de laadvloer, de 

laadruimte blijft onaangetast. Bijkomend 

voordeel is een lager zwaartepunt, wat de 

stabiliteit verhoogt, zelfs met volle lading. 

LADEN EN LOSSEN

Het laadvermogen bedraagt 1.275 kg, 

waarmee de e-versie nauwelijks onderdoet 

voor de versies met 2.0 dieselmotor (1.405 

kg laadvermogen). Het is ook één van de 

zeldzame LCV’s in dit segment die een 

aanhanger mag trekken. Het maximale 

geremde trekgewicht bedraagt 1.000 kg. Het 

MTM ligt tussen 2800 en 3100 kg.

Deze elektrische PSA-producten zijn 

beschikbaar in drie lengtevarianten: 4,60 m; 

4,95 m en 5,30 m en vier carrosserievarianten, 

waaronder een chassis-cabine. De standaard 

laadruimte van de kortste versie bedraagt 

4,6 m3 en kan worden uitgebreid tot 5,1 m3 

dankzij de FlexCargo-doorlaadmogelijkheid 

onder de passagiersstoel. Hierdoor kunnen 

objecten van maximaal 3,23 meter lengte 

worden meegenomen. De lengtevarianten 

van 4,95 en 5,30 m hebben een laadruimte 

van respectievelijk 5,8 en 6,6 m3, met 

FlexCargo doorlaadlengte van maximaal 3,58 

en 3,93 m. 

De brede achterportieren en dito schuifdeuren 

aan weerszijden bieden royale toegang tot 

de laadruimte. De schuifdeuren zijn voorzien 

van sensoren; de gebruiker kan, als hij zijn 

handen vol heeft, de schuifdeuren met een 

simpele voetbeweging openen en sluiten. 

De standaardbuitenhoogte bedraagt 189 cm, 

Tegen eind volgend jaar bestaat er een elektrische versie van alle Opel bestelwagens.
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zodat men in de meeste parkeergarages 

binnen kan.

OPLAADMOGELIJKHEDEN
 

Zoals het intussen gemeengoed is, zijn er drie 

oplaadmogelijkheden: met de kabel aan een 

huishoudelijk stopcontact, een wallbox of 

een snellader. Via een 100 kW DC-laadstation 

is de 50 kWh-batterij in slechts 30 minuten 

tot 80 % opgeladen. Met de 75 kWh-batterij 

duurt dat 45 minuten. De Vivaro-e en zijn 

concerngenoten zijn standaard voorzien van 

een geïntegreerde lader van 11 kW (3-fase). 

Die zorgt ervoor dat het opladen zo snel 

mogelijk verloopt, zonder dat dit ten koste 

gaat van de levensduur van de batterij. PSA 

biedt overigens acht jaar of 160.000 km 

garantie op het batterijpakket. 

Diverse apps verhogen het gebruiksgemak 

van de PSA elektrische voertuigen. De “Charge 

My Car” functie van de “Free2Move Services”, 

het mobiliteitsmerk van Groupe PSA, geeft 

toegang tot meer dan 140.000 laadstations 

in heel Europa, inclusief overzichtelijke 

betalingen. Om het nog makkelijker te maken 

een geschikt laadpunt te vinden, maakt 

Free2Move een selectie van laadstations, 

gebaseerd op de afstand tot het laadpunt, de 

laadsnelheid en de huidige laadprijs van de 

beschikbare, publieke laadpunten. 

Met de e-remote controlefuncties van 

“OpelConnect” kunnen klanten met hun 

smartphone de laadstatus van de batterij 

controleren, een laadsessie plannen en 

het interieur koelen of voorverwarmen als 

de Vivaro-e nog aan de lader staat. Tot slot 

biedt het “OpelConnect” portfolio toegang 

tot eCall, pechoproepen en tal van andere 

diensten, zoals het opvragen van actuele 

voertuiginformatie. LIVE Navigation geeft real 

time verkeersinformatie. 

OP DE WEG

De Vivaro en zijn Franse evenknieën ogen 

mooi en dynamisch, en dat geldt ook voor 

het interieur. Onze testwagen was rijkelijk 

uitgerust, met o.m. een lederen stuur, een 

centraal geplaatst 7-inch touchscreen en een 

head-up display. Een optie, maar toch een 

uniek accessoire in het huidige LCV aanbod. 

Het dashboard is overzichtelijk, met links 

de snelheidsmeter en rechts een instant 

verbruiksmeter, verdeeld in drie sectoren: 

Charge, Eco en Power. Daartussenin een 

display met rijgegevens. Op de centrale 

console is een kleine  keuzeschakelaar 

voor de versnelling (P R N D) die best wat 

groter had gemogen, en daarnaast een 

tuimelschakelaar met drie standen voor de 

keuze van de rijmodus. Een elektronische 

handrem is standaard, net als de talrijke 

opbergvakken voor kleinere voorwerpen en 

opbergruimte of doorlaadmogelijkheid onder 

de passagierszetel. 

Zoals de versies met een conventionele 

verbrandingsmotor is de elektrische Vivaro-e 

uitgerust met een bovengemiddeld groot 

aantal rijhulpsystemen die het rijgemak 

en de veiligheid verbeteren. Als aanvulling 

De schakelaar voor de keuze van de rijstand mocht wat groter zijn. Daarnaast de keuzeschakelaar voor de rijmodus.
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op de optionele head-up display biedt 

de Vivaro-e ook een rijstrookassistent, 

uitgebreide verkeersbordenherkenning, 

vermoeidheidsherkenning en een 

botspreventiesysteem met automatische 

remassistent. Ook een achteruitkijkcamera 

van 180 graden en de infotainmentsystemen 

Multimedia Radio en Multimedia Navi Pro 

met 7,0-inch touchscreen en smartphone-

integratie via Apple CarPlay en Android Auto 

staan op de goedgevulde optielijst, waarmee 

men een auto “op maat” kan samenstellen. 

De Vivaro-e is vanaf nu te bestellen voor een 

prijs vanaf € 35.600 (excl. BTW).

Elektrische opmars

Opel introduceert in 2021 de elektrisch 

aangedreven Movano. Dat kondigde Opel-

CEO Michael Lohscheller aan tijdens de SHIFT 

Mobility Conference in Berlijn. “We zullen 

in 2021 van elke lichte bedrijfswagen een 

elektrisch aangedreven versie aanbieden.” 

In 2021 arriveert ook een geëlektrificeerde 

variant van de Opel Combo bij de Opel 

verdelers. “Elektrificatie is vooral belangrijk in 

het lichte bedrijfswagensegment”, benadrukt 

Lohscheller. "Of het nu gaat om een 

distributievoertuig voor de laatste kilometers 

of een bedrijfswagen voor professionals, we 

bieden straks emissievrije mobiliteit aan 

in talloze configuraties.” Opel zet ook de 

systematische en snelle elektrificatie van het 

personenwagen gamma voort. De batterij-

elektrische Opel Corsa-e en de plugin-hybride 

Opel Grandland X Hybrid werden in het 

eerste kwartaal van 2020 geïntroduceerd. De 

marktintroductie van personenwagenversie 

van de Vivaro-e, de Zafira-e Life met 6, 8 of 

9 plaatsen, volgt binnen afzienbare tijd. De 

volledig nieuwe Opel Mokka is direct vanaf 

de marktintroductie leverbaar met elektrische 

aandrijving. Tevens wordt het aanbod van 

geëlektrificeerde modellen in 2021 nog verder 

uitgebreid met de Opel Combo Life en een 

volledig nieuwe Opel Astra.

Leo Van Hoorick

Jurylid International Van of the Year

Een dynamische verschijning met een buitenhoogte van 1,89 m voor de meeste uitvoeringen. Overdekte parkings vormen in principe 
geen hinderpaal. 
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De stekker zit rechts voor. In ideale omstandigheden wordt de Vivaro-e opgeladen tijdens het laden van de vracht.

De actieradius bedraagt volgens de WLTP-normen 230 of 330 km. In stadsverkeer kan in de praktijk, mits wat voorzichtigheid , ruim 
450 km worden gehaald.
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Extra (door)laadruimte dankzij een naar boven klappende passagierszetel. De centrale zetel heeft 
een werkblad in de rugleuning.

IN KORTE PUNTEN: 

• Alle LCV ’s elektrisch tegen2021
• Pascal Martens dir LCV
• No compromise
• Full flexibility
• Zafira is de passagierversie e-life 6,8 of 9 personen
• 1000 kg sleep is uniek in dit segment
• Tot 6,6 m³
• Tot 1275 kg LV
• Lager dan 1,90 m
• Keuze uit 50 of 75 kW
• 14 rijhulpsystemen
• Head-up display is optie, maar toch uniek in dit segment
• 3 standen: normaal – B meer recup maar geen remlicht  

– Eco: gas kan ook als rem. Beperkt vermogen
• Garantie 160000 km of 8 jaar
• Reikwijdte 230-330 km laadtijd 30 min 45 min
• Elektrische aandrijflijn werkt beter in de stad dan  

op de open weg, tot 477 km bereik



Geldig tot eind oktober 2020

FORD RANGER THUNDER
DCAB 2.0 BITURBO ECOBLUE 213PK A10 AUTOMAAT

FORD TRANSIT CUSTOM TRAIL
BESTELWAGEN 300S L1H1 2.0TD 130PK M6 FWD

BLACK DEALS  0% Financiële Renting(1)

225€/MAAND

BLACK DEALS  0% Financiële Renting(1)

345€/MAAND

De Ranger Thunder overtreft alles. Het Sea Grey koetswerkkleur met 
rode accenten, de zwarte 18” velgen en zwarte afwerkingsdetails 
voor het exterieur vallen meteen op. En ook binnen maakt hij indruk: 
lederen interieur, rode stiknaden, Thunder-logo’s,… bovenop het 
superieure comfort dat elke Ford Ranger je biedt.

De Ford Transit Custom Trail is verkrijgbaar als Plug-In Hybrid met 
benzinemotor en elektromotor die naadloos samenwerken voor een 
optimale balans tussen efficiëntie en vermogen. Daarnaast is er ook 
een Mild Hybrid uitvoering en een zuinige 2.0 l EcoBlue dieselmotor.

Een indrukwekkende verschijning.Voor al je klussen op uitdagende terreinen.

(1) Financiële renting is een verhuur op lange termijn (24 tot 60 maanden, max. 150.000 km) met een aankoopoptie en voorschot van 20% enkel geldig voor professionele klanten, aangeboden door Ford Lease, onderdeel van Axus nv, 
Bourgetlaan 42 te 1130 Brussel (ingeschreven in de KBO onder nr. 0403.429.730). Geldig t.e.m. 31/10/2020 voor nieuwe commerciële voertuigen en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door Ford Lease en de kredietverzekeraar, 
en na ondertekening ter goedkeuring van de offerte en van het raamcontract met de algemene huurvoorwaarden. Voor meer info bel 02/7064240 of per e-mail: partnerships@axus.be.
(2) Vanaf 01/09/2018 worden het verbruik en de CO2-uitstoot berekend conform de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tijdens een overgangsperiode (tot eind 2021), moeten de constructeurs nog een 
theoretische NEDC-waarde (“gecorreleerde NEDC” genoemd en berekend uit de WLTP-waarde) melden om de vergelijking mogelijk te maken met voertuigen gehomologeerd vóór september 2018. Tot het einde van de overgangsperiode 
kan de overheid de gecorreleerde NEDC-waarden aannemen voor belastingdoeleinden. Maar de overheid kan echter reeds vóór afloop van deze overgangsperiode de WLTP-waarde hanteren voor belastingdoeleinden hetgeen tot een 
verhoging kan leiden van de belastingen rond de aankoop en het gebruik van het voertuig. De WLTP-waarde is geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO2-uitstoot. De verkopende concessiehouder en Ford zijn niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. Indien je graag meer informatie wenst met betrekking tot deze waarden, gelieve contact op te nemen met je concessiehouder. Meer info op www.nl.ford.be/milieu.
        Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. De afgebeelde wagens kunnen afwijken van de werkelijke specificaties.

