


TRUCKS  |  PARTS  |  FINANCE

DRIVEN BY QUALITY

WWW.DAF.BE

50 JAAR DAF PRODUCTIE 
IN BELGIË! 

Precies 50 jaar geleden opende DAF Trucks in België haar cabinefabriek te Westerlo. 

Deze groeide uit tot een toonaangevende en ultramoderne productiefaciliteit. Speciaal voor ons 

50-jarig jubileum introduceren wĳ  een exclusieve DAF ANNIVERSARY EDITION: een XF met speciale 

striping, voorzien van een uitgebreid optiepakket. Ontdek deze Anniversary Edition bĳ  uw lokale 

DAF concessiehouder of op www.daf.be/daf50. 

68609_ADV_XF_50_YEARS_230x297.indd   1 18-05-16   14:54



3transporama • 372

372
inhoud

www.transporama.be

Voorwoord	 5

Mercedes-Benz	sprinter	 6

renault	pro+	 10

JuMpy,	expert	&	proace	 12

Fiat	Breidt	gaMMa	uit	 16

daF	 18

KiloMeterheFFing	 22

arocs	had	 24

transports	puBlics	2016	 26

dossier:	treKKers	 28

platooning	 36

KraKer:	K-Force	 38

BauMa	2016:	nooteBooM		 40

BauMa	2016:	FayMonVille		 42

een	dag	uit	het	leVen	Van	een	chauFFeur	 44

agenda	 50

6

10

24

42

16

TP372_03_Inhoud_NL.indd   3 20/05/16   09:00



4 transporama • 372

news   

Renault Trucks voor het Renault Formula 1 Team

In de Formule 1 staat Renault Trucks al meer dan 15 jaar zij aan zij met Renault. Voor het seizoen 2016 wordt 

het transport van de eenzitters en de verschillende motorhomes naar de Europese Grand Prix verzorgd door 

een Renault Trucks T, die zijn uitgerust met een Euro 6 DTI 13-motor met 520 pk en een Fuel Eco-pack.

Renault Sport heeft in 2016 zijn comeback ge-
maakt met zijn eigen Formule 1-renstal, en 
zet zijn langlopend partnership met Renault 

Trucks verder. Op de Europese GP’s wordt de logistiek 
verzekerd door Renault Trucks T, de Internationale 
Vrachtwagen van het Jaar 2015. Die zijn uitgerust 
met een Euro 6 DTI 13-motor met 520 pk. De 
T 520’s zullen de eenzitters vervoeren, de onder-
delen en de verschillende onmisbare motorhomes, 
die ervoor moeten zorgen dat alles op wieltjes 
loopt voor de stal. En dat op elke GP Formule 1. 
De Formule 1-fans zullen de goudgele voertuigen 
(de nieuwe kleur van het Renault Sport F1 Team) 
kunnen bewonderen in Barcelona, voor de GP van 

Spanje, de eerste race van het Europese seizoen.
Voor het Renault Sport F1 Team werd de keuze 
voor deze T 520’s bepaald door “de productkwali-
teit en hun innovatie met de integratie van de Euro 
6-normen. De actieve veiligheidsfuncties zijn ook 
een belangrijke evolutie ten opzichte van de vorige 
Magnum-generatie. En ook de brandstofbesparing 
is opmerkelijk.”
Deze voertuigen zijn 4x2 vrachtwagens met een 
Fuel Eco-pack. Dit pack verenigt verschillende in-
telligente technologieën om brandstof te bespa-
ren: een uitgeschakelde power mode, eco cruise 
control met gecontroleerde uitloopfunctie Optiroll, 
ontkoppelbare luchtcompressor, stuurpomp met 

variabel debiet, en automatisch stilleggen van de 
motor. Het Fuel Eco-pack zorgt voor een besparing 
van het brandstofverbruik met 4%.  

DIF-RENT NV - BIJKHOEVELAAN 6 - 2110 WIJNEGEM
T +32 (0)3 383 25 82  - F +32 (0)3 383 14 73  - GSM +32 (0)475 55 38 38
INFO@DIF-RENT.BE  -  WWW.DIF-RENT.BE

VERHUUR EN VERKOOP 
VAN VRACHTWAGENS, 
TREKKERS EN OPLEGGERS OP 
KORTE EN LANGE TERMIJN

UW PARTNER VOOR MOBILITEIT 
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In de transportsector zijn we dagelijks hard aan het werk om goederen op een 

flexibele, veilige en milieuvriendelijke manier tot bij de klant te brengen. Vervoer 

kost bijna niets, zeker als je gaat uitrekenen hoe belachelijk laag het aandeel van de 

vervoerskost is in de prijs van producten die in de winkel liggen. In iedere huiskamer 

liggen en staan voorwerpen die tientallen ritten met vrachtwagens achter de rug 

hebben, alvorens bij de consument thuis te belanden.

En toch is het imago van de vrachtwagen rotslecht.

De reden is duidelijk: het beleid schiet graag op de trucks, wetende dat Jan Modaal met 

zijn leasingauto de oorzaak van de files in dit land liever bij de vrachtwagen legt dan 

bij het overaanbod aan salariswagens of op het falende beleid qua wegenbouw en 

onderhoud. Media vallen over elkaar heen als er een ongeval met een truck gebeurt, 

om de meest spectaculaire beelden te laten zien. 

Kortom: de transportsector werkt hard, verdient weinig en krijgt van zowel de verladers 

als de weggebruikers geen enkele erkenning voor al die inspanningen. Integendeel, 

lobbygroepen en denktanks maken graag en veel gebruik van hun invloed op het 

beleid om de sector verder te beschuldigen van alle denkbare problemen. Dat vertaalt 

zich in een beleid dat bijzonder onvriendelijk is voor onze sector en dat jongeren 

afschrikt om voor de transportsector te kiezen als chauffeur, monteur, dispatcher, 

logistiek medewerker of als ondernemer zelf te starten.

En dat hebben we helemaal aan onszelf te danken. Als je als sector en transport-

ondernemer geen inspanningen doet voor je imago, zal iemand anders met minder 

goede bedoelingen wel een imago voor jou creëren, waarin je als boeman wordt 

afgeschilderd. Als we op lange termijn als sector willen overleven, zullen we daar 

toch iets aan gaan moeten doen. Samen, als werknemers en werkgevers, maar ook 

alle andere betrokken partijen van sector moeten dringend het roer omgooien en ons 

werk in een beter daglicht stellen. Het is vijf na twaalf... 

Hoofdredacteur

Jan Voet

IMAGE IS EVERYTHING

TRUCK OF 
THE YEAR

VAN OF 
THE YEAR

BUS OF 
THE YEAR

COACH OF 
THE YEAR

PICK-UP 
AWARD
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De nieuwe variant is slecht 50 kg zwaar-
der dan de vroegere zwaarste Sprinter 
(MTM 5 ton), maar daartegenover staat 

dat het laadvermogen met 450 kg toenam. Dat 
brengt het maximale laadvermogen op 2,95 ton 
voor de Sprinter als gesloten bestelwagen met 
hoog dak en standaard wielbasis en 3,41 ton 
voor de chassis-cabineversie, een record in deze 
gewichtsklasse, zeker voor de gesloten bestel-
wagen. Aangezien de Sprinter van 5,5 ton recht-
streeks is afgeleid van de Sprinter van 5 ton, 
neemt hij ook de benaming van die laatste 
over. De Sprinter met een maximaal toegelaten 
massa van 5,5 ton is verkrijgbaar met alle die-
selmotoren uit het Sprinter-gamma en voldoet 
aan de Euro 6/VI-emissienormen. De verschil-
lende vermogensversies gaan van de Sprinter 
511 CDI met 84 kW (114 pk) over de Sprinter 
514 CDI (105 kW/143 pk) en de Sprinter 516 
CDI (120 kW/163 pk) tot de Sprinter 519 CDI 

met 140 kW (190 pk). Al deze krachtbronnen 
worden standaard gekoppeld aan de ECO Gear-
zesversnellingsbak die het vermogen naar de 
achteras stuurt. De 7G-TRONIC PLUS-automaat 
met koppelomvormer is als optie verkrijgbaar. 
De nieuwe modelversie werd in alle opzichten 
afgestemd op een maximale stijfheid. Combina-
ties bestelwagen/trailer met een gewicht tot 8 
ton kunnen worden uitgerust met een retarder. 
Na de conversie tot een trekker voor aanhang-
wagens zijn totaalgewichten (bestelwagen + 
trailer) tot 8,75 ton mogelijk voor de Sprinter 
519 CDI (net als voor de Sprinter van 5 ton).

Op vraag van de klanten
Deze gewichtsuitbreiding kwam er op vraag 
van de klanten: verscheidene sectoren hebben 
nood aan een groot maximaal laadvermogen, 
we denken hierbij aan ziekenwagens, brand-
weerwagens of kleine autocars. Maar ook an-

De Mercedes-Benz 

Sprinter kreeg een 

upgrade met twee nieuwe 

Euro 6 motoren en een 

nieuwe zwaarste variant 

met een MTM van 5,5 ton, 

een robuust platform 

voor conversies.

Het Sprinter 

productgamma wordt 

uitgebreid met een versie 

met een maximaal 

toegelaten massa van  

5,5 ton.

Mercedes-Benz Sprinter:
hoger laadvermogen en 
meer pk’s

van   

450 kg extra laadvermogen zorgen voor extra passagierscapaciteit
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dere opbouwers zullen er hun voordeel mee 
doen. De zware Sprinter behoudt wel alle ty-
pische eigenschappen van een bestelwagen, 
zoals de handige instap achter de vooras, het 
prettige rijcomfort en de rijeigenschappen van 
een auto.
Voor de talloze producenten van koetswerk- en 
conversieoplossingen is de Sprinter interessan-
ter dan ooit met deze nieuwe gewichtsversie: 
een op de twee Sprinters wordt immers gele-
verd met een speciaal koetswerk of bijzondere 
conversie. Mercedes-Benz biedt op dit vlak een 
complete service: alle conversies kunnen recht-
streeks bij het merk zelf worden besteld. Zij hou-
den zich bezig met de opbouw, financiering en 
garantie. Er is ook een nieuwe “bodybuilders”-
portal op het internet.

Nieuwe euro Vi-basismotoreN
Mercedes-Benz herzag ook het dieselgamma 
van de Sprinter. Al drie jaar lang is de Sprinter 
als eerste bestelwagen in Europa verkrijgbaar 
met een compleet gamma Euro 6-motoren. 
En nu brengt Mercedes-Benz Vans het hele 
gamma in Europa naar Euro 6/VI-niveau. Deze 

motoren gebruiken een doeltreffende emis-
siecontroletechnologie bestaande uit een SCR-
katalysator en een AdBlue-injectie. Zo gaat 
de uiterst efficiënte verbranding hand in hand 
met een laag brandstofverbruik.

Tegelijk worden de minder krachtige moto-
ren merkbaar dynamischer. De basismotor is 
voortaan de viercilinder OM 651 met een ci-
linderinhoud van 2,15 liter. Die levert een ver-
mogen van 84 kW (114 pk). Dat stemt overeen 
met een toename met ruim 20 procent van 
het vermogen en koppel in vergelijking met 
de vorige instapmotor. De trekkracht van 300 
Nm, komt bijna overeen met het niveau van 
de huidige, op één na hoogste motorversie. De 
middenversie van de viercilinder-CDI-motoren 
onderging een doorgedreven upgrade met 
een vermogens- en koppeltoename met on-
geveer tien procent tot 105 kW (143 pk) en 
330 Nm. Beide motoren leveren hun maxi-
mumkoppel vanaf 1.200 t/min en garanderen 
zo een uitzonderlijke soepelheid en trekkracht 
vanaf de laagste toerentallen. In combinatie 
met een ongewijzigd maximumtoerental van 

transporama • 372

De kleinste motorisering in de Sprinter beschikt nu over 84 kW

3.800 t/min biedt de Sprinter een uitzonderlijk 
rijgemak en een breed toerentalgebied voor 
beide motorversies.
De krachtigste motor in het viercilindergamma 
blijft ongewijzigd en levert nog steeds 120 kW 
(163 pk). Hetzelfde geldt voor de V6 CDI met 
een inhoud van drie liter, die 140 kW (190 pk) 
en 440 Nm koppel levert. Alle onderdelen van 
de aandrijflijn, van de motor over de transmis-
sie tot de achteras, komen uit dezelfde fabriek 
en zijn perfect op elkaar afgestemd. Bij deze 
wijzigingen werd ook het BlueTEC-label voor 
Euro 6-motoren afgevoerd. Alle dieselmotoren 
beschikken nu over het bekende CDI-label.

De Sprinter blijft als optie ook verkrijgbaar 
met een benzinemotor en een aardgasvariant 
(naar keuze mono- of bivalent). Beide kracht-
bronnen zijn gebaseerd op een viercilindermo-
tor met een inhoud van 1,8 liter en leveren 
een identiek vermogen en koppel.  

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

TM372_06-08_sprinter_NL.indd   7 18/05/16   08:49
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Meest verkochte bestelwagen

De bestseller van Mercedes-Benz Vans zette vorig jaar een nieuw  
record neer met een totale verkoop van 194.200 exemplaren. 
Ook werd onlangs de drie miljoenste Sprinter geleverd sinds de 
lancering van de eerste generatie in 1995. De Sprinter is al vele 
jaren de toetssteen voor grote bestelwagens met een brutoge-
wicht van 3,5 ton. In zijn ruim 20-jarige loopbaan vestigde hij 
nieuwe normen op het vlak van assistentiesystemen en veilig-
heid. Geen enkele bestelwagen in zijn klasse is comfortabeler of 
veelzijdiger. De Sprinter rolt van de band in Düsseldorf en Lud-
wigsfelde maar ook in Argentinië, Rusland en China. De bouw 
van een Amerikaanse fabriek gaat dit jaar van start.

Een naam die sinds 1995 is uitgegroeid tot een begrip in bestelwagenland: de Mercedes-Benz Sprinter.

De 500 kg extra zijn erg welkom voor de ombouw van hulpvoertuigen.

TM372_06-08_sprinter_NL.indd   8 18/05/16   08:49
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Een investeringskrediet aanvragen ?
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Renault Pro+ 
lanceert drie nieuwe 
tractieondersteunende 
systemen voor 
bedrijfsvoertuigengamma: 
Extended Grip, X-Track 
en 4x4 aandrijving 
voor de Master.
Renault Pro+ breidt zijn 
bedrijfsvoertuigengamma 
uit met nieuwe 
tractieondersteunende 
systemen, die de 
bestelwagens geschikt 
moeten maken voor nog 
meer taken. Voor elk van 
de oplossingen verzorgt 
Renault zelf de verkoop, 
de naverkoop en de 
dienstverlening.

De Extended Grip wordt reeds een twee-
tal jaren aangeboden. Het is een elek-
tronisch tractiecontrolesysteem dat 

standaard beschikbaar is in het volledige be-
drijfsvoertuigengamma (Kangoo, Trafic, Master) 
en bestemd is voor wie nu en dan te maken 
krijgt met minder goed begaanbare wegen. 
Het verbetert de tractie van de wielen bij het 
vertrekken en bij lage snelheid op wegen met 
weinig grip of een gladde ondergrond zoals 
sneeuw, modder of zand. Het voorkomt dat de 
wielen gaan doorspinnen of zich gaan ingraven. 
Extended Grip wordt manueel ingeschakeld, 
wanneer het voertuig stilstaat, of al rijdend (tot 
maximaal 50 km/u). Op het instrumentenbord 
verschijnt het bericht "Modus losse ondergrond" 
en een groen pictogram licht op. Voor een nog 

ruimere inzetbaarheid kan Extended Grip op de 
Kangoo gecombineerd worden met de optie 
Allroad-Werf, die bestaat uit een 8 mm grotere 
bodemvrijheid, versterkte banden en een stalen 
beschermplaat onder de motor. 
Volgende stap is de X-Track-technologie. Een 
nieuw tractieondersteunend systeem voor in-
tensief gebruik op lastig terrein, beschikbaar 
vanaf september voor het volledige bedrijfs-
voertuigengamma (Kangoo, Trafic, Master). Dit 
systeem werd ontwikkeld met specialist Poclain 
Véhicules, een bedrijf dat zijn oorsprong vond in 
de eertijds bekende bouwmachineconstructeur 
Poclain. Het zorgt voor een betere mobiliteit op 
lastig terrein, in de sneeuw of op slechte we-
gen. Het voertuig blijft echter een 4x2. 
De transformatie heeft betrekking op 4 elemen-

Renault Pro+:
Tractieondersteuning 
op drie niveaus

Van   

Het complete gamma, met de 
uiteenlopende ondersteuningsystemen.

TM372_10-11_renault_NL.indd   10 18/05/16   09:01
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Renault Pro+:
Tractieondersteuning 
op drie niveaus

ten. Het originele differentieel in de versnel-
lingsbak wordt vervangen door een mechanisch 
sperdifferentieel. Wanneer een wiel grip ver-
liest, kan het sperdifferentieel tot 25% van het 
motorkoppel afleiden naar het wiel met de 
beste grip. Op die manier kan het voertuig in 
beweging blijven, waardoor het zich uit lastige 
situaties kan redden. Dankzij een verhoogde 
ophanging worden de terreineigenschappen 
verbeterd. De bodemvrijheid wordt vergroot 
met ca. 30 mm voor Kangoo en Trafic, en met 
40 mm voor Master. Beschermplaten onder de 
motor beschermen het carter, de Kangoo heeft 
ook extra bescherming van de rem- en brand-
stofleidingen onder de vloer. Tot slot krijgen de 
X-Track voertuigen ook ander schoeisel: Mud & 
Snow-banden moeten zorgen voor extra tractie 
in moeilijke omstandigheden. Ze hebben de-
zelfde afmetingen als de originele. Het X-Track-
systeem is altijd actief, het moet niet manueel 
worden ingeschakeld. We waren aangenaam 
verrast door de efficiëntie van het systeem bij 
testritten om een redelijk zwaar testparcours. 

MasTeR in TeRRein
De Renault Master is vanaf eind 2016 verkrijg-
baar als 4x4. De transformatie gebeurt in sa-

menwerking met Oberaigner Automotive, een 
Duits ombouwer met een gedegen knowhow 
op het vlak van vierwielaandrijving. Zij heb-
ben al jaren Sprinters en Crafters met integrale 
aandrijving op het programma. Als basis voor 
de Master 4x4 wordt een achterwielaangedre-
ven bestelwagen of chassis gebruikt, met een 
2,3 l dieselmotor met 120 kW/165 pk, gekop-
peld aan een manuele zesversnellingsbak. Een 
differentieelvergrendeling achteraan staat bij de 
opties. Het MTG bedraagt 3,5 of 4,5 ton en er 
is keuze uit enkele of dubbele achterwielen. De 
wielbasis bedraagt 3.682 mm of 4.332 mm.
De aandrijving van Renault Master 4x4 heeft 
2 werkingsmodi: een wegmodus (4x2-modus) 

en een modus voor slechte wegen of offroa-
domstandigheden (4x4-modus). Renault mikt 
met deze nieuwe variant in de eerste plaats op 
nutsbedrijven, openbare besturen, de bouw-, 
landbouw- en bosbouwbedrijven maar ook op 
avontuurlijke kampeerders. De transformatie 
heeft betrekking op 5 elementen. Vooreerst 
krijgt de vooras aandrijfassen en op de uitgaan-
de as van de versnellingsbak wordt een tussen-
bak geplaatst die de interface vormt tussen de 
achteras, de vooras en de versnellingsbak. In de 
4x2-modus stuurt de tussenbak het volledige 
motorkoppel naar de achteras, in 4x4-modus 
gaat 50% van het motorkoppel naar de voor-
as en 50% naar de achteras. Wanneer één of 
beide wielen op een as grip verliezen, gaat dus 
50% van het motorkoppel naar de as waarvan 
de wielen wel grip hebben. Ten tweede zorgt 
een inschakelbaar reductiesysteem voor extra 
vermogen. Dit verhoogt het uitgaande motor-
koppel aan de versnellingsbak met circa 40%. 
Ten derde zorgt een verhoogde ophanging voor 
betere terreincapaciteiten. Vooraan bedraagt de 
verhoging 65 mm, achteraan 58 mm (enkele 
achterwielen) of 45 mm (dubbele achterwielen). 
Ten vierde beschermt een beplating onder de mo-
tor en onder de vloer het carter en de rem- en 
brandstofleidingen. Tot slot krijgt ook deze versie 
standaard Mud & Snow-banden met dezelfde af-
metingen als de originele.  

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

De Renault X-Track tractieondersteuning biedt een alternatief voor klassieke 4x4-oplossingen.

Renault Pro+ is een belangrijke speler op de bedrijfsvoertuigenmarkt, aanwezig in 

112 landen. Nr. 1 in Europa sinds 1998 en marktleider in België, Luxemburg, Frank-

rijk, Spanje, Portugal, België, Slovenië. De bestelwagens worden geproduceerd in 

drie Franse fabrieken: Maubeuge (Kangoo, 129.000 exemplaren in 2015), Sandouville 

(Trafic, 93.000) en Batilly (Master, 126.000). Er bestaan 65 versies van Kangoo Express 

en de elektrische Z.E., 270 versies van Trafic en 350 versies van Master. Er worden ook 

afgeleide modellen geproduceerd voor Mercedes (Citan) Opel (Vivaro en Movano), Nissan 

(NV400 en weldra NV300) en sinds kort ook Fiat Professional (Talento). 

Een centrale display op het dashboard van de Master 4x4 
geeft aan welke aandrijfmodus werd gekozen: 4x2 of 4x4 
en lange of korte overbrenging.

Renault Master 4x4 biedt enerzijds een maximum aan comfort en veiligheid op de gewone weg maar kan 
anderzijds rijomstandigheden aan waarin de grip beperkt is of een maximale tractie het verschil maakt.

TM372_10-11_renault_NL.indd   11 18/05/16   09:02
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Peugeot, Citroën en Fiat startten in 1978 
een samenwerkingsverband met het 
oog op de productie van bestelwagens: 

Sevel Sud. Producten van deze samenwerking 
zijn de bekende Citroën Jumper, Peugeot Boxer 
en Fiat Ducato die intussen aan hun derde ge-
neratie toe zijn. Dit samenwerkingsverband 
loopt tot 2019. De samenwerking werd in 
1993 uitgebreid met Sevel Nord, een fabriek in 
Valenciennes, waar de drie partners een klei-
nere bestelwagen gingen bouwen, bekend als 
Ciroën Jumpy, Peugeot Expert en Fiat Scudo. 
Die overeenkomst liep in principe tot 2017. 
Maar in 2012 verkocht Fiat zijn aandeel in de 
fabriek aan PSA. Veertien dagen later werd be-
kend gemaakt dat er voortaan ook een Toyota, 
de Proace, zou worden gebouwd. Uiteraard 
een afgeleide van de lichte bestellers die er 
al van de band rolden. De Scudo bleef in pro-
ductie. Eind van vorig jaar werd een nieuwe 
generatie van deze voertuigen voorgesteld. 
Men begon met de fraaie personenwagen-

versies Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller 
en Toyota Proace Verso. Geen Fiat meer, de 
samenwerkingsovereenkomst werd blijkbaar 
een jaartje vroeger dan voorzien stopgezet. 

Personenwagens en 
bestelwagens
Zopas werden de bestelwagenversies van de 
drie partners voorgesteld. Zij kregen een nieuw 
onderstel en een fraai uiterlijk dat kwaliteit uit-
straalt. Dankzij het nieuwe platform kon het ge-
wicht ten opzichte van de vorige generatie met 
ongeveer 100 tot 150 kg worden verminderd, 
afhankelijk van de motor. Het maximaal nut-
tig laadvermogen bedraagt 1.400 kg, het max. 
laadvolume 6,6 m³. Er is keuze uit 3 lengtes. 
De versies Standard (4,95 m) en Long (5,30 m) 
positioneren zich in de kern van de markt. De 
versie Compact van 4,60 m is uniek voor dit 
segment en biedt 5,1 m3 laadruimte. De hoogte 
is beperkt tot 1,90 m. Voorin zijn twee of drie 
zitplaatsen beschikbaar. Op vlak van veiligheid 

Citroën, Peugeot en 

Toyota ontwikkelde 

samen een 

nieuwe compacte 

bestelwagenlijn. 

De namen bleven 

onveranderd, al de rest 

is nieuw, inclusief een 

innovatieve uitrusting.

Jumpy, expert en Proace
   nieuwe stijl

Een karaktervol design met vloeiende en moderne lijnen.

van   
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Jumpy, Expert en Proace
   nieuwe stijl

halen ze met vijf sterren in de Euro NCAP-crash-
tests de hoogste score in hun segment. Er is 
keuze uit zes BlueHDi Euro 6-motoren van 70 kW 
(95 pk) / 210 Nm tot 132 kW (180 pk) / 400 Nm 
waarvan de meeste zijn uitgerust met een 
stop-startsysteem. Ze bieden veel rijplezier en 
scherpe verbruiks- en CO

2
-waarden. De BlueHDi-

motoren beschikken over een SCR-katalysator 
en een FAP-roetfilter. Het AdBlue-reservoir van 

Er is keuze

uit 3 lengtes: 

Standard, 

Long en Compact.

Het modulaire platform biedt tot 1.400 kg nuttig laadvermogen, 6,6 m3 laadruimte en 
tot 2,5 t trekvermogen. De Moduwork optie biedt extra laadlengte.

Handsfree bedienbare zijschuifdeuren zijn uniek in dit segment en maken
laden en lossen makkelijker als je je handen vol hebt met  materiaal of pakketten.

250° openslaande deuren - als optie leverbaar voor de XL-versie (5,30 m) - zorgen ervoor dat je 
niemand hindert als je in beperkte ruimtes moet lossen.