 7,0-10,7 L/100KM.  183-278 G/KM. (WLTP)(2)  6,0-9,5 L/100KM.  154-248 G/KM. (NEDC)(2)
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sales.zaventem@autopolis.be
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• Alle LCV ’s elektrisch tegen2021
• Pascal Martens dir LCV
• No compromise
• Full flexibility
• Zafira is de passagierversie e-life 6,8 of 9 personen
• 1000 kg sleep is uniek in dit segment
• Tot 6,6 m³
• Tot 1275 kg LV
• Lager dan 1,90 m
• Keuze uit 50 of 75 kW
• 14 rijhulpsystemen
• Head-up display is optie, maar toch uniek in dit segment
• 3 standen: normaal – B meer recup maar geen remlicht  

– Eco: gas kan ook als rem. Beperkt vermogen
• Garantie 160000 km of 8 jaar
• Reikwijdte 230-330 km laadtijd 30 min 45 min
• Elektrische aandrijflijn werkt beter in de stad dan  

op de open weg, tot 477 km bereik
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Eenvoudig, bruikbaar en beter!

www.hebic.com 

vloer

wand

wielkast

plafond

VAN

Zes genomineerden voor de 
International Van of the Year 
2021
Ingevolge de pandemie die ons allemaal 

in haar greep houdt, zal de jaarlijkse 

uitreiking van de International Van of the 

Year Awards (IVOTY) dit jaar in gewijzigde 

vorm plaatsvinden. Totnogtoe werd deze 

prestigieuze prijs uitgereikt op één van de 

twee biënnale bedrijfswagensalons, IAA in 

Hannover of Solutrans in Lyon. Maar nu de 

IAA 2020 ingevolge COVID 19 werd afgelast, 

werd besloten om de prijsuitreiking virtueel 

te laten plaatsvinden.

“Omdat de 25 juryleden uit Europa en Rusland 

gedurende de lockdown-periode niet of 

nauwelijks konden deelnemen aan “live” 

presentaties, moesten ze het stellen met 

de virtuele premières van de constructeurs” 

zo verklaarde Jarlath Sweeney, de Ierse 

juryvoorzitter. “De juryleden namen wel 

deel aan enkele presentaties in midden-

Europa en reden met voertuigen die door 

de importeurs van hun land ter beschikking 

werden gesteld. Voor het eerst in de bijna 

30-jarige geschiedenis van de trofee, zal de 

uitreiking van de trofee online gebeuren, 

ergens midden december, in de hoofdzetel 

van het winnende merk.”

ZES KANDIDATEN, VIER MERKEN

Voor de begeerde trofee van 2021 werden 

modellen van vier constructeurs genomineerd. 

Opvallend daarbij is dat dit jaar slechts één 

model een ‘conventionele’ aandrijflijn heeft, 

met name de dieselaangedreven Maxus 

Deliver 9, de andere vijf zijn elektrisch 

aangedreven bestelwagens. De PSA-Groep 

gooit drie bestelwagens in het strijdperk, maar 

zij werden gemeenschappelijk ontwikkeld en 

tellen bijgevolg als één kandidaat:  Peugeot 

e-Expert, Citroen e-Jumpy en Opel Vivaro-e. 

Mercedes-Benz Vans heeft twee kandidaten, 

met name de eSprinter en de eVito. Ook 

Maxus, één van de merken van het Chinese 

SAIC Motors, heeft twee totaal nieuw 

ontwikkelde bestelwagens in competitie, de 

reeds genoemde Deliver 9 en de volledig 

elektrische Deliver 3. De laatste kandidaat 

komt uit Italië, met name de eDucato van Fiat 

Professional.

oplossing voor autodelen aanbieden. Zo is 

Renault vandaag al leider op het gebied van 

elektrisch car sharing in Europa, met 9.000 

elektrische auto’s in omloop, goed voor een 

marktaandeel van 60%.
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NEWS

5.0-ton Ford Transit 
Ford introduceert een nieuwe zware variant 

van de succesvolle Transit: de 5.0-ton. Deze 

is bedoeld voor toepassingen waar een zwaar 

chassis extra voordelen biedt zoals kippers, 

politie- en brandweervoertuigen, minibussen 

enz. De 5.0-ton is beschikbaar als chassis-

cabine met enkele of dubbele cabine, drie 

wielbasissen en vier chassislengtes. Het 

maximale laadvermogen van een chassis-

cabine voor opbouw bedraagt 2.886 kg, of 

2.558 kg met standaard laadbak. 

De  5.0-ton Transit is af-fabriek ook leverbaar 

als L4 “Jumbo” met verhoogd dak, goed voor 

een netto laadvermogen van 2.383 kg, 15.1 m3 

laadvolume en voldoende vloeroppervlakte 

om vijf Europalletten te laden. De laadruimte 

heeft een lengte van 4,217 mm en is voorzien 

van sjorogen en een verlaagde achterbumper. 

Alle 5.0-ton Transits hebben 

achterwielaandrijving en een 170 pk 2.0 

EcoBlue diesel die 390 Nm Koppel levert. 

Standaard is die gekoppeld aan een manuele 

zesbak of optioneel aan de fameuze 10-traps 

automaat van het merk.
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TRUCK

Baas boven baas: 
Scania lanceert V8 van 
770 pk

770 pk en 3.700 Nm trekkracht. Scania zet nieuwe normen.
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De V8-motoren van Scania hebben 

een huizenhoge reputatie van kracht en 

souplesse. Het verbruik van de sterkste 

krachtbronnen was niet slecht, maar je kocht 

geen V8 om zuinigheidsrecords met je truck 

neer te zetten. Dat zou nu wel eens kunnen 

gaan veranderen. Scania heeft de V8 motoren 

onder handen genomen en voorspelt een fors 

lager verbruik en meer kracht. Wij hebben 

alvast de eerste informatie over de motoren 

en versnellingsbakken voor u. 

En als je dan toch aan het vernieuwen bent, 

kan je maar beter meer kracht mobiliseren 

uit die nieuwe motorblokken, moeten ze 

bij Scania gedacht hebben. De nieuwe V8 

is dan ook in vier verschillende vermogens 

te verkrijgen: 530, 590, 660 en 770 pk. Niet 

onlogisch, want de 540 pk sterke zes-in-lijn 

van de griffoen komt qua rij-eigenschappen 

gevaarlijk dicht in de buurt van de vroegere 

520 pk versie van de V8. Dat konden de 

ingenieurs bij Scania natuurlijk niet over hun 

kant laten gaan. De V8’s gingen dus op de 

schop. Als eerste punt op het verlanglijstje: 

een lager verbruik, liefst met een hoger 

vermogen.

ZUINIGER, KRACHTIGER

Het brandstofverbruik drukken is bij Scania 

ondertussen tweede natuur geworden: 

de vergelijkende testen waarbij de trucks 

uit het Zweedse Södertälje de eerste prijs 

wegkapen met het laagste verbruik en het 

fijnste weggedrag, zijn ondertussen haast 

niet te tellen. Ook bij onze testen scoort 

Scania altijd goed, zowel naar comfort, rijden 

als op verbruik. En dat op een omloop die 

dwars door de Hoge Venen en de Ardennen 

voert. Dat Scania nog zoveel moeite steekt 

in de verdere ontwikkeling van de V8, is niet 

verwonderlijk. De Europese Unie wil uiteraard 

dat we liefst volgende week allemaal met 

elektrische trucks of op waterstof rondrijden, 

maar dat is ondanks alle politieke druk helaas 

niet voor volgende week. De uitleg die 

Alexander Vlaskamp, Executive Vice President, 

Head of Sales and Marketing bij Scania 

geeft is behoorlijk onderbouwd:  "Terwijl 

we overschakelen naar transport dat geen 

gebruik maakt van fossiele brandstoffen, 

moeten we allemaal alles in het werk stellen 

om onze huidige oplossingen te verbeteren. 

Je kunt je huis niet zomaar laten afbranden 

omdat een nieuw huis in aanbouw is. De 

overgang moet naadloos verlopen".    

"Een typische langeafstandstruck in Europa 

legt zo'n 150.000 kilometer per jaar af," 

zegt Vlaskamp. "Een redelijke besparing op 

markten waar (Super) Ecocombi’s – oftewel 

LZV’s - zijn toegestaan, kan oplopen tot 

3.000-4.000 liter per jaar voor een truck met 

onze nieuwe V8 - een geweldige prestatie in 

alle opzichten".    

770 PK

De meest krachtige versie is meteen 

ook de meest spectaculaire. 770 pk en 

3.700 Nm koppel, maakt er de krachtigste 

vrachtwagenmotor op de markt van, op 

misschien een enkel uitzondering na. Wat 

serieproductievoertuigen betreft, hebben 

wij alvast geen krachtigere motoren 

kunnen vinden. Vraag is natuurlijk wie er 

zit te wachten op zoveel vermogen, als het 

overgrote deel van Europa nog altijd geen 

60 tonscombinaties toelaat. Alexander 

Vlaskamp weet uit ervaring dat er een 

markt is voor deze krachtige trucks. "Dit is 

natuurlijk niet voor iedereen, maar we zien 

een groeiende vraag naar trucks die geschikt 

zijn voor GTW's van 60 ton en meer, vooral 

voor wegcombinaties", zegt Vlaskamp. "De 

snelste manier om de transportefficiëntie 

te verhogen is met langere en zwaardere 

vrachtwagencombinaties. De toegevoegde 

brandstof voor een zwaarder voertuig wordt 

gecompenseerd door het aanzienlijk grotere 

laadvermogen. De CO2-per-ton berekening is 

gunstig en bovendien is er de mogelijkheid 

om de Scania V8-truck te laten rijden op 

hernieuwbare biobrandstoffen".
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Het spreekt voor zich dat vrachtwagens 

met Scania's V8-motoren zeer gewild zijn in 

landen waar grotere GTW's zijn toegestaan - 

met name in de Scandinavische landen. Maar 

ook landen als Italië en Spanje (en bepaalde 

markten buiten Europa) zijn geïnteresseerd in 

V8's, vanwege het heuvelachtige terrein met 

veel steile en uitdagende wegen.

"We hebben een duidelijk beeld van waar de 

eerste 770 pk's een verschil gaan maken", 

zegt Vlaskamp. "Er is een sterke logica 

om zo'n vrachtwagen te bestellen. Deze 

klanten zijn op zoek naar de beste totale 

operationele economie en zijn zich goed 

bewust van het feit dat meer laadvermogen 

een betere efficiëntie, meer omzet en een 

hogere restwaarde betekent. Maar ik weet 

dat sommige van onze klanten ook extra 

enthousiast zullen worden door de pure passie 

en emotie van het rijden in zo'n prachtig stuk 

gereedschap".

GEEN GROTE SPRONGEN

Het is logisch dat Scania om deze motoren 

zuiniger te maken, beroep doet op de 

ingrepen die ook voor de andere grote diesels 

van het merk werden toegepast. Göran Lindh, 

hoofdingenieur voor Scania's V8-motoren: 

"Er zijn geen kwantumsprongen, het draait 

allemaal om het verfijnen van dingen en het 

toevoegen van de nieuwste technologie. Het 

nieuwe EMS maakt een slimmere en meer 
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geavanceerde motorbesturingssoftware 

met een hogere nauwkeurigheid mogelijk. 

We kunnen bijvoorbeeld nog nauwkeuriger 

berekenen hoeveel brandstof er nodig is en 

wanneer".

Een andere ingreep zit in het gebruik 

van AdBlue. Die wordt voortaan in twee 

stappen geïnjecteerd. Een eerste dosis 

wordt onmiddellijk na de uitlaatrem 

ingespoten, waarbij het hars een hete stoom 

vormt. Dat geeft betere resultaten bij lage 

uitlaatgastemperaturen. Door de dubbele 

injectie kan de V8 nu al voldoen aan de 

wettelijke norm van 2021. Het EMS (Engine 

Management System) werkt samen met het 

AMS (Aftertreatment Management System). 