4,60 m 4,95 m 5,30 m

1,90 m 1,90 m 1,93 m

Kort Lang Lang

Kort Kort Lang

3,32 m 3,67 m 4,02 m

1,26 m 1,26 m 1,26 m

5,1 m3 5,8 m3 6,6 m3

1.400 kg 1.400 kg 1.400 kg

11,30 m 12,40 m 12,40 m

AfmEtingEn XS m XL

Lengte

Hoogte

Wielbasis

Achteroverbouw

Max. laadlengte op vloer

Breedte tussen de wielkasten

Max. nuttig laadvolume

Max. nuttig laadvermogen

Draaicirkel
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van   

22,4 liter volstaat voor een rijbereik van 15.000 
kilometer. AdBlue tanken gebeurt heel eenvou-
dig via een vulluik in de middenstijl, onzichtbaar 
wanneer de bestuurdersdeur gesloten is. Er 
zijn handgeschakelde vijf- of zesbakken, maar 
ook de nieuwe EAT6-zestrapsautomaat voor de 
versie BlueHDi 180 en de gerobotiseerde ETG6-
versnellingsbak voor de versie BlueHDi 95. Ze 
dringen niet alleen het brandstofverbruik terug, 
maar vergroten ook de beenruimte voor de pas-
sagier in het midden. De meest efficiënte versie 
met 5,1 l/100 km of 133 g/km CO

2
 is net als de 

rest van het gamma met een gemiddelde van 
5,4 l/100 km en 140 g/km erg zuinig. 

InnovatIeve uItrustIng
De uitrusting is innovatief voor dit segment. 
We citeren de elektrisch bediende “handsfree” 
zijdelingse schuifdeuren, een head-up display 
en de verkeersbordenherkenning met weerga-

ve van de snelheidsbeperking of nog de Active 
Safety Brake en automatische grootlichten. 
Verder is er een nieuw, geconnecteerd naviga-
tiesysteem met spraakbediening en realtime 
verkeersinformatie beschikbaar, de VisioPark 
1-parkeercamera met 180°-vogelperspectief 
en zoom naar achteren en een zogenaamde 
waakzaamheidsassistent voor de bestuurder. 
Tot de opties behoort ook het originele Mo-
duwork. Door de passagiersstoel tegen de 
scheidingswand omhoog te klappen, komt er 
ruimte met een vlakke vloer vrij en ontstaat er 
dankzij het grote luik in de scheidingswand tot 
4 m nuttige lengte. Een draaibaar schrijftafeltje 
naast de bestuurder en de tablet- en smartp-
honehouders maken een waar mobiel kantoor 
van de auto. Het interieur biedt talrijke opberg-
mogelijkheden, met een laaggeplaatst dash-
boardkastje met jack- en 12 Volt-aansluitingen, 
een USB-aansluiting, een groot opbergvak on-

der de passagiersbank, een bekerhouder aan 
weerszijden van het dashboard, een hoogge-
plaatst, open opbergvak en twee portiervak-
ken waar 1,5 liter flessen in passen. 

Naast de standaard bestelwagen is er ook een 
dubbele cabine, met 5 of 6 vaste of inklapbare 
plaatsen, een Combi voor personenvervoer 
met maximaal 9 plaatsen en een chassis-
cabine als ombouwbasis beschikbaar. Er zijn 
talrijke mogelijkheden voor ombouwen om te 
beantwoorden aan de behoeften van alle be-
roepsgroepen, inclusief een ombouw tot 4x4 
door de specialist Dangel.
De partners spreken over een competitieve 
gebruikskost, met name dankzij het lage 
brandstofverbruik en het onderhoudsinterval 
van 40.000 km3 of 2 jaar.  

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

De modulariteit maakt het mogelijk om twee wielbasissen te bieden (2,92 m en 3,27m), maar ook twee 
achteroverbouwen (0,80 m en 1,15 m). Door de combinaties ontstaan 3 lengtes: XS van 4,60 m
(uniek in dit segment) met een korte wielbasis, M van 4,95 m en XL van 5,30 m met een lange wielbasis.
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De 2de generatie van de 12,8 liter 
motor bespaart tot 3 % diesel extra.
Hiermee kan u de brandstofbesparing van 10 % van de vorige Fuel Duels nóg verder 
uitbouwen. Ontdek het zelf – op www.fuelduel.be – of wanneer u zelf achter het 
stuur van de Actros zit.
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Die indrukwekkende stijging is voor een 
deel toe te schrijven aan enkele belang-
rijke contracten die werden afgesloten 

met bpost voor wat betreft de levering van 
meer dan 1.500 modellen Ducato en Doblò Car-
go. Fiat Professional biedt ook verschillende ver-
sies van zijn voertuigen aan op aardgas (CNG), 
deze beperken uiteraard de CO

²
-uitstoot, maar 

ook de factuur aan de pomp.
Voor 2016 voorziet Fiat Professional opnieuw 
een verkoopstijging. Het merk zal niet minder 
dan drie nieuwe modellen commercialiseren 
vanaf ongeveer midden dit jaar, waaronder de 
Fiat Fullback, een pick-up die er kwam in sa-
menwerking met Mitsubishi.

Fiat 500L Van
Met een bestelwagenversie van de fameuze 
Cinquecento, de Fiat 500L Van, geeft Fiat Pro-
fessional kleur aan de bedrijfssector: het model 

is leverbaar in zes koetswerkkleuren – pastel of 
metaal – en acht bi-color varianten. De 500L 
Van onderscheidt zich door een elegante en 
functionele vormgeving, onder de gedaante 
van een zo herkenbare Fiat 500-koetswerk. 
Zijn afmetingen (4.15 m lang, 1.78 m breed, 
1.66m hoog) maken dat dit voertuig uiterst 
geschikt is voor stadsgebruik. Zijn uitstekende 
prestaties zijn echter ook geschikt om lange 
trajecten af te leggen, het comfort- en veilig-
heidsniveau komt overeen met dat van een 
moderne mono-volume. Het voertuig wordt 
‘af fabriek’ geleverd in een configuratie met 4 
plaatsen en kan omgebouwd worden naar 2 
plaatsen om als volwaardig bedrijfsvoertuig te 
worden ingeschreven. De Fiat 500L Van heeft 
een koffervolume van 400 liter, en tot 1.310 
liter met neergeklapte achterbank. Met neer-
geklapte passagierszetel is het mogelijk objec-
ten te vervoeren tot 2,40 m lang. Een bijzonder 

Fiat Professional, 

de afdeling die is 

gespecialiseerd in lichte 

bedrijfsvoertuigen 

binnen de groep Fiat 

Chrysler Automobiles, 

heeft een uitstekend 

jaar 2015 achter de rug. 

Dankzij twee belangrijke 

nieuwigheden, gelanceerd 

eind 2014 en begin 2015 

– met name de Ducato en 

de Doblò Cargo, zag Fiat 

Professional zijn verkoop 

stijgen in België met 41% 

naar 7.716 verkochte 

eenheden. 

Fiat breidt gamma uit

Van   

De vernieuwde Doblo van Fiat wordt in Turkije gebouwd.
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lage laaddrempel van 67 cm is een extra troef.  
Dit model is beschikbaar met drie motoren:  
1.4 benzine met 95 pk, 1.3 MultiJet II met 85 pk 
en 1.6 MultiJet II met 105 pk. Dankzij deze 
nieuwe generatie motoren is de Fiat 500L ui-
terst aangenaam te besturen en heel zuinig : in 
de versie 1.3 MultiJet II met 85 pk, beschikt hij 
over een koppel van 200 Nm beschikbaar vanaf 
1.500 tr/min, met een gemiddeld verbruik van 
4,2 l/100 en een CO

2
 uitstoot van 110 g/km.

MiddenMoter
Met de Talento introduceert Fiat Professional 
een opvolger voor de Scudo. Daarvoor werd 
een nieuw partnerschap aangegaan met 
Renault Pro, voorheen werd de Scudo gepro-
duceerd in samenwerking met PSA. Geheel 
in traditie krijgt de nieuwe bedrijfswagen van 
Fiat Professional een naam die verwijst naar 
een oude munteenheid.
De nieuweling is uiteindelijk niets anders dan 
een lichtjes aangepaste versie van de Renault 
Trafic, die ook als Opel Vivaro door het leven 
gaat. De voorzijde kreeg een Fiat-cachet, maar 
vanaf de grote, praktische voorruit is er geen 
onderscheid met de Renault/Opel. Een auto 
met veel praktische kwaliteiten, zoals de breed-
te van het voertuig en de laadcapaciteit die 
wordt onderstreept door een robuust design.
De nieuwe Fiat zal ook in dezelfde Renault-
fabriek van Sandouville worden geprodu-
ceerd. Ook de motoren komen van Renault: 
de betrouwbare, krachtige en slimme turbo 
en twin-turbo dieselmotoren met vermogens 
tot maximaal 107 kW/145 pk, die ook enkele 
Mercedes-modellen aandrijft.
De Talento neemt in de Fiat Professional range 
de plek in tussen de Doblò Cargo en Ducato Er 
komt een volledig assortiment gaande van ge-
sloten besteller, dubbele cabine, platformchas-
sis en een personenwagenversie.
Tegen deze zomer zal er ook een nieuwe versie 
van de kleine Fiorino beschikbaar zijn op onze 
markt.  

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

transporama • 372

Fiat Talento gebruikt de Renault Trafic als basis
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Maar niet alleen de vrachtwagens zelf 
werden onder de loep genomen, ook 
de diensten die DAF aanbiedt voor de 

transporteurs. Een efficiënt transportbedrijf is de 
som van een groot aantal onderdelen, menen ze 
bij DAF. Dat betekent niet alleen de vrachtwagens 
op maat moeten worden gebouwd van het werk 
waarvoor ze worden gebruikt, maar ook dat de 
chauffeur op een correcte manier met zijn truck 
moet omgaan. Als sluitstuk zijn er de dealers en 
de diensten die DAF verleent. 
Een voorbeeld van de aanpassingen aan de voer-
tuigen zelf werd gegeven door testverantwoorde-
lijke Raoul Wijnands  Zo kregen de CF en XF in 
hun euro 6 uitvoering een fikse update, om het 

brandstofverbruik verder terug te dringen: de 
verbranding werd verbeterd, de interne wrijving 
vermindert en de wagens kregen een Eco Modus, 
waarbij motor en aandrijflijn optimaal samen wer-
ken. De predictive cruise control, verbeterde MX 
motorrem en de gladdere aerodynamica maken 
het plaatje compleet. 
Een aanpassing die de chauffeur ondersteunt is het 
DPA, het systeem dat de chauffeur aanwijzingen 
en tips geeft. Vroeger haalde dat je percentage 
nogal fors naar beneden als toch eens onverwacht 
moest remmen. Nu krijg je automatisch extra pun-
ten als je de PCC langere tijd gebruikt. Al die in-
grepen maken dat het hele gamma van DAF met 
dalende brandstofverbruikcijfers kan pronken. Ten 

Ze zitten niet stil bij DAF 

in Eindhoven, waarbij 

het gamma telkens met 

kleine of grote stappen 

naar betere en zuinigere 

vrachtwagens evolueert. 

Wij kregen de kans om 

kennis te maken met 

een aantal belangrijke 

verbeteringen aan de LF, 

CF en XF.

DAF: vernieuwing 
voor het hele gamma 

Truck   

De 2016 Edition van de LF heeft een hele rits verbeteringen gekregen.

TM372_18-21_daf_NL.indd   18 18/05/16   09:23



19transporama • 372

De LF in Silent versie, die aan de Nederlandse PIEK-norm voldoet.

Het gamma van de LF werd door DAF verder uitgebreid, met ondermeer grote brandstoftanks voor trekkers en de 19 ton 
uitvoering.

opzichte van de eerste generatie euro 6 voertui-
gen, werd nog eens winst geboekt.

LF
De LF 2016 edition kreeg een aantal verbete-
ringen om de lichtste truck uit het DAF-gamma 
verder toe te spitsen op het distributietrans-
port. Op de Ride & Drive die DAF organiseerde, 
kregen we ondermeer een LF bakwagen met 
éénassige volume aanhanger te zien. De LF 
kan ook als trekker geleverd worden, om bij-
voorbeeld met citytrailers leveringen te kun-
nen uitvoeren. Onder de cabine van de LF 
kreeg de PX-5 motor van PACCAR een verjon-
gingskuur, die het blok ongeveer 5% zuiniger 
heeft gemaakt. De krachtigere PX-7 kan nu ook 
gekoppeld worden aan een AS-Tronic met 12 
versnellingen, zeker voor de zwaardere uitvoe-
ringen van de LF een interessant gegeven. Dat 
betekent ondermeer dat de motor in de hoog-
ste versnellingen aan merkelijk lager toerental 
draait: 1.370 omw/min nu, tegenover 1.630 
vroeger. Omdat de toerentallen 10 tot 12% la-
ger liggen dan voorheen, draait de motor dicht 
bij zijn ideale toerental, de zgn. “sweet spot”. 
Dat levert een besparing van 2% aan brandstof-
verbruik op. Deze aandrijflijn komen we trou-
wens ook tegen hogerop in het DAF-gamma. 
De sterke punten van de LF zijn ondermeer zijn 
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opvallend kleine draaicirkel door de grote stuur-
hoek, makkelijke instap, goede zichtbaarheid 
en goede verwarming. Als je in de winter veel 
moet in- en uitstappen, koelt de cabine snel af. 
Dan heb je een krachtige verwarming nodig om 
de stuurhut snel terug op een aangename tem-
peratuur te brengen. Met de nieuwe AS Tronic 
en PX-7 motor, kan de LF voortaan een combi-
natiegewicht aan van 32 ton. Dat betekent een 
19-tonner met een aanhanger van 12 ton. De 
LF kreeg ook nieuwe wielbases, waardoor het 
mogelijk is een laadvolume van 74 kubieke me-
ter te laten opbouwen. Een LF bakwagen met 
aanhanger en een totale combinatielengte van 
18,75 m, is zelfs goed voor 120 kubieke meter. 
Verder kan je nu ook extra grote brandstoftanks 
op de LF bestellen, met een inhoud tot 1.240 
liter op de 19-tonner. De LF Aerobody heeft in-
vloed gehad op alle LF’s: de aerodynamica werd 
verder verbeterd. Interessant detail: op de PX-5 
motor kan je nu een Frigoblock pomp laten mon-
teren, om de koelgroep te voeden. Deze pomp 
werkt aan minder dan 72 dB(A) en voldoet dus 
aan de PIEK-norm.

CF
Interessante ontwikkeling bij de CF, die voortaan 
ook beschikbaar is met de PX-7 motor, die we al 
kennen uit de LF. De PX-7 kan geleverd worden 
met 283 pk en 1.020 Nm of 314 pk en 1.100 
Nm. De krachtbronnen worden gekoppeld aan 
ofwel een 9-gangs manuele bak of de uitsteken-
de AS Tronic met 12 verhoudingen. We hebben 
met deze truck gereden in twee uitvoeringen: 
als containervoertuig en als bakwagen met hui-
fopbouw, beiden in 6x2 configuratie. De sleepas 
van de containertruck was met dubbellucht mon-
tage uitgevoerd, de huifwagen had een sturende 

enkellucht montage sleepas. We reden met de 
containerwagen over een typische Spaanse 
kustweg: smal, bijzonder bochtig en met veel 
korte en vrij steile hellingen. De aandrijflijn kon 
op dit traject de 22 ton treingewicht baas, maar 
je merkte wel dat de motor soms moeite had 
in de steile klimmende bochten, vooral door het 
tegenwerken van de sleepas. Onder normalere 
omstandigheden zou dat trouwens niet opgeval-

len zijn. De huifwagen hebben we op een an-
dere omloop gereden, met een afwisseling 
van stads-, verbindings- en snelwegen. Deze 
truck was iets lichter geladen, maar zette 
nog altijd ruim 21 ton op de weegschaal. Hier 
miste je eigenlijk niks qua aandrijflijn: soepel 
en vlot loopt deze CF mee met het verkeer. 
De 7 liter levert met zijn 1.100 Nm koppel 
voldoende trekkracht om van deze CF een 
aangename truck te maken. Het voordeel van 
deze motoren is natuurlijk een fikse gewichts-
besparing, de vraag is alleen of dat in dit seg-
ment naar maximaal laadvermogen een grote 
rol speelt. Persoonlijk denk ik dat niet, in dis-
tributiewerk wordt toch vooral met volumes 
eerder dan gewicht gereden. Dat neemt niet 
weg dat een truck met een laag eigengewicht 
in stedelijk verkeer gewoon zuiniger is, omdat 
hij minder (eigen) gewicht moet verplaatsen. 
Een geslaagde oefening in downsizing van 
DAF, dus. Een andere opvallende CF was een 
wagen met Silent pakket: dat houdt in dat on-
dermeer de versnellingsbak van bijkomende 
geluidsisolatie wordt voorzien. Wie de Silent-
knop indruk op het dashboard, kan er op re-
kenen dat zijn vrachtwagen nooit meer dan 
72 dB(A) aan geluid maakt, zodat je ook ’s 
nachts mag leveren in steden en dorpscentra. 
Het inschakelen van de stille modus maakte 
alvast voor mij weinig tot geen verschil: ik 
rij blijkbaar altijd vrij laag in de toeren. Wie 
zich meer moet haasten, zal merken dat de 
CF in stille werkingsmodus sneller naar een 
volgende versnelling schakelt, zodat het toe-
rental laag blijft en de werking dus stil blijft. 
De wagen maakt dan ook gebruik van alle 
versnellingen, zonder er eentje over te slaan. 
De Silent is goedkoper en makkelijker te on-
derhouden en te tanken dan trucks met een 
gasmotor, bovendien moet je niet investeren 
in een dure aardgasinstallatie.

De Silent versie van de CF heeft ondermeer geluidsisolatie aan de versnellingsbak.

truCk   

Deze CF 6x2 met 7 liter motor heeft een sleepas met dubbellucht montage.

De 7 liter levert met 
zijn 1.100 Nm koppel 
voldoende trekkracht 
om van deze CF een 
aangename truck te 
maken. 
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De XF Low Deck kreeg een compleet nieuwe achterasophanging.

Een fraai lederen interieur staat voor de XF op de optielijst.

XF Low Deck
De Low Deck is een nicheproduct dat al lan-
ger door DAF wordt aangeboden in de XF. 
De volumes die van deze wagens verkocht 
worden, zijn op zich niet zo heel groot, maar 
vooral bedrijven die auto’s monteren en bou-
wen doen veel beroep op dit type transport. 
De nieuwe XF Low Deck is zo ontworpen dat 
de totale wagenhoogte onder de 4 meter 
blijft, terwijl je toch 3 lagen boxpalletten kan 
meenemen. Dat wordt mogelijk gemaakt door 
een koppelschotelhoogte van amper 91 cen-
timeter. Transporteurs merkten ondermeer in 
Zwitserland, dat er met lasers gecontroleerd 
wordt of vrachtwagens niet hoger zijn dan 
4 meter. De boetes bij overtredingen zijn 
trouwens niet mals. DAF heeft om zo’n lage 
koppelschotelhoogte te krijgen, de hele ach-
terophanging van de XF moeten aanpassen. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van een laag 
profielband en wordt er een beschermbalk 
gemonteerd, die de catwalk achter de cabine 
voor schade behoedt. Omdat de trailer rela-
tief laag achter de cabine hangt, moest ook 
de dakspoiler worden aangepast. In het najaar 
rijden we deze low deck op onze bekende 
testomloop. Verwacht u dus later dit jaar aan 
een uitgebreide test.  

Jan Voet
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Wie ook maar een klein 

beetje ervaring heeft als 

wetstraatwatcher, kon het 

al met enige zekerheid 

voorspellen op 31 maart: 

de lancering van de 

kilometerheffing in dit land 

zou niet zonder slag of stoot 

verlopen. Op het moment 

dat dit artikel geschreven 

wordt, is de kilometerheffing 

ongeveer een maand en 

een week oud. Een kort 

overzicht.

Kilometerheffing 
blijft problemen geven

Trailer   

Het heeft weinig zin de opstartperike-
len van de eerste dag van april terug 
op te rakelen in dit stuk, daarom een 

overzicht van de informatie die we bij elkaar 
hebben gezocht ongeveer een maand na de 
opstart van de kilometerheffing. En die is op 
z’n zachtst gezegd niet van aard om ons eer-
dere oordeel over de kilometerheffing veel te 
milderen...
Zo was er de nieuwsbrief van H.Essers, waarin 
CEO Gert Bervoets toch nogal wat kantteke-
ningen plaatste bij de invoering van de ki-
lometerheffing. H.Essers beschikt over een 
vloot van 1.300 trucks en is in oktober van 
2015 gestart met de aankoop en installatie 
van OBU’s. Bij H.Essers werd voor elke klant 
een simulatie gemaakt van de kostprijs, waar-
bij gebruik werd gemaakt van de beschikbare 
tool. Gezien de uiteenlopende trajecten die 
door H.Essers worden gereden, geen sine-
cure. Die simulatie leverde een prijsverho-

ging op van 7,8%, maar ondertussen blijkt uit 
de praktijk dat de echte kostprijs 10 tot 11% 
hoger ligt. In totaal komt de overheid 5 mil-
joen euro eisen bij H.Essers. De OBU’s, die bij 
de grote Limburgse transporteur dus wel op 
tijd werden gemonteerd, leveren constante 
problemen op: 11,6% werkt niet of niet naar 
behoren. 11,6% is voor een elektronicatoe-
passing onwaarschijnlijk veel. Het is trouwens 
tot op heden een volmaakt raadsel waarom 
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Vlaanderen, Brussel en Wallonië een eigen sy-
steem moesten laten ontwikkelen, terwijl er in 
heel Europa kant en klare systemen bestaan.
Dat slechte functioneren kost de transporteurs 
op twee manieren veel geld: direct door fou-
ten in de tolheffing, indirect door de uren die 
gespendeerd worden bij het rechtzetten van 
die fouten. Bij H.Essers zijn 3 personen voltijds 
bezig met de kilometerheffing: simulaties ma-
ken en fouten rechtzetten. Met een vloot van 
1.300 voertuigen, waarvan bijna 12% constant 
problemen hebben met hun OBU zal dat “geen 
overbodige luxe” zijn, in de woorden van 
Gert Bervoets. Voor alle duidelijkheid: deze 
opmerkingen komen van een zelfverklaarde 
voorstander van de kilometerheffing, op voor-
waarde dat de heffingen naar een uitbouw en 
verbetering van de weginfrastructuur gaan en 
dat er op termijn één Europees systeem komt. 

Ook variabele heffingen, om transporteurs te 
belonen die niet in de spitsuren rijden, kunnen 
rekenen op steun van Gert Bervoets. Jammer 
genoeg is geen enkel van die verzuchtingen 
op dit moment zelfs maar terug te vinden als 
een verre belofte. Ben Weyts (NVA), heeft be-
loofd dat een derde van de inkomsten in infra-
structuur worden geïnvesteerd. 

Sociale media
Ga snuffelen op sociale media en het duurt niet 
erg lang voor je op de nodige griezelverhalen 
over de kilometerheffing stuit. Twee identieke 
euro 5 trekkers met oplegger van dezelfde fir-
ma rijden bumper aan bumper, met slechts een 
paar minuten verschil over hetzelfde traject. Bij 
aankomst van de klant blijkt dat de tweede 
truck meer moet betalen dan de eerste. Range-
ren op de parking van Scania Brussel? De OBU 

wordt meteen actief en begint te tellen, omdat 
de parking relatief dicht bij de Brusselse ring 
ligt. Een GPS-systeem heeft immers een inhe-
rente fout bij gebruik door burgers. Dat komt 
omdat het om een militaire toepassing gaat en 
het Amerikaanse ministerie van defensie gaat 
er van uit dat een afwijking van 30 tot 50 m 
voor een normaal navigatiesysteem geen pro-
blemen oplevert. Wie heeft nog nooit op zijn 
navigatiesysteem gezien dat hij op een paral-
lelweg rijdt, in plaats van op de snelweg. Het 
probleem is dat OBU’s ook met deze afwijking 
geconfronteerd worden en dat het bijzonder 
moeilijk is om de factuur te controleren.
Wij blijven dit dossier in ieder geval met argus-
ogen volgen. Wie iets te vertellen heeft over 
de kilometerheffing, mag ons altijd mailen op 
info@transporama.be.   

Jan Voet
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Een vooras met hydraulische 

hulpaandrijving is alvast op 

papier een handig gegeven, 

maar hoe presteert zoiets in 

de toch wel harde praktijk 

waarmee werftrucks 

te maken krijgen? In de 

aanloop naar de Bauma 

kregen we de kans om bij 

Fischer in Weilheim (DE) 

poolshoogte te gaan nemen.

Arocs met HAD
in de praktijk

Truck   

Fischer is natuurlijk niet zomaar een Mer-
cedes-Benz klant. Het bedrijf heeft on-
dermeer een bijzonder grote en goed 

uitgeruste werkplaats, waar niet alleen de eigen 
vloot van in totaal 180 verschillende personen-
wagens, bestelwagens, vrachtwagens, trailers, 
kranen en grondverzetmachines worden onder-
houden en hersteld, ook derden komen er graag 
langs. Bovendien zit er ook nog een complete 
bandencentrale in de werkplaats...
Fischer is gestart in 1927, maar sinds 1959 ligt 
de focus op het vervoer en grondverzet. Het 
bedrijf beschikt over 220 werknemers, die op 
8 verschillende locaties aan de slag zijn, zonder 
de werven mee te tellen. Dagelijks rijden er 80 
kippers rond bij Fischer. Wij mochten meerijden 
met chauffeur Nico Krompholz. De verzekering 
liet niet toe dat we zelf reden, dus vroegen we 
Nico honderduit over zijn ervaringen met de 
Arocs HAD. Nico reed vroeger internationaal 
met Actrossen, dus hij is geen onbekende voor 

de driepuntige ster. “Ik ben van internationaal 
vervoer naar bouwvervoer overgeschakeld om 
twee redenen: ten eerste vanwege mijn thuis-
situatie. Ik wil mijn kinderen geregeld zien, iets 
wat bijna niet lukt als je lange afstanden rijdt. En 
ten tweede valt er sinds de toevloed van Oos 
Europese transporteurs geen geld meer te ver-
dienen als chauffeur in het internationaal ver-
voer. Reken daar de lange uren bij en het feit 
dat je bijna nooit thuis bent en de rekening is 
snel gemaakt.”