Ze zijn beide zeer kritisch om te voldoen aan 

de huidige en komende Euro 6-regelgeving 

met betrekking tot NOx en deeltjes. (En 

niet alleen wanneer de truck nieuw is, maar 

ook na verloop van tijd; de wettelijke eis is 

minstens zeven jaar of 700.000 kilometer). 

Scania heeft een nieuwe oplossing 

toegevoegd waarbij AdBlue-vloeistof 

daadwerkelijk twee keer wordt ingespoten: 

één keer direct na de uitlaatrem en een 

tweede dosis in de "normale" positie in de 

demper zelf. Met de extra dosering wordt de 

verdamping van de AdBlue verbeterd tijdens 

lage belastingscycli, omdat de temperatuur 

hoger is in de buurt van het uitlaatspruitstuk.

Met de extra dosering wordt de 

nabehandelingsstrategie verbeterd en 

Hellingen zullen met 3.700 Nm koppel snel bedwongen worden.
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draagt dit ook bij aan een betere 

brandstofefficiëntie.

Een ander belangrijk onderdeel is de 

nieuwe hogedrukbrandstofpomp. De 

pompelementen worden individueel 

aangestuurd onder de roepnaam AIM: 

Active Inlet Metering. De controle op 

druk en inlaat wordt verder verbeterd. De 

nieuwe pomp verlaagt ook het verbruik 

van motorolie. Verder heeft de V8 een 

hogere compressie en werd de maximale 

werkingsdruk in de cilinder verhoogd. 

Dat levert een betere verbranding en 

lager brandstofverbruik op. Ook de 

interne wrijving werd aangepakt. Dat 

komt deels door de nieuwe smeerolie, 

die dunner vloeibaar is maar toch beter 

van kwaliteit. In de laatste 10 tot 15 jaar 

zijn er met smeermiddelen grote stappen 

gemaakt. Maar het is niet genoeg om 

even nieuwe olie in een motor te gieten, 

licht Göran Lindh toe: "Het verhogen van 

de druk en het vermogen vereist dat 

verschillende onderdelen in de motor, 

waaronder tandwielen, zuigers, ringen, 

cilinderkoppen en kleppen, worden 

verfijnd en versterkt", zegt Lindh. Dit 

vereist een geavanceerde verfijning en 

verbetering van de motor om interne 

verliezen te beperken, vooral omdat 

we ook de onderhoudsintervallen 

wilden verlengen en de duurzaamheid 

wilden versterken. Ik ben er trots op 

dat we erin geslaagd zijn deze enigszins 

tegenstrijdige doelstellingen met elkaar 

te verzoenen".

De krachtigste V8 gaat met de 

fabriekscode DC16 123 door het leven. De 

770 pk en 3.700 Nm worden ondermeer 

opgewekt door grotere injectoren en een 

FGT uitlaatgasturbo met kogellagers en 

vaste geometrie. Die combinatie tekent 

garant voor een betere verbranding en 

een snellere respons op het gaspedaal.

Verder werd behoorlijk veel gewicht 

bespaard op zware onderdelen. De motor 

heeft 75 kg verloren ten opzichte van zijn 

voorganger. "De nieuwe single-bank 

spruitstukken hebben eigenlijk nog een 

extra voordeel", legt Lindh uit. "Ze zijn 

niet alleen lichter en efficiënter, maar 

dragen ook bij aan het kenmerkende V8-

geluid, die zo veel Scania-klanten en V8-

fans waarderen. Het genereert niet meer 

geluid, maar dit is eerder het resultaat 

van de manier waarop de uitlaatgassen 

door de ontstekingsvolgorde in het 

spruitstuk op weg naar buiten mogen 

botsen".

NIEUWE OVERBRENGING

Om de V8 zuiniger te maken, zijn er 

natuurlijk de ingrepen aan de motoren, 

maar ook de versnellingsbakken 

kwamen in beeld bij de herontwikkeling. 

Of beter gezegd: Scania ontwikkelde 

compleet nieuwe gangwissels. De 

nieuwe Opticruise heeft dan ook geen 

enkel onderdeel gemeenschappelijk met 

zijn voorgangers. De nieuwe AMT bakken 

zullen op termijn alle huidige Opticruise 

gangwissels vervangen. Momenteel is 

de eerste versie gelanceerd: de G33CM. 

Die is voorbestemd voor de nieuwe 

V8 motoren en de 13 liter zes-in-lijn 

motoren van 500 en 540 pk. De nieuwe 

versnellingsbakken hebben een fikse 

investering gevraagd van Scania: 400 

miljoen euro. Alles is ontworpen om 

maximaal gebruik te maken van de hoge 

trekkracht van de Scania-motoren in het 

lage toerenbereik. 

"Deze introductie voegt nog een ander 

essentieel Scania-onderdeel toe aan het 

feit dat het tot 2030 zeer concurrerend 

blijft op het gebied van ICE-gebaseerde 

aandrijflijnen," zegt Alexander Vlaskamp, 

Executive Vice President, Head of Sales 

and Marketing. "De nieuwe reeks 

versnellingsbakken is een uitstekend 

voorbeeld van de technologische 

leiderschap van Scania, die onze klanten 

op een duurzame manier een nog betere 

brandstof- en transportefficiëntie biedt". 

Blijft de vraag waarom er geïnvesteerd 

werd, als de huidige Opticruise al goed 
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De nieuwe krachtbron komt ook in de XT-werftrucks te liggen.
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presteert als het om laag brandstofverbruik 

en lage toeren gaat? "Het is absoluut 

noodzakelijk", stelt Vlaskamp. "Onze nieuwe 

versnellingsbakken bieden de verbeteringen 

die nodig zijn voor een nog efficiënter en 

duurzamer wegtransport in het komende 

decennium. Een belangrijk kenmerk is 

de bredere spreiding, waardoor ze beter 

geschikt zijn voor onze motoren met een laag 

toerental en een langere levensduur en een 

lager brandstofverbruik".  

WIT BLAD

Om de nieuwe bakken te ontwikkelen, werd 

niets van de vorige versnellingsbak behouden, 

stelt Jimmy Larsson, Senior Manager, Head of 

Gearbox Development, Scania R&D. “Ik haat 

het om clichématig te beginnen met een 

blanco vel papier, maar dat was eigenlijk 

het geval. De opdracht van het team was 

om versnellingsbakken te ontwikkelen 

die aan alle uiteenlopende eisen van het 

komende decennium konden voldoen, met 

name op het gebied van brandstofverbruik, 

rijeigenschappen en duurzaamheid. En met 

de nieuwe serie kunnen ook voertuigen 

met een hoge GTW gebruik maken van 

een snelle achterasreductie met behoud 

De nieuwe versnellingsbakken werden speciaal ontworpen om deze nieuwe V8 extra te 
laten renderen.

Scania belooft een nog lager verbruik en snellere gasrespons. 
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van de vereiste startvermogen.” De lage 

toerentallen, die door de versnellingsbak 

worden mogelijk gemaakt in combinatie 

met de lange achterasverhoudingen, zijn de 

sleutel tot het lage brandstofverbruik van de 

Scania vrachtwagens. In de praktijk vraagt 

het rijden met lage toerentallen toch wel 

dat er rekening wordt gehouden met een 

groot aantal parameters. Als je 85 km/u kan 

rijden met een toerental van 1.050 omw/

min, bespaar je zeker brandstof. Tot voor kort 

werd er gereden met 1.250 omw/min op de 

toerenteller.

De nieuwe versnellingsbakken hebben 

een betere spreiding met een volwaardige 

overdrive, wat toelaat met lage of hoge 

toeren te rijden.

Om verder op diesel te besparen, werd veel 

aandacht besteed aan de interne wrijving 

van de versnellingsbak. Door de tandwielen 

te polijsten, MTF-olie die dun vloeibaar 

is en vooral door de toepassing van een 

droog carter in de versnellingsbak, werd 

het verlies met 50 % teruggebracht. Het 

droog carter voorkomt spatverliezen. Zwaar 

belaste tandwielen worden gesmeerd met 

sproeileidingen. De hele versnellingsbak is 

in aluminium, wat het geheel 60 kg lichter 

maakt. De afmetingen zijn ook iets kleiner. 

De bak is ook stiller, tot 3,5 dB, wat eigenlijk 

Er is behoorlijk wat vraag naar deze krachtige Scania’s, ook buiten Scandinavië.
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veel is. Scania stelt ook dat de tijd tussen 

oliewissels voor de nieuwe gangwissels 

veel langer kan zijn, ondermeer door grotere 

oliefilters en vooral de hoogwaardige olie.

De besparing in gewicht en kleinere 

afmetingen zijn toe te schrijven aan de 

nieuwe manier waarop de versnellingsbak 

werkt: met slechts twee syncromeshringen, 

in plaats van zeven vroeger. De syncromesh 

zit tussen de lage en hoge range. De assen 

kunnen, uiteraard hogere koppels aan. Dat 

is ook wel erg nodig, gezien de enorme 

trekkracht van de nieuwe V8 motoren. De 

tandwielen hebben ook bredere tanden 

gekregen en gaan langer mee.

Omdat de syncromeshringen ontbreken, 

moeten de toerentallen van de tandwielen 

op een andere manier aan elkaar worden 

aangepast bij het schakelen. Daartoe 

heeft Scania drie asremmen voorzien. De 

vroegere GRS905 had er slechts eentje (de 

zgn. lay shaft brake), op de tertiaire as. Deze 

remmen bieden een aantal voordelen: de 

zware syncromeshringen vallen weg, de 

motor hoeft zijn toerental niet of nauwelijks 

aan de versnellingsbak aan te passen en 

de versnellingen reageren sneller bij het 

schakelen. Dat maakt het leven van de 

stuurelektronica, die de versnellingsbak 

commandeert te schakelen, ook een heel 

stuk eenvoudiger. Nog even meegeven dat de 

nieuwe bouwwijze ook toelaat om bijna alle 

versnellingen ook als achteruitversnelling te 

gebruiken. Dat levert 8 achteruitversnellingen 

op, handig voor bijvoorbeeld kippers. 



25TRANSPORAMA

PTO

Scania heeft voor niet minder dan negen 

optionele PTO mogelijkheden gezorgd, om 

aan iedere klantenvraag te kunnen voldoen. 

Die PTO’s worden direct door de tussenas 

van de versnellingsbak aangedreven en ook 

gesmeerd vanuit de olietank van het droog 

carter. De PTO’s kunnen ook zwaardere 

apparaten aandrijven, bijvoorbeeld 

hydraulische pompen. Vliegwielaangedreven 

PTO’s zullen tussen motor en versnellingsbak 

worden gemonteerd. Er zijn vier snelheden en 

drie posities beschikbaar.

NIEUWE AANDRIJFLIJN

Toen Scania deze truck lanceerde, ging het 

toch wel een beetje om een nieuwe cabine 

op een aangepast chassis met een bekende 

aandrijflijn. Het is duidelijk dat de Zweden niet 

hebben stilgezeten ondertussen: het hart van 

deze truck kreeg een fikse verjongingskuur. 

Wij hebben alvast een aanvraag ingediend 

om zo snel mogelijk, als Corona geen roet in 

het eten gooit, met deze nieuwe aandrijflijn 

te mogen rijden. Wel met de 770 pk versie, 

graag, mijnheer Scania.