Arocs in AcTie
Nico rijdt dagelijks met een Arocs met HAD en 
hij is erg te spreken over het systeem: “Ik vind 
het comfort van deze truck echt op hetzelfde 
niveau als dat van de Actros: stil, comfortabele 
zetels, alles goed afgewerkt. Ik ben ook blij met 
de krachtige retarder die werd gemonteerd. 
Zeker op lange hellingen laat me dat toe de 
remmen alleen maar te gebruiken als het echt 
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zou fout gaan en dan zijn de remmen nog al-
tijd koel.” “De Arocs is ook merkelijk stiller dan 
een gewone 4x4. Ik verbruik er ook minder mee, 
dat is natuurlijk vooral prettig voor mijn baas. De 
PowerShift 3 is beter ten opzichte van zijn voor-
ganger, zeker in het terrein. Ik maak nogal veel 
gebruik van de Ecorollmodus, zeker op lange af-
dalingen. Je staat er vaak van te kijken hoe vaak 
de bak in Ecoroll gaat, als je beetje oplet.” Bij-
komend voordeel van de HAD wordt een beetje 
per ongeluk getoond, als we ons vergissen op 
een rotonde. Nico verontschuldigt zich, als hij de 
foute afslag neemt: “Ik heb de hele week deze 
afslag moeten nemen om naar een werf te rij-
den. Nu zit het een beetje in mijn systeem.” De 
korte draaicirkel van de Arocs HAD laat toe vlot 
een omweg te maken over een werf, waarna we 

onmiddellijk terug op de goede route naar de 
steengroeve bollen. In die steengroeve komt het 
HAD-systeem vol tot zijn recht. De regenbuien 
hebben immers voor een dikke laag spekglad-
de smurrie op de wegen in de groeve gezorgd, 
zodat er zonder aangedreven vooras geen 
doorkomen aan is: “Dit is voor gevorderden“, 
gnuift Nico: “zelfs ervaren chauffeurs laten zich 
hier soms verrassen en rijden vast.” Bij het laden 
en lossen komen de handige camera en de elek-
trisch bediende afdekking van de kiptrailer goed 
van pas. Nico hoeft niet uit te stappen en dat is 
handig om de cabine schoon te houden. Zowel 
hijzelf als zijn werkgever zijn erg tevreden over 
de prestaties van de Arocs HAD.  

Jan Voet

De korte draaicirkel 
van de Arocs HAD 
laat toe vlot een 
omweg te maken 
over een werf.
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De impact op de politiek en de invloed 
op het beleid van dit salon nemen ver-
der toe tijdens deze zevende editie, 

ondermeer door de start van een Europees con-
gres en een thema dag rond het Duits-Franse 
spoorwegnet.Dit salon is een kruispunt waar 
de verschillende oplossingen op het vlak van 
duurzame mobiliteit in Europa elkaar tegenko-
men. Het vormt een uitstalraam van de kennis 
en innovatie van de sector van de spoorwegen, 
het wegvervoer en dienstverlening aan de pas-
sagiers. Dit jaar wordt er door GIE Objectif trans-

port public, GART  en UTP een bijzonder breed 
en diep programma voorgesteld, met 250 ex-
posanten vanuit heel Europa.

Twee nieuwe evenTs voor  
heT salon
Op 14 en 15 juni zullen tijden het congres 
van GART en UTP de problemen en dreigingen 
besproken worden die de economische leef-
baarheid van het openbaar vervoer teisteren. 
Ook de nieuwe eisen die vanuit de samenle-
ving worden gesteld, zullen bekeken worden. 

Van 14 tot 16 juni 2016, 

wordt Parijs de Europese 

hoofdstad van het 

duurzaam vervoer. De 

vakbeurs voor Europese 

mobiliteit brengt 10.000 

verantwoordelijken samen 

om kennis te maken met 

duurzame mobiliteit: 

verkozenen, operatoren, 

industriëlen, openbare 

bedrijven, staatsbedrijven 

en journalisten, afkomstig 

uit 58 landen. 

Transports  
Publics 2016

bus   

Dit salon is een kruispunt waar de verschillende oplossingen op het vlak van duurzame mobiliteit in Europa elkaar tegenkomen.
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De openingssessie behandelt de bijdrage die 
het openbaar vervoer levert aan de strijd te-
gen de klimaatverandering, een half jaar na 
COP 21. Een tiental workshops behandelen 
de Europese politiek, de veiligheid en strijd 
tegen fraude, de NOTRe wetgeving, vrouwe-
lijke passagiers, werknemers en werkgevers, 
alternatieve brandstoffen en aandrijflijnen, 
mobiliteit 3.0 en nieuwe contractvormen 
tussen overheden en vervoerders. De afslui-
tende sessie stelt vragen bij ons economische 
model na 2017.
Op 16 juni is er een speciale dag voor het 
spoorvervoer, georganiseerd door UTP en zijn 
Duitse tegenhanger VDV. Deze wordt onder-
steund door Fer de France en de UITP: “Welke 
toekomst voor de Franse en Duitse spoorwe-
gen?”. Deze dag behandelt de impact van 
de nieuwe openstelling van de markt, door 
de invoering van het vierde pakket Europese 
maatregelen voor het spoor. Veiligheid, inter-
operabiliteit en prestaties zullen onderwerp 
van debat zijn.
Gedurende het hele salon kunnen de bezoe-
kers deelnemen aan de sessies van Espace 
Europe, prijsuitreikingen, kennismaken met 
de visie van experts en natuurlijk kennis ne-
men van de laatste nieuwigheden van de ex-
posanten...  

Jan Voet 

transporama • 372

Dit salon is een kruispunt waar de verschillende oplossingen op het vlak van duurzame mobiliteit in Europa elkaar tegenkomen.
Gedurende het hele salon kunnen de bezoekers deelnemen aan de sessies van Espace Europe, prijsuitreikingen, kennismaken met 
de visie van experts en natuurlijk kennis nemen van de laatste nieuwigheden van de exposanten...

Van 14 tot 16 juni 2016, wordt Parijs de Europese hoofdstad van het duurzaam vervoer.
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Het gaat om een activiteit die van 
levensbelang is voor ons land en 
zijn inwoners. Bovendien wordt het 

transport uitgevoerd op een bijzonder vei-
lige en milieuvriendelijke manier, aan ta-
rieven die zonder meer goedkoop moeten 
worden genoemd. Het invoeren van een 
kilometerheffi ng heeft dan ook een directe 
impact op onze economie. Het terugdraaien 
van de mobiliteit en toegankelijkheid van 
onze steden, zoals bijvoorbeeld recent in 
Brussel is gebeurd, heeft een nefaste in-
vloed op economische activiteit en tewerk-
stelling. Dat blijkt ondermeer uit de massale 
faillissementen in het Brusselse centrum.
Is dit dan een pleidooi voor “laissez-faire, 
laissez allez” aanpak van onze mobiliteit? 
Nee, maar een sector die zoveel bijdraagt 
aan de economie en de levensstandaard in 
dit land, verdient beter dan alleen maar de 
zwarte piet toegeschoven te krijgen.

In dit dossier geven we een kort overzicht 
per merk van de verbeteringen die aan de 
trekkers werden doorgevoerd in de loop van 
2015 en 2016. Er is een rode draad bij alle 
merken: veiligheid, laag brandstofverbruik 
en een zo beperkt mogelijk milieuvervuiling 
staan met stip bovenaan de evolutie binnen 
de trekkermarkt. Dat mag ook eens hardop 
gezegd worden...
Andere evoluties, zoals platooning en de 
ecocombi, zijn pasklare antwoorden, die 
een onmiddellijke winst opleveren voor ie-
dereen: minder fi les, minder uitstoot... Het 
enige obstakel dat deze belangrijke ver-
nieuwingen en verbeteringen tegenhoudt, 
is de stuitende gebrek aan politieke moed 
en visie op lange termijn. De transportsector 
biedt oplossingen die duurzaam en degelijk 
zijn en waarvoor er door de overheid niet 
hoeft geïnvesteerd te worden. Als reactie 
wordt er een nieuwe belasting ingevoerd. 

Het goederenvervoer 

over de weg is goed voor 

ruwweg driekwart of 

meer van alle goederen 

die in onze economie 

verplaatst worden.

DOSSIER:
TREKKERS

Een platooningdemonstratie van Scania op het circuit van Zolder.
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DAF: kleine ingrepen, 
grote stappen voorwaarts

In 2016 blijven de trekkers van DAF evolueren naar een hogere efficiëntie.

D
A

F

In 2015 vernieuwde DAF 

zijn trekkers al met een 

aantal ingrepen om de 

voertuigen efficiënter te 

maken. Onder de noemer 

Transport Efficiency 

werden ingrepen als 

predictive cruise control, 

predictive shifting en eco 

mode ingevoerd. Verder 

kregen de trucks betere 

spoilers en fenders, om de 

stroomlijn op te krikken.

Dit jaar wordt verder gegaan op de ingeslagen weg, met ondermeer een verbetering 
aan het systeem dat de prestaties van de chauffeur evalueert. Vroeger kende dat bij-
voorbeeld geen punten toe voor het rijden met predictive cruise control, ondertussen 

krijg je als je langere tijd gebruik maakt van de pcc, wel goede punten. Ook is het systeem 
minder streng voor remmanoeuvres: in ons verkeer kan immers niet op alles anticiperen. Ver-
der zijn de trucks van DAF, zowel de CF als vlaggenschip XF, met een vergrootglas bekeken om 
te zien wat verder kon worden verbeterd. Zo werd ieder onderdeel geanalyseerd: aandrijflijn, 
assen, asbokken... om te bekijken of er winst te boeken viel qua gewicht of vermindering 
van de weerstand. Een opvallende nieuwigheid is de nieuwe cabine-ophanging, die bij een 
frontale aanrijding tot 40 cm extra overlevingsruimte voor de chauffeur oplevert. Dat kan het 
verschil betekenen tussen en fataal of een gewoon ongeval...
De motor met dubbele bovenliggende nokkenassen is ontwikkeld voor de meest uiteen-
lopende inzet in de DAF XF, met vermogens van 291 kW/400 pk en 320 kW/440 pk. De 
PACCAR MX-11 motor is nog eens 180 kg lichter dan de MX-13. Zo veel mogelijk functies zijn 
geïntegreerd. Leidingen zijn in het cilinderblok opgenomen. De hogedruk pompunits voor het 
genereren van druk in het common rail-systeem zijn compact in het blok geïntegreerd. En er 
is één module voor oliefilter, -thermostaat en -koeler.
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Behalve ingrepen op de krachtbron zelf, werd ook de aandrijflijn op een intelligente 
manier onder handen genomen. De truck kreeg ondermeer een ecoswitch, die de 
maximum snelheid beperkt, wat zich onmiddellijk omzet in een lager verbruikscij-

fer. Verder is er de Ecofleet modus, die voorkomt dat chauffeurs fout schakelen. Een TPMS 
houdt de bandendruk in de gaten, een belangrijk gegeven om het verbruik te drukken. 

De sterrenrol in de aandrijflijn is natuurlijk weggelegd voor de FTP Cursor motor, die met ci-
linderinhouden van 9, 11 en 13 liter te koop is in zijn Euro 6 uitvoering. De Cursor die bij zijn 
lancering nogal wat opzien baarde, omdat Iveco met deze krachtbron als allereerste aan 
downsizing deed. Toen behoorlijke controversieel en een punt van behoorlijk wat debat, 
ondertussen is er geen enkel merk dat het voorbeeld van Iveco ter zake niet heeft gevolgd. 

Het geheim van deze motoren zit in de Hi-eSCR techniek, waarbij behoorlijk wat aan ef-
ficiëntie gewonnen wordt. Iveco claimt dat de motoren op deze manier ook een heel stuk 
zuiniger zijn dan hun tegenhangers. Dat blijkt trouwens ook uit de dagelijkse praktijk.

Dossier: Trekkers   

Met de Stralis Hi-Way heeft 

Iveco een truck in huis 

die de Euro 6 norm haalt 

zonder EGR-systeem. EGR 

voert immers een deel van 

de uitlaatgassen terug in 

de cilinders. Dat betekent 

hogere temperaturen in 

de cilinderkop en zelfs 

een sneller vervuilen 

van de smeermiddelen 

in de motor. Het 

belangrijkste voordeel 

zit in het eenvoudiger, 

betrouwbaarder en vooral 

lichter maken van de 

motor. 

iveco:
alleen AdBlue

Iveco bouwt een bijzonder prettige aandrijflijn met Hi-eSCR motoren in de Stralis.

iV
eC

o
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De nieuwe motoren leveren een hogere 
koppel aan lager toerental, wat toelaat 
met een langere achterbrugverhouding 

te rijden, wat toerental en verbruik drukt. De 
versnellingsbak heeft voortaan twee nieuwe 
functies: idle speed driving en speed shifting. 
Dat betekent dat er zeer snel tussen de hogere 
versnellingen kan worden geschakeld, om ver-
liezen te voorkomen. Idle speed driving laat 
toe heel nauwkeurig te rangeren aan lage en 
heel lage snelheden.

De TGX EfficientLine 2 is voorzien van de Ef-
ficientRoll functie, die de versnellingsbak in 

neutraal zet als dat mogelijk is. Dat sluit aan 
op de EfficientCruise functie, waarbij de aan-
drijflijn gebruik maakt van 3D kaarten en GPS 
gegevens, om zo vlot en zo zuinig mogelijk te 
rijden.

Al die vernieuwingen zijn natuurlijk alleen 
maar van belang als ze zich vertalen in een 
lager verbruik aan de brandstofpomp. MAN 
heeft door een onafhankelijk instituut een ver-
gelijkende test laten rijden over een afstand 
van meer dan vijfduizend kilometer. Daaruit 
bleek dat de nieuwe EfficientLine 2 tot 6,57% 
minder verbruikt.

MAN: EfficientLine 2

Een waaier aan technologische oplossingen om het verbruik naar beneden te brengen, bij deze MAN TGX 
EfficientLine 2.

M
A

N

Tal van constructeurs 
zijn ondertussen aan 
de tweede generatie 

van hun Euro 6 toe en 
met de succesvolle TGX 
vormt MAN zeker geen 

uitzondering op die 
regel. De EfficientLIne 

2 heeft een grondig 
vernieuwde aandrijflijn 

gekregen, met een nieuw 
gamma motoren, de 
MAN TipMatic, MAN 
EfficientRoll en MAN 

EfficientCruise.

TP372_28-35_DossierTrekker_NL.indd   31 18/05/16   10:20



Maar de zonder meer uitstekende verbruikscijfers van de Actros waren geen reden voor 
de ingenieurs van Mercedes-Benz om op hun lauweren te gaan rusten. De OM 471, 
de motor die voor het overgrote deel verantwoordelijk is voor de uitstekende presta-

ties van de Actros, kreeg recent een update. De krachtbron kreeg een nieuw injectiesysteem, 
X-Pulse genoemd, een nieuw recyclagesysteem voor uitlaatgassen en vooral een compleet 
nieuwe turbo. Deze turbo werd in eigen huis ontwikkeld en wordt ook door Daimler gebouwd.
Om het lage verbruik van de Actros extra te benadrukken, werden zogenaamde “fuel duels” 
georganiseerd. 
Daarbij wordt een Actros ingezet in de dagelijkse praktijk bij een klant, zodat de truck direct 
met de wagens uit de bestaande vloot kan worden vergeleken. Ondertussen zijn er al meer 
dan 1.900 van zulke duels afgelegd. 
In de loop van deze zomer zullen de Actros met OM 471 generatie 2 over ons testcircuit 
rijden. Hou de volgende edities van Transporama in de gaten.
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Dossier: Trekkers   

Bij de lancering van de 

nieuwe Actros, ondertussen 

al een aantal jaar geleden, 

in 2012, hadden ze bij de 

driepuntige ster een aantal 

steile beloften voorop 

gesteld: laag verbruik, hoge 

betrouwbaarheid en veel 

comfort. Wat die twee 

laatste punten betreft, 

scoorde de Actros meteen. 

Wat het verbruik betreft, 

bleek bij testen en in de 

praktijk, dat de nieuwe 

truck de bakens verzette.

Mercedes-Benz Actros: 
tweede motorgeneratieHet Optifuelprogramma laat toe het brandstofverbruik maximaal terug te dringen.

M
er
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De Actros met de tweede generatie OM471 is binnenkort op onze testomloop terug te vinden.
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Ten opzichte van zijn voorgangers, toch ook geen drinkebroers, is de T-Range 5% zui-
niger. Dat komt ondermeer door de zeer goed uitgebalanceerde aandrijflijn, waarbij 
Renault Trucks gebruik kan maken van Volvo Truck-onderdelen. Maar de ingenieurs 

uit Lyon hebben alles verder aangepast en afgesteld, om de wagen zo zuinig mogelijk te 
krijgen. Een ander punt dat daarbij een heel groot stuk helpt, is de uitstekend gestroom-
lijnde cabine. Tenslotte is het mogelijk de truck tot in de kleinste details aan te passen aan 
het werk dat hij moet doen, zodat er geen overbodig gewicht meegezeuld wordt.

Maar alleen een zuinige truck bouwen is op zich onvoldoende: Renaul Trucks ondersteunt 
zijn voertuigen met een uitgebreid gamma diensten en services om het beste uit voer-
tuigen en chauffeur te halen. Een zuinige cruise controle, met uitrolfunctie, automatisch 
stilleggen van de motor bij te lang stationeren, aluminium luchtketels en brandstoftanks 
en ook een uitschakelbare powermodus, dragen allemaal bij aan het verlagen van het 
brandstofverbruik.

“A Truck is a Profit Centre”, 

verkondigen ze met de 

nodige trots bij Renault 

Trucks. Een stevige claim 

voor T-Range, de opvolger 

van de Premium Route en 

de Magnum. De titel van 

International Truck of the 

Year wist hij al meteen 

na zijn lancering weg te 

kapen en ondertussen is 

gebleken dat de T-Range 

niet onverdiend met deze 

badge heeft rondgereden.

Renault Trucks
T-Range: profit centre

Bij de meest recente aanpassingen werd de T-Range nog eens 114 kg lichter.
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Dossier: Trekkers   
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Een betere stroomlijn, met ondermeer het afschaffen van de zijdeflectoren aan de 
cabine, levert een lagere luchtweerstand en dus ook een beter verbruik op. Maar dat 
was niet de enige ingreep die de Zweedse ingenieurs uitvoerden. Ook de aandrijflijn 

werd aangepakt, met een Scania Opticruise die een aantal nieuwe werkingsmodi kreeg. 
De economy modus werd volledig geïntegreerd met het Scania Active Prediction systeem. 
Dat kiest op voorhand de beste versnelling om een helling op te rijden, of houdt de truck 
langer in versnelling om over de top van een helling te bollen. 
Scania gaat er van uit dat al maatregelen de truck tot 8% zuiniger maken, in combinatie 
met de tweede generatie Euro 6 motoren van het merk met de griffoen.
De V8 motoren van Scania hebben in de loop van de jaren een legendarische reputatie op-
gebouwd. De tweede generatie V8’s die aan de Euro 6 norm voldoen, leveren vermogens 
van 520 en 580 pk. De trucks hebben ook een communicator aan boord, die gegevens 
van de wagen doorgeeft aan de chauffeur en aan de dealer, om ongeplande stilstand te 
voorkomen.

De Streamline uitvoering 

van de G- en R-reeksen van 

Scania, grijpt terug naar 

de beroemde benaming 

van de Scania trucks van 

meer dan 30 jaar geleden. 

Maar er is niets ouderwets 

of nostalgisch aan deze 

vrachtwagens.

scania streamline
betere stroomlijn levert 
lager verbruik

Een gestroomlijnd uiterlijk en uitgebalanceerde aandrijflijn voor de Streamline-versies van de G- en R-reeks bij Scania.
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Dat lage verbruik is zo’n beetje een 
vast gegeven geworden bij deze gro-
te Zweed. Naast zuinige Euro 6 mo-

toren, gekoppeld aan een uitstekende I-Shift 
versnellingsbak, zijn er tal van ondersteu-
nende maatregelen. De meest opvallende 
is I-See, een systeem dat de routes die ge-
regeld gereden worden, onthoudt. De truck 
weet dus welke hellingen er aan komen en 
past zijn schakelgedrag aan. I-See wordt ge-
activeerd door gewoon de cruise control op 
te zetten. Bij Volvo Trucks gaan ze er van uit 
dat het systeem een besparing van 5% op 
het verbruik oplevert. Een bijkomend voor-
deel is de database, zodat je een route niet 
zelf moet hebben gereden om te kunnen 
profiteren van de voordelen van I-See. Als 

de FH een helling nadert, wordt de snelheid 
opgedreven om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de kinetische energie en langer 
in een hoge versnelling te kunnen blijven. 
Op de helling wordt zoveel mogelijk verme-
den dat er moet worden teruggeschakeld. 

Op de top van de helling laat het systeem 
de wagen bollen, om door te rollen op af-
daling. Er wordt uiteraard op tijd geremd. 
Onder aan de afdaling wordt terug snelheid 
opgebouwd om de volgende helling alvast 
mee te nemen. Andere maatregelen die de 
wagen zuiniger maken, zijn de koppelbare 
luchtcompressor, die alleen werkt wanneer 
dat nodig is en ondersteuning door Dyn-
afleet.

Volvo FH: tot 11%
brandstof besparen

Een ruime en toch heel goed gestroomlijnde cabine helpen de Volvo FH aan een laag verbruik.

Vo
lVo

De FH kan een aantal 
niet te onderschatten 

troeven op tafel leggen: 
een aerodynamische 

cabine die een zee 
aan ruimte biedt, de 

traditioneel hoogstaande 
afwerking en vooral 
een bijzonder laag 
brandstofverbruik.
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Het rijden met korte tussenafstanden, 
platooning in het Engels, biedt als voor-
deel dat voor alle trucks in het peloton 

het brandstofverbruik daalt. Als de wagens met 
tussenafstanden van 15 meter rijden, bedraagt 
de verbruiksverlaging gemiddeld 7%, waarbij 
de eerste vrachtwagen in het peloton het min-
ste wint. Ook de laatste truck heeft een kleinere 
verbruikswinst.
De wagens communiceren elektronisch met 
elkaar, waarbij de truck automatisch tegelijker-
tijd remmen of hun snelheid aanpassen. Bij alle 
merken moeten de chauffeur nog wel sturen, 
behalve bij Mercedes-Benz, dat een module 
heeft die toelaat het stuur een tijdje los te la-
ten. Op dat moment kan je als chauffeur alvast 
andere dingen doen, bijvoorbeeld paperrassen 
invullen of iets uit de koelkast nemen.
De tussenafstand voor de pelotons werd ook 
geregeld door een uitzondering op de wetge-

ving, die de wagens toeliet met een tussenaf-
stand van 1 seconde te rijden. De constructeurs 
denken echter aan veel kortere tussenafstan-
den, eens het systeem op punt staat. Dan wor-
den tussenafstanden van 40 of 30 centimeter 
genoemd. Het rijden in peloton is iets waar al 
langer mee wordt geëxperimenteerd, maar 
onder het Nederlandse voorzitterschap van de 
Europese Unie kreeg het concreet vorm.

Opmerkingen
Toch zijn er nog heel wat vragen die niet inge-
vuld werden. DAF, Iveco, Mercedes-Benz, MAN, 
Scania en Volvo lieten wagen in peloton rijden, 
waarbij er gebruik werd gemaakt van trucks 
van hetzelfde merk per peloton. De techniek 
laat momenteel nog geen ultrakorte tussenaf-
standen toe en algemeen wordt aangenomen 
dat een peloton maximaal uit een vrachtwagen 
of drie, maximum vijf trucks kan bestaan. De 

Autonoom rijdende 

vrachtwagens, korte 

tussenafstanden: 

voor wie de voorbije 

jaren de technische 

ontwikkelingen zelfs 

maar van op afstand 

gevolgd heeft, is 

ondertussen wel 

duidelijk dat we in 

vrachtwagenland 

naar een aantal grote 

technische doorbraken 

aan het evolueren zijn. In 

peloton rijden is daar ook 

een voorbeeld van.

platooning: zuinig 
bumperkleven

truck   

De platooning-actie was het orgelpunt van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.
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technische kant moet duidelijk nog verder ont-
wikkeld worden, om grotere pelotons van ver-
schillende merken toe te laten.
Maar er zijn nog punten die aandacht behoe-
ven: hoe wordt de eerste truck van een pe-
loton gecompenseerd, omdat hij het minste 
winst boekt bij het rijden in colonne. En wie is 
eigenlijk verantwoordelijk als er toch eens iets 
mis zou gaan? De chauffeur is de meest voor 
de hand liggende verantwoordelijke, maar wat 
met een chauffeur die toch bij een ongeval be-
trokken raakt, terwijl de elektronica geen fout-
meldingen heeft gegeven? 
Wat moet de chauffeur doen met de uren die 
hij in peloton rijdt? Is dat rijtijd, werktijd of is hij 
beschikbaar?
Bij de pelotonsrit op de E19 tussen Brussel en 
Antwerpen zagen we trouwens hoe de gemid-
delde Belgische leasingautorijder omgaat met 
vrachtwagens in een peloton: de trucks zijn 
verplicht om met oranje-gele zwaailichten te 
rijden. Het was opvallend te zien dat de meeste 
personenwagens een tussenafstand van 22 
meter tussen twee vrachtwagens meer dan 
voldoende vinden om tussen te gaan rijden, om 
als het even kan ook nog een fiks remmanoeu-
vre uit te voeren. 
Er ligt dus nog heel wat werk op de plank voor 
we in peloton kunnen gaan rijden. Zowel op het 
gebied van wetgeving als technisch zijn we nog 
niet klaar. Bovendien zou vooral het spoor pla-
tooning wel eens als een ernstige bedreiging 
kunnen gaan zien....  

Jan Voet

transporama • 372

Platooning levert een forse brandstofbesparing op.

Er werd een speciale toelating voor de wagens 
gegeven, waardoor een tussenafstandstijd van 1 

seconde mogelijk was.
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Bij Kraker zien ze ook dat meer en meer 
bedrijven naar Oost Europa trekken 
of nog verder weg, om dichter bij de 

sterkste groeimarkten aanwezig te zijn. Kra-
ker opteerde echter voor een andere oplos-
sing: de huidige walking floor trailer van het 
bedrijf, de CF, zit min of meer op het einde 
van zijn levenscyclus, dus er moest een nieuw 
model komen. Voor de productie van dat 
nieuwe model, moest grondig gekeken wor-
den naar de productiemethode. Kraker wilde 
niet uitvlaggen naar het oosten, omdat ook 
daar de loonkosten aan het stijgen zijn en bo-

vendien maakt loonkosten maar een beperkt 
deel uit van de totale prijs van een trailer. 
Door een deel van de productie over te laten 
aan robots, kan je rekenen op een vaste pro-
ductieprijs, ben je zeker van de kwaliteit van 
het laswerk en konden ze in één beweging 
de capaciteit van de fabriek verhogen. Kra-
ker kreeg in de periode 2012 tot 2015 zoveel 
bestellingen, dat het bedrijf moeite had te 
volgen. De overschakeling naar deels geauto-
matiseerde productie, laat toe meer trailers te 
bouwen. Maar de belangrijkste vernieuwing 
is het ontwerp van de nieuwe K-Force

De lancering van de nieuwe 

K-Force van Kraker is een 

veel grotere stap voor Kraker 

dan je op het eerste zicht zou 

vermoeden: de Nederlandse 

trailerbouwer heeft ook zijn 

fabriek en productiemethode 

helemaal vernieuwd. Reden 

genoeg om eens langs te 

gaan en een kijkje te nemen, 

dachten we.