Jan Voet

Belgisch jurylid van International Truck of the 

Year

Met deze motoren staat Scania aan de kop van het peloton.
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De nieuwe versnellingsbakken komen eerst in de V8’s en krachtigste zes-in-lijn motoren.
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De 660 pk versie volgt de uitstekende 640 pk op, die bij onze testrit door de Ardennen schitterende prestaties neerzette.
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TEST



29TRANSPORAMA

Iveco S-way 
AS440S48T/P
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Dat de S-Way, die bij Iveco de 
Stralis opvolgt, een bijzonder 
belangrijke truck is voor het 
merk, was van bij de lancering 
duidelijk. Iveco heeft achter 
de schermen jaren erg hard 
gewerkt om de S-Way toe te 
laten tot het koppeloton van de 
beste Europese vrachtwagens. 
Reden genoeg om uit te kijken 
naar een uitgebreide test op het 
bekende Ardennencircuit van 
Transporama.
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Eindelijk nog eens een test met een standaard schuifgordijntrailer en geen supergestroomlijnde koeloplegger.
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De Stralis is de directe voorganger van de 

S-Way, waarbij er in de voorbije jaren stap 

voor stap werd gewerkt bij Iveco om de 

aandrijflijn beter te maken, de productie 

in de fabrieken te verbeteren en zoveel 

mogelijk ervaring te sprokkelen bij 

klanten. De nieuwe S-Way werd gebouwd 

met een uitgebreid lastenboek waarbij 

tal van vragen van zowel chauffeurs als 

transporteurs voorop stonden. Eén van 

de punten waar Iveco bijzonder veel 

aandacht aan heeft besteed, zijn de kleine 

toleranties waarmee de cabine wordt 

gebouwd. Het komt er op neer dat de 

carrosseriedelen van de cabine zo nauw 

mogelijk op mekaar moeten aansluiten 

en perfect verbonden moeten worden. 

Dat lijkt misschien een detail, maar als je 

met de wagen rijdt, betaalt al die moeite 

zich op verschillend manieren terug: 

kraakjes en rammeltjes zijn afwezig 

in de stuurhut. Er is minder sprake van 

windgeruis. Geluid van de aandrijflijn 

dringt minder door in het interieur. Om 

het geluid van de langsstromende lucht 

te verminderen, is het ondermeer nodig 

om de carrosseriepanelen, zoals de 

deuren, met zo klein mogelijke naden 

te laten aansluiten. Een te grote naad 

vangt de langsstromende rijwind en zal 

wervels en dus geluid en luchtweerstand 

produceren. Iveco heeft jarenlang stap 

voor stap gewerkt in de fabriek te 

Madrid om de toleranties van de cabine 

precies goed te krijgen. Je merkt het als 

je rijdt: deze Iveco heeft een stil, bijna 

rustig interieur. Bijkomende winst op het 

gebied van werkingsstilte is er ook omdat 

de cabine hoger op zijn steunen staat 

dan die van zijn voorganger. De motoren 

hebben een grotere radiator gekregen en 

die heeft natuurlijk plaats nodig.

Bij de lancering in Madrid, vorig jaar, 

konden we maar een kort stuk rijden 

met pre-productiewagens. We reden 

toen niet op de openbare weg maar op 

het racecircuit van Jarama. Bij die eerste 

kennismaking viel wel op dat de S-Way in 
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De uitstraling van de S-Way heeft duidelijk de mosterd gehaald bij de andere Europese merken.
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een andere liga speelt dan zijn voorganger. 

Het interieur van de cabine is beter afgewerkt, 

met hoogwaardig aanvoelende materialen. 

Nogal wat ideeën uit vrachtwagenmodellen 

die goed scoren bij chauffeurs, werden 

overgenomen en in aangepaste vorm ook 

bij de S-Way toegepast. Het bed is breed 

en heeft een uitstekende matras gekregen 

zodat je kan rusten of slapen zoals het hoort. 

De knoppen en de bediening zit waar je ze 

verwacht en reageren zoals je verwacht. Daar 

scoort Iveco punten.

NOG MEER PUNTEN SCOREN

Waar Iveco traditioneel al sterk stond, 

was de aandrijflijn. Je merkt gewoon dat 

de motorenontwikkeling van Iveco en de 

fabrieken van ZF op een spreekwoordelijke 

steenworp van elkaar liggen. Het is publiek 

geheim dat de wisselwerking tussen Iveco en 

ZF veel heeft bijgedragen aan het succes van 

de AS Tronic versnellingsbak, die ondertussen 

werd opgevolgd door de Traxon. 

Iveco is trouwens veel meer een motorenbouwer 

dan een vrachtwagenfabrikant. Het merk 

heeft in het verleden vaak de bakens 

uitgezet: met de Cursormotoren werden 

voor het eerst krachtbronnen met een 

kleinere cilinderinhoud en variabele turbo 

gebouwd. Toen Iveco daarmee op de proppen 

kwam, kregen we langs alle kanten een 

beetje smalende opmerkingen te horen. 

Ondertussen heeft ieder merk motoren met 

kleinere cilinderinhoud in zijn gamma…

Ook voor de aardgasmotoren in trucks heeft 

Iveco een pioniersrol gespeeld.

Door de korte testritten in Spanje was de 

verwachting hoog gespannen om aan de slag 

te gaan in de Ardennen met de nieuwe truck. 

We kregen van de importeur de keuze uit een 

LNG of diesel en kozen voor die laatste. De 

LNG met aardgasmotor wordt in het voorjaar 

getest. Na de nodige corona-perikelen lukte 

het dan toch om een testdatum te prikken. De 

verwachtingen waren hooggespannen.

TESTVOERTUIG

Voor de test kregen we voor een dag een 

S-Way met 480 pk motor te leen. Bijzonder 

prettig was alvast dat er deze keer geen met 

spoilers en stroomlijnstukken omhangen 

koeltrailer aan de wagen was gekoppeld, maar 

een doodgewone schuifgordijn oplegger. Een 

Een korte klim om aan boord te komen, de cabinevloer zit 
hoger dan vroeger.
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bijzonder goed bollend exemplaar van Kögel, 

geladen met 20 big bags met zand. Daarmee 

zette de combinatie een gewicht van 39,6 

ton op de weegschaal, iets minder dan de 

klassieke 40 ton waar we gewoonlijk mee 

rijden. 

In het vooronder van deze AS440S48T/P 

huisde een Cursor 11 motor. En meer bepaald 

de meest krachtige variant uit de Cursor 11 

familie. Goed voor een vermogen van 353 

kW of 480 pk bij 1.900 omw/min en een 

koppel van 2.300 Nm bij 970 omw/min. Dat 

is een meer dan behoorlijke trekkracht voor 

deze cilinderinhoud. Om dat vermogen op 

te wekken, doet de Cursor beroep op een 

boel technologie. Zo ademt het blok door 

vier kleppen per cilinder. De directe injectie 

is de verantwoordelijkheid van een common 

rail die een druk kan opwekken tot 2.200 

bar. Om de uitlaatgassen schoon te maken, 

heeft Iveco het Hi-eSCR systeem gemonteerd, 

waarbij meer AdBlue wordt gebruikt. Voordeel 

is dat er geen uitlaatgas terug de cilinder in 

wordt geleid. Dat heeft als voordeel dat de 

smeerolie langer schoonblijft en dat de DPF 

filter minder snel vuil wordt. Bij gebruik onder 

normale omstandigheden gaat Iveco ervan 

uit dat de eerste controle van de DPF pas 

nodig is na 600.000 km.

De wagen was verder voorzien van een 

intarder die goed is voor een remvermogen 

van 500 kW en een maximaal remkoppel 

van 3.200 Nm. Die hulprem heeft op de 

lange afdalingen goed dienst gedaan, maar 

daarover later meer.

De trekkracht en het vermogen van de Cursor 

worden door een Traxon geautomatiseerde 

versnellingsbak met droge koppeling 

op de luchtgeveerde achteras gezet. Die 

versnellingsbak maakt toch wel een heel 

grote stap ten opzichte van zijn voorganger. 

De Traxon heeft krachtigere rekenmodules en 

dat grotere denkvermogen merk je meteen 

als er moet geschakeld worden: alles verloopt 

snel, er wordt logisch door de gangen 

gegaan en de bewegingen verlopen zonder 

schokken. Nog meegeven dat ZF deze bak 

normaal levert voor koppels tot 2.200 Nm, 

maar voor de S-Way is de Traxon 12TX 2210 

TD vrijgegeven voor koppels tot 2.300 Nm. De 

achteras had een lange reductie van 2,47 op 

1, een beetje de mode voor testvoertuigen 

tegenwoordig. Een lange reductie verlaagt 

het motortoerental en dus het verbruik, 

maar op de steile hellingen zoals in Barchon 

met een gewicht van 40 ton moet er fors 

worden teruggeschakeld. Deze verhouding 

De gestroomlijnde spiegelhuizen zijn goed geplaatst en hinderen niet. Het beeld in de spiegels is zonder meer goed.
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wordt natuurlijk gekozen voor testritten in 

heel Europa, waar de meeste testen onder 

minder veeleisende omstandigheden worden 

gereden.

Met de S-Way heeft Iveco ook de hele 

elektronische architectuur van de truck onder 

handen genomen. Dat betekent concreet 

dat er tal van elektronische hulpmiddelen 

ter beschikking staan van de chauffeur. Het 

geheel is in ieder geval veel makkelijker 

te bedienen in vergelijking met de Stralis. 

Met de knoppen op het stuurwiel kan je 

de menu’s in het centrale scherm van het 

instrumentenpaneel makkelijk en zonder veel 

voorkennis bedienen. De schakelaars rechts 

op het stuurwiel bedienen de adaptive cruise 

control.

Iveco heeft de S-Way LED koplampen gegeven 

die een perfect lichtbeeld geven in een helder 

witte kleur. 

De cabine doet beroep op de structuur van 

de vroegere Stralis-stuurhut, maar je moet al 

een redelijke maniak zijn om de gelijkenissen 

te vinden. Zo is er in de Active Space cabine 

van onze testwagen een stahoogte van 

2,15 meter. Je beschikt over een breedte 

van 2,5 meter. In het dak zit standaard een 

dakluik met hor en verduisteringsgordijn. 

De cabineverlichting kan je helemaal naar 

wens aanpassen en instellen middels een 

draaischakelaar. Op het dashboard zit ook een 

“nightpanel” schakelaar, waarmee alleen de 

hoogstnodige verlichting en informatie wordt 

meegegeven. Bijzonder handig voor wie in 

heel donkere omstandigheden onderweg is. 

De testwagen had lederen stoelen, standaard 

zit je op stof. Boven de voorruit zaten grote en 

goed verlichte opbergkasten. Verder was de 

wagen voorzien van twee grote koelkasten, 

zodat je er één kan gebruiken om zaken 

fris te houden, de andere als diepvriezer. 

Handig is in ieder geval het kleine luikje in 

het deksel van de koelkast dat toelaat snel 

een fles te nemen zonder dat je de hele 

koelkast moet open maken. Het bovenste 

bed in de testwagen was vooral bedoeld om 

zaken op te bergen. Onderaan had je een 

uitstekend bed met een dikke matras uit 

één deel. De matras is 70 cm breed en 10 cm 

dik. Aan de achterwand van de cabine is een 

uitgebreide bedieningsmodule gemonteerd 

waarmee de standairco, standverwarming, 

cabineverlichting, dakluik enzovoort kan 

worden bediend. Wie dat wil, kan de MyIVECO 

app op zijn telefoon installeren en alles via de 

telefoon bedienen.

RIJDEN

De testrit had redelijk laat op het seizoen 

plaats en werd dan uitgesteld om de 

gunstigst mogelijke weersomstandigheden 

te hebben. We reden onder nogal wisselende 

omstandigheden, wat natuurlijk een 

zekere invloed heeft op het verbruik. Iveco 

speelt het wel eerlijk: ze koppelen geen 

supergestroomlijnde trailer aan de S-Way, 

maar een standaard schuifgordijnoplegger, 

zoals dagelijks door het overgrote deel van 

de transporteurs wordt gebruikt. 

Bij het instappen valt wel op dat de cabine 

hoger is geplaats dan de bij de Stralis. 

De vrijwel vlakke vloer is prettig, maar er 

geraken is wel een beetje een klim. De 

Handig, dat luikje in de koelkast.
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treden zijn goed geplaatst en Iveco heeft op 

de bovenste trede voldoende plaats voorzien 

om er een paar werkschoenen te laten staan. 