Kraker lanceert
K-Force

Trailer   

De fabriek van Kraker en het hele productieproces werden opnieuw ontworpen.
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Kraker lanceert
K-Force

K-Force
De nieuwe K-Force is van in het begin ontwor-
pen om gebouwd te worden uit verschillende 
samengeboute modules. Die modules kunnen 
voor een groot deel door robots gelast wor-
den. Zo was men toen we langsgingen volop 
bezig met de installatie en afstelling van las- 
en freesrobots, die de onderdelen en modu-
les zullen bouwen. De nieuwe trailer wordt 
samengesteld met boutverbindingen, die 
de gelaste modules samenhouden. Het gaat 
daarbij om “Bobtail”-bouten, waarbij een sta-
len ring op de bout wordt geperst. Dat geeft 
een verbinding die even sterk is als een las, 
omdat aluminium lassen altijd voor een ver-
zwakking van het materiaal zorgt. De machi-
nes waarmee de bouten worden vastgezet, 
werken heel stil, zodat je zonder oorbescher-
ming kan werken. Bovendien is het makkelij-
ker voor Kraker om monteurs te zoeken die 

met een boutklinkmachine kunnen werken, 
dan te proberen ervaren aluminiumlassers 
te zoeken. Want die zijn ook in Oost-Europa 
redelijk onvindbaar. Deze productiewijze laat 
trouwens toe om een aantal trailers in mo-
dules in een container te steken en ze bij de 
klant samen te bouten. Daartoe is alleen pers-
lucht, een kraan en uiteraard een montagehal 
met een vlakke vloet nodig. Bij Kraker zijn ze 
er ook gerust in dat hun trailer niet morgen er-
gens in het Verre Oosten worden nagemaakt. 

Het hele concept is ontworpen in functie van 
de fabriek en de robots: je kan het dus niet 
zomaar even kopiëren.

ZelFdragend ontwerp
De eerste ideeën voor de K-Force ontston-
den in 2009 bij Jan Kraker, die meteen ook 
het lastenboek voor de nieuwe oplegger op-
stelde. Na 6 jaar ontwerpen en vooral testen 
hoe de boutverbindingen zo sterk mogelijk 
konden worden gemaakt, ontstond de nieu-
we K-Force. De K-Force opleggers zijn zelf-
dragend, met een hulpchassis voor de assen. 
Het weglaten van de doorlopende chassis-
balken, heeft uiteraard een positieve invloed 
op het eigen gewicht en dus ook de nuttige 
last van deze trailer. Zonder opties weegt 
een K-Force 7.550 kg, een heel laag eigen 
gewicht voor een zelflosser.   

Jan Voet

De K-Force 
opleggers zijn 
zelfdragend, met 
een hulpchassis 
voor de assen.

De CF, hier met een koelgroep, zit stilaan op het einde van zijn levenscyclus.
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De lancering van de Manoovr MPL se-
midieplader vond plaats in 2015. Deze 
editie van de Bauma was de eerste 

grote internationale vakbeurs waar de trai-
ler te zien was. De verkoop van de nieuwe 
trailer is sinds de lancering een groot succes 
gebleken: In slechts enkele maanden tijd zijn 
al ruim 250 Manoovr aslijnen verkocht en 
afgeleverd in een groot aantal landen in Eu-
ropa. De voordelen van deze baanbrekende 
innovatie zijn voor veel vervoerders ronduit 
ideaal. Dit vanwege de extreem lage laad-
vloer van 780mm, de hoge toegestane aslast 
van 12 ton/aslijn, de enorme hoogteslag van 

500mm, de zeer lange bandenlevensduur 
van minstens 300.000 km en de gunstige to-
tal cost of ownership.

Moduletrailer
Op de BAUMA 2016 beleeft de 10-aslijnen 
Manoovr met afneembare Multidolly zijn we-
reldprimeur. Met een totaalgewicht van maar 
liefst 150 ton bij 80 km/uur, is deze MPL-150-
37(V) op dit moment de grootste Manoovr 
semidieplader met het hoogste nuttig laad-
vermogen in het programma. De MPL met 
Multidolly is daarom ook een uitstekend al-
ternatief voor een deel van de moduletrailers. 

Op de recentste Bauma 

was er heel wat nieuws 

te zien op de stand 

van Nooteboom. 

De blikvangers 

waren ondermeer de 

nieuwste Manoovr 

MPL semidieplader 

met 10 aslijnen en een 

Multidolly en de Pendel-X 

Eurodieplader met de 

nieuwste generatie IF 

vaste Interdolly.

Nooteboom toont 
innovaties op 
Bauma 2016 

trailer   

De nieuwe vaste tussendolly is een ton lichter dan het vroegere systeem.
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Met als belangrijk voordeel de zeer eenvou-
dige bediening, het lage eigengewicht en de 
enkel of dubbel uitschuifbare laadvloer met 
eventueel extra verlengdelen. De Multidolly 
heeft een stuuruitslag van maximaal 70° en 
is door de koppeling eenvoudig en snel af te 
nemen. Bij het ontwerp van de trailer is er 
ook op gelet dat er geen kwetsbare onderde-
len onder het voertuig uitsteken.

AAnpAsbAre besturing
Niet alleen de besturing van het achterassen-
stel van de Manoovr kan bij het uitschuiven 
eenvoudig aangepast worden. Bij toepassing 
van een Multidolly biedt de MPL semidiepla-
der ook nog eens de mogelijkheid om de be-
sturing van de Multidolly hydraulisch aan te 

passen om de optimale besturing in-en uitge-
schoven te kunnen waarborgen. De Manoovr 
loopt zowel in- als uitgeschoven perfect achter 
de trekker en heeft daardoor minimale ban-
denslijtage.

transporama • 372

VAste “iF” interdolly Voor 
euro-px dieplAder
De nieuwe Interdolly levert een gewichtsbe-
sparing van 1 ton op heeft een 35 cm kortere 
inbouwlengte. De EURO Pendel-X dieplader 
kan door de vaste Interdolly, eenvoudig in 6 
standen mechanisch versteld worden, om de 
koppeldruk aan te passen. De Interdolly en de 
hydraulische zwanenhals vormen een geheel 
met als belangrijkste voordeel een aanzienlijke 
gewichtsbesparing van ca. 1 ton en een 35 cm 
kortere inbouwlengte van de Interdolly. De IF 
Interdolly is leverbaar met 1-, 2- en 3-aslijnen 
en met verschillende neklengtes voor een 6x4, 
8x4 en 10x4 truck. Ook deze dolly heeft een 
stuurhoek van maximaal 70°.  

De afneembare multidolly heeft een zeer grote stuurhoek.

Een Manoovr MPL in 3 + 7 uitvoering.

De voordelen van 
deze baanbrekende 
innovatie zijn voor 
veel vervoerders 
ronduit ideaal
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Op de Bauma weet Faymonville zich 
sterk van de andere trailerbouwers 
te ondershceiden, omdat de tentoon-

gestelde voertuigen allemaal een duidelijke 
meerwaarde bieden in vergelijk met de con-
currentie. Faymonville toonde een groot aan-
tal varianten op zijn stand, met tal van opties 
of aan-passingen.

CombimAX: hoge nuttige lAst
Een belangrijke rol was weggelegd voor de 
CombiMAX met zijn innovatieve dieplader-
concept. Dit dieplader-gamma kende al van 
bij zijn lancering een groot succes, vooral door 
de hoge nuttige last. Begrippen als flexibiliteit, 

snelle aanpasbaarheid en efficiëntie werden 
met hoofdletters ge-schreven in het lasten-
boek van de CombiMAX. De zwanenhals die 
toelaat met alle denkbare stuursystemen te 
werken is in combatie met de telescopische 
chassismiddenbalk zijn uniek in dit segment. 
Een wereldpremière was het nieuwe aan-
haaksysteem, dat toelaat op heel korte tijd het 
laadbed en de asbogies van elkaar los of aan 
te koppelen. Het modulaire systeem laat ook 
toe het aantal assen voor de dieplader zelf te 
bepalen, door eenvoudige maar betrouwbare 
boutverbindin-gen. Je kan oneindig veel voer-
tuigen samen stellen met dit systeem, maar 
20 varianten vormen een logische combinatie.

Op de Bauma mocht 

een gespecialiseerde 

trailerbouwer als 

Faymonville natuurlijk 

niet ontbreken. Met 

een uitgebreid gamma 

aan oplossing voor 

de bouwsector, die 

bovendien nog op maat 

van de klant kunnen 

worden aangepast, wist 

Faymonville weer een 

groot aantal bezoekers 

op haar stand te krijgen. 

Het bedrijf kijkt dan ook 

tevreden terug op het 

bezoek in München.

Faymonville op bauma:
kwaliteit voor een breed 
gamma 

trAiler   

De stand van Faymonville op de Bauma trok ook deze keer veel bezoekers.
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MegaMaX Met twee assen
De MegaMAX kan voor alle denkbare taken 
worden ingezet. Op de Bauma was een twee-
asser te zien uit dit gamma, die alle sterke 
punten toonde: wendbaarheid, laag eigen ge-
wicht, compact en lage laadhoogte. De opleg-
ger was verder uitgerust met de Twin Axle II, 
wat 12 ton nuttige last per as toelaat. De onaf-
hankelijk opgehangen asstompen hebben bo-
vendien een groot verstelbereik, van -70 mm 
tot +245 mm. De stuurhoek is maximaal 57°. 
Met een laadlengte van het laadbed van 6,8 m 
blijft de wagen onder de wettelijke grens van 
16,5 m totale lengte. De laadhoogte kan tot 
780 mm beperkt worden, wat handig is bij 
hoge lasten. Het is trouwens mogelijk een con-
tainer met deze trailer te vervoeren.

MultiMaX: brede schouders
De MultiMAX is de specialist voor de bouw-
sector: de laadoppervlakte kan immers hy-
draulisch worden uitgeschoven in de breedte. 
Dat is veilig, eenvoudig, comfortabel en biedt 
bovendien een fikse tijdwinst bij het laden en 
lossen. De MultiMAX kan van 2,54 m breedte 
naar 3,20 m gebracht worden met een be-
dieningspaneel op het voertuig zelf of met 
een afstandsbediening. Vroeger moest ie-
dere dwarsbalk zelf uitgetrokken worden en 
planken worden aangebracht: nu verloopt 
alles vanzelf. Van de MultiMAX bestaat ook 
een exportvariant, die met 3 tot 9 assen kan 
worden geleverd. De assen kunnen hogere 
belastingen aan dan in de EU zijn toegelaten. 

De MultiMAX staat op 19,5 duimers, wat een 
behoorlijke bodemvrijheid toelaat voor een 
dieplader. In nogal wat regio’s is dat een trou-
wens een vereiste.
De MultiMAX Plus vertegenwoordigd een vol-
gende stap in de ontwikkeling van de Multi-
MAX-familie. Op de Bauma stond een versie 
van dit voertuig, dat specifiek werd ontwor-
pen om schaar-liften te vervoeren. Zo kreeg 
de wagen verschuifbare oprijplaten en werd 
de puntbelasting verder verhoogd. 

dualMaX: voor noord-
aMerika
De Bauma trekt een internationaal publiek 
aan, wat ook de zien aan de producten die 
door Fay-monville werden voorgesteld. Typisch 
voorbeeld: de DualMAX, die vooral voor de 
Noord-Amerikaanse markt werd ontworpen. 
Zo kunnen alle assen in beladen toestand een-
voudig van 4,20 m breedte naar 6,1 m breedte 
gebracht worden. Het gaat om een uniek sy-
steem, dat door Faymonville “Lift&shift” werd 
gedoopt. De laadoppervlakte kan worden aan-
gepast aan de afmetin-gen van de vracht of de 
asbelastiing. Bij Faymonville gaan ze er van uit 
dat dit systeem ook voor andere markten inte-
ressant kan zijn.

korte versie PrefaMaX
De bekende PrefaMAX binnenlader voor beto-
nelementen, kreeg op de Bauma een nieuwe 
versie, in de vorm van een verkorte uitvoering. 
De kortere trailer werd specifiek ontwikkeld 
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Het internationale karakter van deze vakbeurs beantwoordt uitstekend aan het profiel van de voertuigen die Faymonville voorstelde.

voor het leve-ren van betonnen onderdelen in 
binnensteden: korte bochten, smalle straatjes 
en uiteraard overal paaltjes. De PrefaMAX was 
al als uitschuifbare trailer te verkrijgen, nu is er 
ook een ingekorte ver-sie van deze telescopi-
sche oplegger. Uitgeschoven voldoet hij aan de 
wettelijke normen, maar als de wagen 2,4 m 
wordt ingeschoven, is het veel makkelijker er 
scherpe bochten mee te nemen.

sPMc
De zelfrijdende transportmodule SPMC werd 
ontwikkeld voor off road toepassingen. Fay-
monville beschikt in dit segment over de 
krachtigste zelfaangedreven assen ter wereld, 
met een vermogen van 170 kN en een intuï-
tieve besturing. De SPMC-PowerMAX biedt met 
zijn gigantische trekkracht de mogelijkheid om 
vrachten van verschillende duizenden tonnen te 
vervoeren.