Dat is fijn, want veel chauffeurs laten hun 

vuile schoenen daar staan om de cabine 

schoon te houden. Achter het stuur staat alles 

logisch opgesteld. Iveco heeft voor nieuwe 

gestroomlijnde achteruitkijkspiegels gezorgd. 

Gelukkig zijn de behuizingen slank en staan 

ze ver genoeg van de A-stijlen om je zicht 

niet te hinderen. Het beeld dat de spiegels 

geven is prima. Starten in deze S-Way 

gebeurt voortaan met een startknop nadat 

je de sleutel in een soort van docking station 

hebt geduwd. De versnellingsbak wordt met 

drukknoppen bediend en als je de D of R knop 

2 seconden lang indrukt, gaan de motor en 

versnellingsbak in rangeermodus. 

Als je start, gaat er in het dashboard een 

kerstboom aan waarschuwingslichtjes 

branden. Gelukkig heb je daar bij het rijden 

geen last van. De S-Way houdt je op de hoogte 

van wat er aan de hand is met een mooi 

centraal display tussen de snelheidsmeter en 

de toerenteller. 

Na het vertrek in Ranst rijden we traditioneel 

met de adaptive cruise control aan. Die 

reageerde mooi op vertragend verkeer, 

ondermeer aan een werf op de E313. Het 

systeem grijpt vloeiend en natuurlijk in, zodat 

het vertrouwen geeft aan de chauffeur. Op de 

hellingen van de N4 vonden we dan weer dat 

de adaptive cruise control te lang gas bleef 

geven voor de top van sommige hellingen. 

We hebben een aantal keer ingegrepen om 

te voorkomen dat het verbruik de pan zou 

uitswingen.

Bij het vertrek in Ranst valt op dat deze 

S-Way merkelijk stiller is dan zijn voorganger. 

Het interieur laat geen parasietgeluiden 

horen. Bij het vertrek laat de Cursor 11 zich 

meteen van zijn goede kant zien: de motor 

en versnellingsbak werken uitstekend samen 

en het gevolg is een vlotte en ononderbroken 

acceleratie zodat we makkelijk konden 

invoegen. De wagen gaf het gevoel dat we 

met meer vermogen onder de rechtervoet 

onderweg waren…

Het koppel, de trekkracht van de motor is 

op vlakke stukken meer dan voldoende voor 

40 ton. Wie constant met zware lasten of 

zelfs met 44 ton door de Ardennen moet, 

zal natuurlijk een krachtigere aandrijflijn 

aanvinken op de bestelbon bij Iveco.

Waar we bij de eerste kennismaking in Spanje 

nogal te spreken waren over het stuurgevoel, 

vonden we bij lang rechtuit rijden dat de 

wagen wat vaag aanvoelde. Op de bochtige 

wegen in de Ardennen en Hoge Venen krijg je 

dan weer meer dan voldoende feedback. Het 

comfort op minder goede wegen is zonder 

meer goed. In de bochten merk je wel dat je 

hoger zit en voel je dat de cabineophanging 

moet werken om de stuurhut recht te houden. 

De intarder die Iveco had gemonteerd werkte 

op lange afdalingen uitstekend. De eerste 

stand is de motorrem, wat betekent dat het 

systeem even druk moet opbouwen om dan 

zijn volle remvermogen te bereiken. Dat 

gaat wel erg vlug. Het rempedaal geeft dan 

weer wat weinig feedback, doseren gaat 

goed, maar je moet vrij hard duwen in het 

begin. Dat is iets dat we ook al in de Stralis 

opmerkten.

De testrit zelf verliep vrij vlot: bij de eerste 

Ook bij regenweer blijft de deurklink netjes.
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De bovenste deur en het luik van het onderste bergvak kunnen elkaar raken als ze samen worden geopend.
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werf op de E313 konden we gewoon doorrijden, 

iets trager dan normaal. Op de E42 in Verviers 

hebben we kort met stilstaand en stop & go 

verkeer te maken gekregen. Omdat het op een 

dalend stuk was, viel de invloed op het verbruik 

nogal mee. Waar we wel mee te maken kregen 

onderweg was neerslag in de vorm van lichte 

regen en af en toe een bui. Bij de volgende stop 

bleek dat Iveco niet overdreven had als het om de 

claims rond de stroomlijn van de S-Way ging. De 

deuren en de deurgrepen waren redelijk schoon 

gebleven omdat de rijwind zo rond de wagen 

wordt geleid dat voorkomen wordt dat het vuil 

van de weg op de deuren spat.

Een klein detail: als je de deuren van de onderste 

en bovenste (grote) buitenste bergruimte tegelijk 

opent, raken ze mekaar licht. Dat vraagt wel om 

een beetje oplettendheid van de chauffeur.

CONCLUSIE

Dat dit een bijzonder belangrijke truck is voor 

Iveco, wist het merk vorig jaar al te vertellen. 

De nieuwe S-Way maakt die verwachtingen 

ook grotendeels waar: het comfort en de 

bruikbaarheid voor de chauffeur zijn er merkelijk 

op vooruit gegaan. De nieuwe truck ziet er ook 

goed uit met een design dat duidelijk Europees is. 

Ook aan de eigenaar of vlootbeheerder is gedacht: 

wij haalden een laag verbruik met deze S-Way: 

30,3 l/100 km. De Stralis stond al niet bekend als 

een drinkebroer maar de S-Way doet het meteen 

een heel stuk beter. In de laatste Transporama-

test met een Stralis van 480 pk noteerden we 

een dorst van 31,6 l/100 km. De betere stroomlijn 

betaalt zich dus terug aan de brandstofpomp. Met 

dit verbruik komt deze S-Way verdacht dicht in de 

buurt van de laagste verbruikswaarden die we op 

onze omloop klokten. Persoonlijk gaan we ervan 

uit dat we met een gestroomlijnde trailer en iets 

beter weer wel eens heel dicht bij het record voor 

het laagste brandstofverbruik hadden kunnen 

uitkomen.

Jan Voet

Belgisch jurylid International Truck of the Year



TRANSPORAMA40
Voor de rangeermodus moet je de D- of R-knop 2 seconden indrukken.

De controlelampjes vragen alleen je aandacht als het nodig is.
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Veel bergruimte boven de voorruit.

De afwerking van het dashboard is zonder meer uitstekend.
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TESTRESULTATEN
• Gemiddelde snelheid, met correctiefactor: 71,3 km/u
• Verbruik tussen Antwerpen en Barchon (relatief 

vlak): 27,23 l/100, gemiddelde snelheid 79,2 km/u
• Verbruik complete test: 30,3 l/100 km
• Totaal AdBlue verbruik: 10,2 l 
• Acceleraties:
 0 – 50 km/u : 27,78 sec
 0 – 60 km/u : 36,18 sec
 0 – 85 km/u : 159,7 sec
• Geluidsmeting:
 Stationair: 52 dB(A)
 85 km/u: 67 dB(A)
 Piek: 73 dB(A)

TECHNISCHE FICHE
Merk:   Iveco
Type:   AS440S48T/P 4x2
Cabine:   Active Space AS
Wielbasis:  3.800 mm
Motor:   Cursor 11 F3GGE611
Vermogen:  480 pk (353 kW) bij 1.900 omw/min
Koppel:   2.300 Nm van 970 tot 1.500 omw/min 
Boring x slag:  128 x 144 mm
Compressie:  geen opgave
Versnellingsbak:  ZF Traxon 12 TX 2210 TD
Intarder:  500 kW en 3.200 Nm
Brugverhouding:  2,47 op 1
Tankinhoud:  290 liter testtank met extra ontluchter
AdBluetank:  50 liter

IVECO S-WAY S 480
TESTDATUM:    12 OKTOBER 2020
TEMPERATUUR:    BIJ VERTREK 12°C, DROOG, BIJ AANKOMST 12°C, WISSELVALLIG
WEERSOMSTANDIGHEDEN:  VRIJ STERKE WIND UIT HET NOORDWESTEN, EERST REGEN, LATER BUIEN
AFSTAND:    432,7 KM IN TEST

De meest krachtige Cursor 11 zette uitstekende prestaties neer.
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De volledige LED koplampen geven een prima lichtbeeld en schijnen helder wit.

Antwerpen

Brussel

Namen

Marche
Bande Houffalize

Saint-Vith

Malmédy
Francorchamps

Verviers

Luik

426  km



TRUCK

De Edition 2 voor wie alle denkbare toeters en bellen op zijn Actros wil.

Mercedes-Benz 
innoveert verder
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Bij de driepuntige ster was er, ondanks, of 

misschien dankzij de afgeschafte IAA, een 

berg nieuws te rapen dit najaar. Wij gingen 

een kijkje nemen in het Duitse Wörth, waar de 

grootste vrachtwagenfabriek van Mercedes-

Benz staat.

De grootste vernieuwing zit in de verdere 

verfijning van het al uitgebreide arsenaal 

veiligheidsondersteunende hulpmiddelen. 

Zo heeft de active sideguard, waar we al in 

vroegere edities over schreven, een nieuwe 

stopfunctie gekregen. Het systeem bewaakt 

de grote blinde hoek rechts van de truck en 

de eventuele oplegger. Als er zich een obstakel 

zoals een paaltje of iets dergelijks in de blinde 

hoek bevindt, slaat het systeem eerst alarm. 

Daar hield het vroeger bij op. Nu laat de active 

sideguard de truck ook stoppen. Dat gaat niet 

bruusk, het is zeker niet zo dat je met een 

schok komt stil te staan, maar het gaat wel 

om een merkbare ingreep. We konden met 

een Actros meerijden, waarbij een dummy de 

rol van zwakke weggebruiker op zich nam. Het 

remmen van de truck redde zeker het leven 

van de dummy, die het formaat had van een 

jong kind. De afstand tussen de gestopte 

Actros en de dummy kon je uitdrukken in 

centimeters. Kortom, het is een systeem dat 

zeker levens zal redden. 

Een ander systeem dat verder op punt werd 

gezet, is de Active Driver Assist. Dat is een ver 

geautomatiseerde adaptive cruise control die 

al deels autonoom rijden toelaat. De tweede 

generatie gaat nu nog een stap verder. Als de 

chauffeur een tijd niet reageert, brengt de ADA 

2 de wagen op een veilige manier tot stilstand. 

Stel dat iemand op cruise control rijdt en onwel 

wordt of het bewustzijn verliest, dan grijpt de 

ADA 2 in. ADA 2 zou vanaf juni volgend jaar 

leverbaar zijn. Maar dat is niet alles. Mercedes-

Benz is met de Actros ondertussen bij de 

vijfde generatie van de Active Brake Assist 

aanbeland. Dit systeem is in staat bewegende 

of stilstaande obstakels te herkennen, zoals 

onder meer de staart van een file of plots 

overlopende voetgangers, en de truck tot 

stilstand te brengen. De chauffeur krijgt eerst 

een waarschuwing, als die te laat reageert, 

wordt er tot een remmanoeuvre overgegaan. 

ACTROS F EN EDITION 2

Voor de IAA komt Mercedes-Benz meestal 

met een speciale uitvoering van hun zware 

truck op de proppen. Dit jaar werd de Edition 

2 voorgesteld, een beperkte reeks die je vanaf 

januari volgend jaar bij de dealer kan gaan 

bewonderen. De wagen is letterlijk voorzien 

van alle elektronische toeters en bellen en 

er zijn niet minder dan 40 verschillende 

mogelijkheden om het interieur aan te kleden. 

Dan moet je denken aan nappa leer, afwerking 

met carbonlook onderdelen en speciale 

binnenverlichting. Aan de buitenzijde heeft 

de Edition 2 een eigen bestickering, vier LED 

spots en drie werklichten achteraan de cabine. 

De bekende Mercedes-ster wordt matzwart 

uitgevoerd en van achtergrondverlichting 

voorzien.

Voor de vlooteigenaren die het niet warm 

of koud krijgen van Mercedes-sterren met 

achtergrondverlichting, is er ook een specifiek 

model gelanceerd: de Actros F. Het gaat om 

een vereenvoudigde uitvoering die alleen met 

links stuur verkrijgbaar is. De wagen mikt op 

klanten die vooral een functionele truck willen. 

Zo heeft de Actros F gewone spiegels en geen 

MirrorCam, om maar iets te noemen. Er zijn in 

totaal 17 varianten van de Actros F, die vooral 

voor de grote distributie werd ontworpen. De 

wagen krijgt ofwel de BigSpace of StreamSpace 

cabine. Binnenin geen digitale schermpjes 

als instrumentenpaneel, maar gewoon de 

klokken die altijd al dienst deden in de Actros. 

Wie dat wil, kan opteren voor een 10 duim 

aanraakscherm voor navigatie en multimedia. 

EACTROS

Er viel in Wörth ook nog interessant nieuws 

te rapen rond de batterij-elektrische Actros. 

Een aantal van deze wagens doen dienst bij 

verschillende transporteurs en blijken in de 

Mercedes-Benz 
innoveert verder
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praktijk goed te presteren. In zoverre dat de 

productielijn bij Mercedes-Benz in Wörth zal 

worden aangepast zodat er ook elektrische 

Actrossen kunnen worden gebouwd. Ook de 

Econic kan met een elektrische aandrijflijn 

worden uitgerust. Die wagen krijgt dan de wat 

vreemde naam eEconic. Op zich een ideale 

basis om als voertuig voor huisvuilophaling 

te dienen. 

De nadruk op elektrische aandrijflijnen past 

in de strategie van het merk, waarbij in 

de toekomst vooral zal worden ingezet op 

waterstof om vrachtwagens aan te drijven. 

Bij Mercedes-Benz geloven ze niet dat 

aardgasmotoren of andere alternatieven voor 

vrachtwagens bruikbaar zijn.

FUSO ECANTER

Het meest interessante nieuws rond 

elektrische voertuigen liepen we tegen 

het lijf bij Fuso, dat ondertussen al twee 

jaar eCanters bollen heeft in een groot 

aantal Europese landen. De wagens worden 

zonder uitzondering ingezet voor leveringen 

in drukke stadscentra, waar ze tot volle 

tevredenheid van transporteurs en chauffeurs 

presteren. De inzet in verschillende steden, 

van Berlijn tot Lissabon, heeft voor Fuso 

al bijzonder veel ervaring en informatie 

opgeleverd. Ook de inzet in Azië, India, Zuid-

Afrika en Australië leverde veel ervaring en 

kennis op. Opvallend daarbij is dat de wagens 

de stoutste verwachtingen overtreffen. Niet 

alleen qua rijbereik, maar ook op het gebied 

van betrouwbaarheid. In de winter en bij 

heel hoge temperaturen, de eCanter kan het 

allemaal niet aan zijn hart laten komen.

Twee jaar geleden kregen een beperkt aantal 

journalisten de kans om in het centrum van 

Berlijn met een van de eerste elektrische 

Canters te rijden. Toen kwamen de wagens 

recht van de productie. Nu konden we de 

weg op met een exemplaar dat twee jaar 

oud is en dat iets minder dan 60.000 km op 

de teller had. De wagen had niets ingeboet 

aan prestaties en deed zijn werk nog altijd 

in een voorbeeldige stilte. Het komt erop 

neer dan Fuso batterijen gebruikt die ook 

in de Mercedes-Benz S-klasse hybride 

personenwagen worden ingezet. Het verschil 

is het aantal batterijen en vooral het feit 

dat ze ook bij zware inzet voor slechts 80 % 

worden belast. Op die manier gaan ze lang 

mee en is er voldoende technische buffer 

voorzien in de Fuso eCanter.

Jan Voet

De bescherming van zwakke weggebruikers wordt door de Actros nog wat verder verbeterd.
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De binnenkant van de Actros F heeft geen digitale tellerpartij, maar mag wel gezien worden.

Deze foto geeft aan hoe snel en nauwkeurig de blinde hoek bewaking werkt. 
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TRUCK

Western Star: 
nieuwe werftruck

Western Star heeft zijn fabriek in Portland, Oregon. Een staat waar de houtindustrie een belangrijke rol speelt. 
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Western Star: 
nieuwe werftruck

Western Star staat in de Verenigde Staten bekend 

voor zijn robuuste werfvoertuigen. Minder bekend 

is het feit dat het bedrijf een volle dochter is van 

Daimler, het overkoepelende bedrijf van onder 

meer Freightliner en Mercedes-Benz. Op de laatste 

dag van september kwam Western Star met een 

nieuwe zware class 8 truck op de proppen die we 

jullie niet wilden onthouden.

De nieuwe Western Star 49X heeft de bekende 

torpedosnuit van de meeste zware Noord-

Amerikaanse vrachtwagens. Een indrukwekkende 

chromen grille mocht natuurlijk niet ontbreken, 

want Western Star wil dat zijn wagens onmiddellijk 

herkenbaar zijn tussen de andere trucks. Western 

Star mikt met de 49X vooral op werftoepassingen 

zoals kippers en betonmolens, maar ook 

uitzonderlijk vervoer stond met grote letters in 

het lastenboek van de ontwerpers. En daar zijn 

goede redenen voor.  Want hoewel Daimler Trucks 

North America de onbetwiste marktleider is in het 

langeafstandssegment met Freightliner, beschouwt 

het Noord-Amerikaanse filiaal van Daimler Trucks 

het werfsegment als een mogelijkheid van 

verdere groei. In gewone mensentaal: Daimler 

weet dat nog meer lange afstandstrucks verkopen 

moeilijk gaat worden, bijkomende verkopen 

zullen van bij de werfwagens moeten komen. Om 

dit groeipotentieel aan te boren, hebben ze bij 

Western Star 49X van de grond af aan ontworpen 

om tegemoet te komen aan de behoeften van 

beroepsklanten door robuuster, veiliger en lichter 

te zijn. Bovendien werd er veel overlegd met 

opbouwers, om ervoor te zorgen dat deze truck 

voldoet aan hun behoeften aan een snellere en 

efficiëntere ombouw. De geheel nieuwe Western 

Star 49X is deze winter te bestellen en de eerste 

leveringen beginnen begin 2021.

VAN EEN WIT BLAD

Dat Daimler ondertussen kampioen is geworden 

in het toepassen van dezelfde onderdelen voor 

uiteenlopende markten, is algemeen geweten. 

Een groot deel van de Freightliners in de States 

rijden rond met motoren en versnellingsbakken 

die afgeleid zijn van de aandrijflijn van de Actros. 
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Toch werd er voor de 49X van een wit blad 

vertrokken. De nieuwe Western Star 49X 

is meer dan 150 kg (350 lbs/pond) lichter 

geworden in vergelijking met de huidige 

Western Star 4900. Die gewichtsbesparing 

begint met een geheel nieuw chassis. 

Zo kan je kiezen voor een onderstel met 

enkelvoudige langsliggers die beschikbaar 

zijn in een verscheidenheid van diktes. Alle 

langsliggers kunnen voor de dag komen 

met een best-in-class RBM (Resisting 

Bending Moment) sterkte rating – ze zijn 

dus stijver en plooien nauwelijks door onder 

belading, wat een grotere duurzaamheid 

en gewichtsbesparing oplevert. De nieuwe, 

lichtere en toch stevigere cabine van 

aluminium met stalen versterkingen, is 

sterker en gaat langer mee. Bovendien 

is ze 8 % lichter dan de stuurhut van de 

huidige 4900. Handig, want dat levert weer 

wat meer laadvermogen op. De nieuwe 

Western Star 49X heeft trouwens een lage 

daklijn, handig voor kippers, betonpompen 

en kranen. 

Wat de aandrijflijn betreft, profiteert de 

geheel nieuwe Western Star 49X natuurlijk 

van de wereldwijde technische expertise 

van Daimler Trucks en wordt hij geleverd 

met het beste van het merk Detroit. De 

nieuwe DD15 Gen 5 heavy-duty motor 

van Detroit biedt betere prestaties, 

hogere uptime en betrouwbaarheid van 

het beproefde heavy-duty motorplatform 

van Daimler Trucks. Dat platform vinden 

we in Europa terug in de Actros en Arocs. 

Bovendien zijn de volledig nieuwe DT12-V- 

en -VX-transmissies gebouwd op de 

beproefde DT-12. Dat die verbeteringen 

iets hebben gekost, mag duidelijk zijn: 

de aanpassingen aan de Amerikaanse 

trucks hebben hen 100 miljoen dollar aan 

investeringen gekost. Daarnaast werden 

meer dan 35 miljoen mijl aan validatietests 

gereden om er zeker van te zijn dat ze 

klaar zijn voor de zwaarste klussen. Op 
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het gebied van voertuigveiligheid rekent de 

nieuwe Western Star 49X nu toonaangevende 

Detroit Assurance veiligheidsuitrusting, 

waaronder actieve rembekrachtiging, een 

radar die de op flank de blinde hoek bewaakt 

(side guard assist), adaptieve cruisecontrol en 

meer om chauffeurs, bouwvakkers op de werf, 

voetgangers en mede-automobilisten veilig te 

houden.

TESTEN EN NOG MEER TESTEN

Werftrucks krijgen het bij hun dagelijkse 

werk flink te verduren. Naast die zware 

belasting komt dan nog een vraag naar hoge 

productiviteit: als een betonmolen of kipper 

uitvalt, ligt een hele werf lam. Western Star 

heeft dus alles uit de kast gehaald om aan 

het eisenpakket van de klanten te kunnen 

voldoen. Ze gaan ervan uit dat de 49X de meest 

robuuste truck is die ze ooit hebben gebouwd, 

een bewering die vast geen valse belofte is als 

ze van Western Star komt. Om echt helemaal 

zeker te zijn, is de 49X dé truck die de meeste 

en zwaarste proeven en tests heeft ondergaan 

voor zijn lancering bij Western Star. In totaal 

werd over een periode van 6 jaar getest. Zo 

werd een cabine met een gewicht van 20 ton 

bestookt. Voor alle duidelijkheid: metrische 

ton, niet de lichtere Amerikaanse tonne. De 

onderstellen werden 10.000 keer belast en 

verbogen, om het productieve leven van 

een truck na te bootsen. Een aantal wagens 

werden op triltafels niet minder dan 400 uur 

keihard door elkaar geschud, wat neerkomt op 

een ononderbroken rit van 800.000 mijl, dat is 

1.287.475 km.

Jan Voet

Met hoog dak en de chromen details oogt de nieuwe 49X strak voor een Amerikaanse torpedo.
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Typisch voor de Verenigde Staten: veel assen vanwege de lage toegelaten belading per as.

De 49X werd door Western Star door de meest uitgebreide reeks testen ooit gehaald.
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TRAILER

Trailer Innovation 
Award 2021: 
de stemmen zijn geteld!

De juryleden van de internationale Trailer 

Innovation Award hebben zich gebogen over 

de vijftig ingezonden innovaties en hebben 

een oordeel geveld. In iedere categorie 

werden de eerste drie aangeduid (soms met 

een heel klein verschil). Die laureaten werden 

ondertussen gelauwerd op een uiteraard 

coronavrije ceremonie. We komen in een 

volgend nummer nog wel terug op enkele 

van die interessante innovaties, maar hier in 

ieder geval al de uitslag. 

We vermelden nog even dat er prijzen werden 

toegekend in zeven categorieën:

• Concept

• Chassis

• Opbouw

• Componenten

• Veiligheid

• Milieu

• Smart Trailer

De winnaar in de categorie opbouw werd Knapen, een volle dochter van Krone.
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Trailer Innovation 
Award 2021: 
de stemmen zijn geteld!

Thermo King werd winnaar bij de Smart Trailers.

WINNAARS

BODY
1. Knapen: Exside oplegger met bewegende 

laadvloer en volledig te openen zijkant(en) (foto 1)

2. Kässbohrer: afzetbak geschikt voor het 

transport van coils

3. Schwarzmüller: tankoplegger met 

onderlossing zonder slangen 

CHASSIS
1. Scheuerle: transportsysteem om lange 

molenwieken te vervoeren 

2. Schwarzmüller: oplegger met bewegende 

laadvloer en aluminium chassis

3. BPW: lichtgewicht veer-arm

COMPONENTS
1. Kässbohrer: multifunctionele 

achterbumper/bescherming bij ongevallen RUPD-

5K1

2. Schmitz-Cargobull: S.KO Cool Smart 

intelligente sturing voor isotherm oplegger

3. D-Tec: uitschuifbare zijbescherming

CONCEPT
1. Fliegl: ecocombi voor het vervoer van 

afzetbakken

2. Humbaur: semidieplader aanhangwagen 

waarmee ook containers kunnen vervoerd worden

3. Schmitz-Cargobull: Eco-Duo ecocombi 

met twee opleggers

ENVIRONMENT
1. Emons: Solar-On-Top systeem met 

zonnepanelen voor de elektrische voeding van de 

oplegger

2. Schmitz-Cargobull: S.KO oplegger met as 

die kinetische energie kan opslaan en teruggeven

3. Van Eck Trailers: systemen met rollen 

voor luchtvracht in de vloer van de trailer 

SAFETY

1. Krone: lichtgewicht opleggervloer in 

sandwichconstructie 

2. Schmitz-Cargobull: Trailer-Connect met 

bewaking en op afstand sluiten van de deuren 

3. Schwarzmüller: elektrisch bediende 

afdekhuif voor kippers 

SMART TRAILER
1. Thermo King: Advancer A-Series (foto 2)

2. Kässbohrer: assistentiesystemen voor de 

chauffeur

3. Feldbinder: nieuw type bulktrailer met 

elektronische sturing van laden en lossen

Hendrik De Spiegelaere
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BUS

Nieuwe MAN Lio's 
City 18 E: MAN komt 
op stoom

De nieuwe MAN Lion's City 18 E is een fraaie verschijning.
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MAN Truck & Bus komt op stoom met haar 

'e-mobility' programma. De Lion's City E 12 

meter stadsbus is inmiddels leverbaar evenals 

de 'kleine' elektrische personenbussen eTGE 

Kombi en de MAN TGE City. Nu komt daar de 18 

meter lange Lion's City 18 E gelede stadsbus 

bij. Hij werd onlangs gepresenteerd tijdens de 

MAN Busdays in München. Twee demobussen 

zullen later dit jaar op de straten van Keulen 

en Barcelona te zien zijn. Maar de MAN Lion's 

City 18 E is wel al te bestellen.

Het meest kenmerkende aan de achttien 

meter lange gelede bus is de aandrijving. 

MAN kiest voor twee centrale motoren die de 

assen 2 en 3 aandrijven. Er is dus niet gekozen 

voor wielnaafmotoren. Het argument van 

MAN om voor deze 'central drives' te kiezen 

is dat ze makkelijker toegankelijk zijn en 

daardoor is service en onderhoud eenvoudiger 

en moet de 'total cost of ownership' (TCO) 

voordeliger zijn. De twee aangedreven assen 

moeten wel samenwerken en synchroon 

lopen. Een elektronisch managementsysteem 

draagt hier zorg voor. Het biedt tegelijkertijd 

een meer comfortabeler en stabielere 

acceleratie en rijgedrag. De nieuwe gelede 

Lion's City heeft daarbij een draaischijf 

gekregen met een elektronische anti-

knikbescherming dat tegelijk de beweging 

van de schijf zo comfortabel mogelijk 

inzet en waarmee het koppel van de twee 

aandrijfassen op elkaar wordt afgestemd. En, 

evenals bij de dieselversie is de balg in de 

demonstratiemodellen lichtdoorlatend voor 

een prima 'interieurbeleving'. 

ALLE SOORTEN AANDRIIJFLIJNEN

De Lion’s City is ontworpen met twee doelen 

voor ogen: hij moet zowel een elektrische als 

diesel- of gasaandrijving kunnen herbergen. 

Overigens is de Lion's City E niet de eerste 

elektrische bus die MAN heeft ontwikkeld. Al 

in 1970 introduceerde het een prototype, de 

750 HO-M10E met een batterij waarmee je 50 

kilometer ver kon komen. Gedurende een jaar 

heeft deze e-bus dienst gedaan in Koblenz. 

Weer een jaar later werden er twee ingezet 

in de zo dramatisch verlopen Olympische 

Spelen van München in 1972. In 1974 werd 

nog een volgende generatie e-bus geleverd 

aan Mönchengladbach die zelfs 80 kilometer 

actieradius had. De batterijen bevonden 

zich in een trailer, die voor het opladen 

gewisseld werd. De Lion's City heeft een 

gelaste staalconstructie, KTL beschermd. Voor 

de elektrische versie zijn de partijen rondom 

de wielkasten en de verticale stalen dragers 

versterkt om de batterijlast op het dak te 

dragen. Vanwege deze hogere daklast is het ZF 

hydraulische PCV-dempersysteem toegepast. 

Het alu-sandwichdak bleef onveranderd. De 

met vloeistof gekoelde 640 kWh-batterijen 

op het dak liggen over de gehele breedte. De 

12 meter solo-uitvoering doet het trouwens 

met een batterijpakket van 480 kWh. Het 

zijn cilindrische NMC-batterijen. 'Packaging' 

Voor de laadapparatuur is MAN een partnership aangegaan met Heliox en SBRS
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in 80 kWh modules, die 500 kg wegen, 

gebeurt door MAN. In totaal heeft de Lion's 

City 18 E acht van deze batterijpakketten op 

zijn dak liggen. De elektrische aandrijflijn in 

de 18 E levert een vermogen van 320 kW tot 

maximaal 480 kW. Hiermee moet de achttien 

meter lange bus onder alle omstandigheden 

200 km af kunnen leggen. Onder gunstige 

(weers)omstandigheden in het voorjaar en 

de herfst kan dit 270 km zijn. De batterijen 

worden met behulp van een GCS- stekker 

maximaal met 150 kW geladen in vier uur. 

Een ander voordeel van de twee aangedreven 

assen is volgens MAN dat er meer remenergie 

kan worden teruggewonnen en in theorie 

dus een grotere actieradius mogelijk is. Het 

terugwinnen van de remenergie is dermate 

efficiënt dat de rijstijl van de chauffeur of de 

topografie van de route, er weinig invloed op 

hebben. Het gaat eigenlijk vrij ongemerkt. 

Bij het loslaten van het 'gaspedaal' zal een 

lichte remwerking optreden en wordt energie 

teruggewonnen.

EIGEN ELEKTROMOTOR

De batterij- en tractiemanagementsystemen 

van de Lion's City E zijn door MAN 

ontwikkeld en uiteraard geoptimaliseerd 

voor stadsbusgebruik. De IGBT-wisselrichters 

worden met vloeistof gekoeld en komen van 

derden. Het batterijmanagementsysteem 

houdt de batterijen op een constante 

temperatuur. De tractiemotor is een door 

moederbedrijf Traton ontwikkelde, met olie 

gekoelde PMS-machine, die maximaal 9000 

tpm draait. Het concern verwacht een lagere 

productie van dieselmotoren en produceert 

daarom zelf de nieuwe e-motoren. De 

tractiemotor is direct met een schuin 

vertande tussenoverbrenging gekoppeld, die 

het toerental tot circa 1800 tpm reduceert, 

zoals bij de dieselmotor.

E-SOLUTIONS

MAN biedt rond haar elektrische voertuigen 

een geheel laad- en digitaal programma 

aan. Met deze 'one-stop-shop' wil het haar 

klanten de instrumenten in handen geven 

om zich volledig te kunnen richten op de 

kerntaken: vervoer van personen. Het heet 

'MAN Transport Solutions'. Het adviseert 

over het effect van het in dienst nemen van 

elektrische bussen, zoals bijvoorbeeld dat de 

planning gewijzigd moet worden inclusief 

een nieuw routeschema. Voor het aanbieden 

van laadoplossingen is MAN Truck & Bus 

samenwerkingsverbanden aangegaan met 

twee strategische partners: het Nederlandse 

Heliox en de Duitse firma SBRS. MAN Truck & 

Bus fungeert hierin als verkoper, contact en 

aanspreekpunt in de 'one-stop-shop'-filosofie 

onder de noemer e-Solutions.

Voor het laden kan ook gewerkt worden met de 

eManager, een 'digitaal commandocentrum', 

Goede werkomgeving voor de chauffeur
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zoals MAN het noemt. Het maakt gebruik 

van de door Traton, MAN's moederbedrijf, 

ontwikkelde RIO Box. Een systeem waarmee 

de vlootbeheerder overzicht houdt welke bus 

wanneer moet laden en hoeveel energie de 

batterij nog heeft, en vooral dat de bus die 

als eerste 's ochtend weer dienst moet doen 

dan ook met een volle batterij klaar staat. 

Daarnaast biedt eManager de mogelijkheid 

om bijvoorbeeld de airconditioning vooraf in 

te schakelen als de bus aan het laden is om 

zo efficiënt als mogelijk om te gaan met de 

energie.  

AWARDS

Het voordeel van een nieuwe, geheel voor 

een elektrische aandrijving ontwikkelde bus, 

zoals de Lion's City is, ligt in het feit dat de 

lay-out hier geheel op aangepast kon worden. 

Wel is het zo dat een stadsbus bepaalde 

afmetingen heeft en aan een bepaalde 

gewichtsverdeling moet voldoen. Zeg 

maar de natuurkundige wetten, om een zo 

comfortabel en tegelijk zo efficiënt mogelijk 

vervoermiddel te creëren. MAN gaat er prat 

op dat dankzij de twee 'central drives' en de 

batterijpakketten die op het dak liggen, er in 

de bus meer ruimte gecreëerd kon worden. 

Het betekent een vijftal extra stoelen in het 

achterste deel van de bus maar ook een veel 

lichter interieur. Met de Lion's City 18 E kunnen 

tot 120 passagiers meereizen. Het nieuwe 

ontwerp heeft inmiddels geleid tot heel wat 

design-prijzen, zoals de iF Gold Award en de 

Automtive Brand Contest,

OP STOOM

MAN Truck & Bus komt met de e-moblitieit 

in stadsbussen dus langzaam op stoom. De 

eerste leveringen van de Lion's City E 12 

meter vonden plaats eind 2019. Inmiddels 

rijden er vijftien demovoertuigen door Europa 

om de klanten te laten zien wat MAN in huis 

heeft. De eerste in serie geproduceerde Lion's 

City E 12 rollen dit vierde kwartaal de fabriek 

uit. Zijn achttien meter lange grote broer 

volgt dan zo'n zes maanden later. Inmiddels 

lopen de eerste orders al binnen, zoals van 

de Hamburger Hochbahn dat binnen een 

raamovereenkomst van 530 emissievrije 

bussen met drie leveranciers, bij MAN de 

Lion's City 12 E en deze nieuwe Lion's City 18 

E heeft besteld.

Jos Haas

Nederlands jurylid van International Bus of 

the Year

Het blijft mooi, zo'n doorzichtige balg, en levert een veel lichter interieur op
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BUS

Veel nieuws bij 
Daimler Buses: eCitaro, 
nieuwe Intouro en 
Sprinter City 75

Een strak vormgegeven verschijning, deze eCitaro G. 
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Mercedes-Benz zit niet stil als het om 

bussen gaat. Waar we gewend zijn de grote 

vernieuwingen van de driepuntige ster op 

de IAA te leren kennen, werd dit jaar in de 

thuisbasis in het Duitse Wörth voor een 

uitgebreide presentatie van de nieuwigheden 

gezorgd. 

Een belangrijke nieuwigheid voor Daimler 

Buses is de nieuwe eCitaro G, de gelede 

versie van de bijzonder succesvolle 

stadsbus van Mercedes-Benz. Een gelede 

elektrische bus is misschien niet bepaald 

wereldnieuws, de batterijen die bij de 

wagen werden voorgesteld, zijn dat wel 

degelijk. Zo kan je voortaan opteren voor 

zogenaamde “Solid State” batterijen. Dat is 

een wereldpremière. De batterijen werden 

samen met de Franse specialist ter zake, 

Bolloré, ontwikkeld. De accu’s hebben 

merkelijk hogere energiedichtheid dan 

de huidige en toekomstige Lithium-ion 

stroomdrager. Solid state batterijen slaan tot 

25 % meer stroom op dan hun tegenhangers 

met vloeibaar elektrolyt. Solid state zou ook 

een heel stuk veiliger moeten zijn. In totaal 

rekent Mercedes-Benz op een energieopslag 

van 441 kWh, voor zowel de gewone bus 

als de gelede variant. Dat laat de eCitaro 

G toe 220 km te rijden, onder normale 

omstandigheden en met een gemiddelde 

vraag naar snelheid, topografie en belading 

en in een gematigd klimaat. Onder koude 

winterse omstandigheden, is het rijbereik 

nog altijd goed voor een indrukwekkende 170 

kilometer.

Bij Mercedes-Benz geven ze aan dat de solid 

state accu’s nog een bijkomend voordeel 

hebben: ze gaan bijzonder lang mee. De 

levensverwachting zou oplopen tot minstens 

10 jaar, waarna deze batterijen probleemloos 

kunnen worden gerecycleerd. Dat is een groot 

verschil met de bestaande en toekomstige 

Li-ion batterijen. Het komt erop neer dat 

Mercedes-Benz 10 jaar garantie geeft op de 

batterijen, of op een energiedoorstroom van 

280 MWh per batterijpak.

Door de andere eigenschappen worden de 

wagens met solid state batterijen anders 

ingezet dan de huidige li-ion batterijen. 

Bedoeling van Mercedes-Benz is om de 

operatoren precies het type voertuig, batterij, 

oplader en oplaadstrategie aan te leveren die 

past bij hun dagelijkse inzet van de eCitaro 

en eCitaro G.

NIEUWE INTOURO

Ook te zien in Wörth was de nieuwe Intouro 

tweeverdiener van Mercedes-Benz. Deze 

wagen wordt door de driepuntige ster al 

langer ingezet als voertuig voor schoolvervoer 

of geregeld vervoer in de week, om in het 

weekend bij te verdienen voor korte reizen. 

Dat vraagt om grote flexibiliteit en efficiëntie, 

functionaliteit en comfort. Mercedes-Benz 

heeft voor de Intouro ook de vernieuwde 

Mercedes-Benz doet meer dan alleen maar elektrische voertuigen leveren: het merk verzorgt de hele infrastructuur en helpt mee de beste 
inzet en oplaadstrategie te bepalen.
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en verder verbeterde veiligheidssystemen 

voorzien. De Intouro heeft een relatief hoge 

vloer met onderin bagageruimte. Door de 

week zal de wagen worden ingezet voor 

schoolvervoer of het vervoer van werknemers. 

In het weekend moet deze tweeverdiener 

voor korte reizen en tweedaagse trips 

voldoende comfort bieden. 

Het intercitysegment kent hoge 

verkoopvolumes, reden waarom de Intouro 

in een relatief groot aantal lengten wordt 

gebouwd: 12,18 m en 13,09 voor de Intouro 

M. De wendbare Intouro K is 10,75 m lang. De 

grootste versie meet 14,88 m en staat op drie 

assen. De modulaire aanpasbaarheid maakt 

een groot aantal varianten en opties op vraag 

van de klant mogelijk.

Mercedes-Benz investeert al jarenlang veel 

geld, tijd en moeite in de veiligheid van alle 

voertuigen uit haar gamma, de Intouro kon 

daarbij uiteraard niet achterblijven. Zo wordt 

het de allereerste bus van Mercedes-Benz die 

het ABA 5 of Active Brake Assist van de vijfde 

generatie krijgt. Dit systeem doet beroep op 

een radar en camera om binnen bepaalde 

grenzen in te grijpen. Zo kan het ABA 5 de 

wagen tot stilstand brengen om een ongeval 

met een staand of bewegend voorwerp te 

vermijden. De veiligheidsassistent is zelfs 

in staat om voetgangers te herkennen, een 

première voor zo’n hulpmiddel. Je kan ook 

voor een blinde hoek bewaking opteren 

die zowel zwakke weggebruikers als vaste 

obstakels herkent. Het systeem grijpt in 

door middel van signalen. Als de chauffeur 

dan niet onmiddellijk reageert, wordt 

er een remingreep uitgevoerd. Vooral in 

drukke binnensteden is dit een waardevolle 

bescherming voor voetgangers en fietsers.

Met de Intouro mikt Mercedes-Benz duidelijk 

op een zo breed mogelijke inzet. De nieuwe 

look onderscheidt de wagen duidelijk van 

zijn voorgangers: de MultiClass 400 UL en 

de UL Business van zustermerk Setra. Deze 

voertuigreeks wordt niet verdergezet: de 

klanten zullen voor Intouro moeten opteren. 

Setra gaat wel verder de erg populaire 

MultiClass 400 LE bouwen. Bedoeling is dat 

de Intouro het hele aanbod met hoge vloer 

afdekt, de Setra staat in voor de wagens met 

lage vloer.

SPRINTER CITY 75

De Sprinter City 75 is een 8,5 m lange minibus 

voor geregeld vervoer. In deze compacte 

wagen kunnen tot 38 passagiers terecht, wat 

meer dan behoorlijk is in dit segment. Vooral 

ontworpen om dienst te doen in de smalle 

straten van binnensteden, is deze City 75 

bijzonder wendbaar. Er is voortaan ook een 

volledige transparante scheidingswand te 

verkrijgen op de Sprinter City 75, een handig 

accessoire in tijden van Covid-19 maatregelen.

Jan Voet

Belgisch jurylid van International Bus of the 

Year

Als belbus of op minder drukke lijnen is dit een ideaal voertuig.



63TRANSPORAMA

De Sprinter City 75 weet wel weg met smalle doorgangen.

De antenne van de radar die de blinde hoek van de Citaro bewaakt en kan ingrijpen als het dreigt fout te lopen.
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NEWS

Twee Finse steden zetten met VDL Bus 
& Coach stap naar duurzaam elektrisch 
openbaar vervoer 
In de steden Lahti en Kuopio zet Koiviston 

Auto Group samen met VDL Bus & Coach 

een belangrijke stap in de ontwikkeling 

naar elektrisch en dus duurzaam openbaar 

vervoer in Finland. Met de levering van in 

totaal 31 Citea’s LLE-115 Electric wordt volgens 

Managing Director Sami Ojamo van VDL Bus 

& Coach Finland aangetoond dat “elektrische 

bussen ook in middelgrote steden een 

haalbare optie zijn”. 

Het gaat om 13 Citea’s LLE Electric die aan 

Kuopion Liikenne Oy worden geleverd. Zij 

verzorgen het openbaar vervoer in Kuopio, 

een stad in het binnenland van Finland. 

In Lahti gaan 18 Citea’s LLE Electric rijden. 

Koiviston Auto Oy is verantwoordelijk voor 

het openbaar vervoer in Lahti, gelegen ruim 

honderd kilometer ten noorden van hoofdstad 

Helsinki. 

Managing Director Sami Ojamo van VDL Bus 

& Coach Finland Oy: “We zien een snelle 

overgang naar elektrisch en duurzaam 

openbaar vervoer in Finland. Het is een 

voorrecht om onze klant, waarmee wij al 

heel lang samenwerken, bij deze overgang te 

ondersteunen. Met deze stap zijn we in staat 

onze positie als een van de toonaangevende 

leveranciers in Finland nog verder te 

versterken". 

STERKE SAMENWERKING 

Kuopion Liikenne Oy en Koiviston Auto Oy 

zijn onderdeel van familiebedrijf Koiviston 

Auto Group, de grootste exploitant in Finland. 

Met deze 31 bussen komt het totaal aantal 

Citea’s LLE Electric dat VDL Bus & Coach heeft 

geleverd aan Koiviston Auto group uit boven 

de 200. 

“Dit heeft de sterke samenwerking die we 

al jarenlang hebben met VDL Bus & Coach, 

de Europees marktleider op het gebied van 

elektrische bussen, verder verdiept”, betoogt 

Antti Unkuri, CEO van Koiviston Auto Group. 

“We zijn allebei familiebedrijven en gaan uit 

van dezelfde normen en waarden. Vooral in 

deze fase is de ondersteuning van VDL op het 

gebied van e-mobility erg waardevol voor 

ons.” 

aanvulling zijn op het bestaande openbaar 

vervoer. Groupe Renault speelt in op deze 

nieuwe evoluties en is met dit project dus niet 

aan haar proefstuk toe. Samen met partners 

zoals Zity (Frankrijk, Spanje), GreenMobility 

(Scandinavië), Fetch (Nederland) maar ook in 

vele andere Europese landen, bouwt de Groep 

aan een duurzame mobiliteit in stedelijke 

regio’s. Onder het label Renault Mobility, dat 

nu al in Frankrijk en Italië werd gelanceerd, 

wil Renault binnenkort in heel Europa een 

oplossing voor autodelen aanbieden. Zo is 

Renault vandaag al leider op het gebied van 

elektrisch car sharing in Europa, met 9.000 

elektrische auto’s in omloop, goed voor een 

marktaandeel van 60%.



I AM UNSTOPPABLE
(Except for a good reason)

MEER COMFORT, MEER CONNECTIVITEIT, MEER DIENSTEN DAN OOIT 
TEVOREN. U BENT NIET TE STOPPEN MET DE IVECO S-WAY.
Behalve lunch- of koffiepauze en een paar mooie momenten onderweg: niets zal u nog tegenhouden 
wanneer u op de baan bent. Met trots presenteren wij u de IVECO S-WAY, de meest comfortabele en 
geconnecteerde vrachtwagen die we ooit ontworpen hebben. De reisgenoot die u zal ondersteunen op 
elk moment, bij elke missie.

DRIVE THE NEW WAY.
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AGENDA

In de volgende 
Transporama: Beste lezer,

Als gevolg van de bestrijding van het Corona-virus, hebben alle 
bedrijfsvoertuigenfabrikanten hun contacten met de pers tot nader order 
onderbroken. Wij kunnen u dus momenteel nog niet melden welke 
onderwerpen in de volgende Transporama zullen worden behandeld.

Agenda Beste lezer,

Onder normale omstandigheden kan u hier lezen welke belangrijke 
evenementen gepland staan voor de transportsector. Door de maatregelen 
ter voorkoming van het Corona-virus, kunnen we u echter niet meer met 
zekerheid laten weten welke events er wanneer zullen plaats hebben. 
U kan nog altijd op onze website www.transporama.be terecht voor alle 
nieuws ter zake.

take charge  
of your fleet
maak uw wagenpark klaar voor een duurzame
toekomst met elektrificatie

Ongeacht uw stedelijke of regionale transportactiviteiten, wij kunnen
u helpen uw vloot te elektrificeren. Lees meer over ons programma
elektrische voertuigen op nl.scania.be/elektrificatie.
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Zie wat anderen niet zien dankzij de  
Sideguard Assist in de nieuwe Actros.
Je hebt praters, en je hebt doeners. Zodra er iets in de gevarenzone van het voertuig  
verschijnt en er botsingsgevaar ontstaat, kan de Sideguard Assist in de nieuwe Actros  
onmiddellijk alarm slaan. Zo kunt u ook in onoverzichtelijke situaties fietsers, voetgangers  
of andere voertuigen herkennen – zelfs in de dode hoek. Ga voor meer informatie naar   
www.mercedes-benz-trucks.com