MaX trailer
Tenslotte de MAX Trailer nog vermelden, het 
dochtermerk van Faymonville. In de loop van 
de voorbije vier jaar heeft MAX Trailer een 
plaats weten te veroveren in de internatio-
nale transport-markt. In München stonden drie 
MAX100 semidiepladers op de stand. Het ging 
om verlengbare modellen met een hydraulisch 
hefbare laadvloer, zodat bijvoorbeeld schaarlif-
ten met een kleine bodemvrijheid toch kunnen 
worden vervoerd op de zwanenhals.  

Jan Voet 
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Ik kreeg de kans om een dag uit het leven 
van Rudi van Looy mee te maken, een eigen 
rijder uit Beerzel. Hij heeft veel ervaring in 

het vervoer van containers en wilde graag een 
dagje met een passagier rondrijden. De trekker 
die Rudi gebruikt voor zijn dagelijks werk is een 
Scania R 500 V8, Euro 5 met ongeveer 672.000 km 
op de teller. Ongeveer anderhalf jaar geleden 
heeft hij deze trekker aangeschaft, vooral om-
dat zijn vorige Scania meer dan 1 miljoen km op 
de teller had en maar een Euro 3 was. De trek-
ker mag nog steeds gezien worden en bezorgt 
veel mensen een pijnlijke hals als ze hem zien 
voorbij rijden! De wagen is tevens ook het visite 
kaartje bij klanten en opdracht gevers.

Na met Rudi een afspraak gemaakt te hebben 
zou hij mij op woensdagmorgen ophalen bij mij 
aan de deur om 5h, want ze beginnen er op tijd 
aan in de containerbusiness.
Omdat hij reeds geladen was met een volle 
container werd onmiddellijk een aanvang geno-
men met de rit, richting Oostende. Daar diende 
de container bij de firma Verhoek leeggemaakt 
te worden.

Vroeg begonnen, half 
gewonnen
Door het vroege uur verliep de rit zonder 
problemen,wat meestal anders verloopt! Wat 
opviel op dit vroege uur was het grote aantal 

Omdat ik zelf jarenlang 

als beroepschauffeur 

heb gewerkt, stel ik 

mij regelmatig vragen 

over vrachtwagens met 

containers: vanwaar komen 

ze, waar gaan ze naar 

toe, wie zit er achter het 

stuur... containers maken 

ondertussen een belangrijk 

deel uit van het transport 

over de weg. Dat is dan 

ook de reden waarom ik 

een hele dag mee mocht 

rijden met een eigen rijder 

die zich specialiseerde in 

containervervoer.

een dag uit het leven 
van een chauffeur: 
rudi van looy van rMC Trans

Chauffeur   

Papierwerk en ontbijt tijdens de pauze.
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Rudy is erg trots op zijn wagen.

Een fijne plek om iedere dag te werken, aan het stuur van deze V8.

buitenlandse chauffeurs op onze wegen; dit was 
zeker goed te zien op de Parking in Jabbeke, die 
praktisch volzet was! De overbezetting van de 
parkings langs de snelwegen levert gevaarlijke 
situaties op. Soms staan er trucks geparkeerd op 
plaatsen waar dat niet toegelaten is. Tijdens het 
afladen van de container gebruikte Rudi deze 
tijd om te ontbijten en zijn papieren voor de 
volgende rit in orde te brengen! Want wie rijdt, 
krijgt er gratis een flinke papierwinkel bij. 
Hij had wel geluk met het weer dat droog en 
zonnig was! We weten allemaal hoe moeilijk 
het verkeer verloopt op de wegen in dit land 
als het regent.

V8
Sinds anderhalf jaar rijdt Rudy met deze Scania 
V8. De truck is voorzien van een schitterende 
beschildering, met een grote Scania griffoen 
op de zijkanten van de cabine. vooraan heeft 
de trekker twee batterijen van vier verstralers: 
vier bovenop de cabine en nog eens vier bo-
ven de bumper. De truck mag gezien worden 
en trekt dan ook heel wat bekijks onderweg. 
Rudy heeft de witte kleur ook binnen in de ca-
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bine doorgetrokken, waardoor de stuurhut erg 
fris en ruim aanvoelt. De lederen zetels en het 
met leder overtrokken stuurwiel zijn zwart. Dat 
is makkelijker schoon te houden. Op het stuur 
en instrumentenpaneel zitten ook nog fraaie 
houtaccenten. De truck is met zijn 672.000 km 
nog redelijk nieuw. De reden van de aankoop 
van de nieuwe Scania is dat zijn vorige Scania 
meer dan een miljoen km op de teller had en 
maar een Euro 3 was. 
Vanaf 1 april is Rudi ook verplicht om kilome-
terheffing te betalen per afgelegde km. Het 
tarief is voor Euro 5 en Euro 6 trucks een heel 
stuk lager dan voor een Euro 3.
Rudy hoopt in ieder geval dat de geïnde gel-
den gebruikt om de baan te verbeteren, want 
dat is weinig gebeurd in het verleden en zal 
waarschijnlijk nu voor iets anders gebruikt 
worden.
Na een rit zonder problemen werd de lege 
container afgezet op Europort 524. Hier dien-
de Rudi het containerchassis aan te passen, 
omdat zijn volgende rit een 20 voets betrof 
maar wel met 26 ton lading, dubbel zoveel 
als zijn vorige. Bij containervervoer is dat niet 

Ook achteraan werd de bumper aangepast en uiteraard wit gespoten.

De indrukwekkende griffoen eist heel wat aandacht op van andere weggebruikers.

chauffeur   
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Bij Verhoek aan de laadkade.

Ook binnenin witte accenten in de ruime cabine. Voor een echte Scania liefhebber mag de vermelding “super” nooit ontbreken.
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abnormaal: je krijgt de hele tijd verschillende 
gewichten en bestemmingen.
Voor mij is het nog steeds een raadsel hoe 
de juiste container gevonden word op de 
terminal, tussen letterlijk duizenden en dui-
zenden gelijkaardige containers. Maar Rudy 
vertelde dat een dubbele controle maakt dat 
er zelden met een verkeerde container wordt  
weggereden.

Het rijden naar het volgende adres verliep 
vlot, behalve de laatste kilometers. Door een 
werf leek het wel onmogelijk de bestemming 
te bereiken. Gelukkig kon Rudi met de hulp 
van een collega het adres vinden. Hij kende 
een route waardoor het adres toch te bereiken 
was..Zelf zou ik contact genomen hebben met 
de opdracht gever en terug gereden.
De lege container werd terug afgezet op euro-
port 524 waarna er terug een 40 voets contai-
ner opgezet werd voor de volgende dag. Rond 
18h zat de dag erop en na Rudi bedankt te 
hebben konden we beiden naar huis!  

Guido Godts

De catwalk is dieprood.

Rudy is er trots op dat hij als Belgische chauffeur nog altijd aan de slag is, ondanks de concurrentie uit Oost Europa.

De V8 van Scania trekt goed en is redelijk zuinig. En het geluid van deze motor is gewoon geweldig.

Een schitterende verschijning, deze truck van RMC Trans uit Beerzel.

Voor mij is het 
nog steeds een 
raadsel hoe de 
juiste container 
gevonden word op 
de terminal

chauffeur   
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Al 125 jaar lang is Scania een baanbreker op vlak van technologische 
vernieuwing. En dit is nog maar een begin. Ook in de toekomst bieden we 
samen met onze klanten innovatieve transportoplossingen die vandaag al 
vooruitlopen op de wensen van morgen ... Op naar de komende 125 jaar!

SCANIA: 125 JAAR AAN KOP

www.scania.be
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09 321 99 83.

(Minimum 4 lijnen kost 27,50 euro. Per bijkomende lijn: 3 euro. 
Een kader rond uw advertentie kost 7,50 euro; een foto of logo 
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publicatie toegestuurd.) - zie voorbeeld hiernaast ➔

Fuso is een pionier in “groene” aandrijving in de 
commerciële automobielsector. Het Daimler-filiaal in 
Japan is het kenniscentrum van Daimler Trucks voor 
hybride technologie. Met behulp van deze schat aan 
ervaring slaagde Fuso erin om de nieuwe elektrisch 
aangedreven “Zero Emission” Canter E-Cell te ont-
wikkelen. De eerste volledig elektrisch aangedreven 
lichte vrachtwagen, die wordt geproduceerd in klei-
ne oplages, rijdt emissievrij en bijna geruisloos. 

De Canter E-Cell voor Europa wordt gebouwd in de fa-
briek in Tramagal, Portugal. Acht voertuigen werden nu 
opgeleverd voor een praktijktest door klanten.

EmissiEvrij En bijna gEruisloos 
De “Zero Emission” Canter E-Cell betekent het antwoord 
op de steeds toenemende verkeersbeperkende maatre-
gelen in randstedelijke gebieden zoals wegenbelasting 
op basis van CO2-uitstoot en een tijdelijk toegangsver-
bod. Hij is met name geschikt voor kortere afstanden 
in emissiegevoelige gebieden zoals binnensteden, eco-
zones en voetgangersgebieden. De bijzonder duurzame 
transportmogelijkheden bieden bedrijven ook de kans 
om hun imago bij klanten en bij de publieke opinie te ver-
sterken. “De Fuso Canter E-Cell stelt ons eens te meer 
in staat om onze leidersrol op het vlak van alternatieve 
aandrijving te benadrukken”, stelt Dr. Albert Kirchmann, 
President & CEO van Mitsubishi Fuso Truck en Bus Cor-
poration. “Onder leiding van het vooruitstrevende inge-

nieursteam van Daimler Trucks in Japan bereikten onze 
collega’s in Portugal een nieuwe mijlpaal die de nieuwste 
ontwikkelingen van Daimler Trucks de wereld instuurt.” 

acht Fuso cantEr E-cElls EEn jaar 
lang gEtEst door klantEn in dE 
praktijk 
Eén jaar lang wordt de Canter E-Cell door klanten getest 
onder reële omstandigheden. De acht Canter E-Cells zijn 
gebaseerd op de Canter met een wielbasis van 3.400 mm 
en een enkele cabine in brede comfortuitvoering. Ze zijn 
uitgerust met een 4,3 meter lange open laadbak of een 
4,4 meter gesloten laadbak. Deze elektrisch aangedre-
ven lichte vrachtwagens worden onderworpen aan tests 
onder erg uiteenlopende omstandigheden. De stad Lis-
sabon zal de Canter E-Cell inzetten bij de groendienst 
en de afvalophaling, de stad Porto voor transport tus-
sen verschillende stadsdiensten en ook de stad Abrantes 
doet een beroep op de Canter E-Cell bij de groendienst. 

De firma Transporta gaat de Canter E-Cell inzetten in het 
huis-aan-huis distributieverkeer op korte afstand, het 
elektriciteitsbedrijf REN voor transporten in het haven-
gebied van het stadje Sines ten zuiden van Lissabon. Tot 
slot wordt de Canter E-Cell door het Portugese nationale 
postbedrijf CTT ingezet voor het transport tussen de ver-
schillende distributiecentra in Lissabon.

krachtigE ElEktromotor mEt hoog 
koppEl 
De Fuso Canter E-Cell heeft sinds het eerste prototype 
– dat op de IAA 2010 zijn wereldpremière vierde – een in-
drukwekkende vooruitgang doorgemaakt. De elektrisch 
aangedreven lichte vrachtwagen is gebaseerd op het 
chassis van de conventionele Canter en beschikt over 
een maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 6,0 ton. 
Daaruit resulteert een aanzienlijk hoog nuttig laadvermo-
gen van het chassis van ongeveer 3,0 ton. 

De elektromotor haalt in de nieuwe Canter E-Cell een 
vermogen van 150 pk en een maximumkoppel van maar 
liefst 650 Nm. De krachtoverbrenging naar de achteras 
gebeurt met een transmissie met één versnelling. Zowel 
de aandrijfas als de achteras werden overgenomen van 
de Canter met verbrandingsmotor. Het feit dat het maxi-
male koppel van een elektromotor meteen bij het opstar-
ten al beschikbaar is, garandeert goede prestaties. De 
topsnelheid van de Canter E-Cell is net als bij alle andere 
voertuigen in deze gewichtsklasse begrensd op 90 km/u. 

dE batErijcapacitEit garandEErt EEn 
actiEradius van mEEr dan 100 km
Links en rechts van het chassis zijn in totaal vier batterij-
pakketten in twee volledig ingekapselde behuizingen on-
dergebracht. Het zijn lithium-ion batterijen met een indruk-
wekkend nominaal vermogen van 48,4 kWh. Zo heeft de 
Fuso Canter E-Cell een actieradius van meer dan 100 km, 
wat meer is dan veel distributietrucks voor korte verplaat-
singen per dag afleggen. Het opladen van de batterijen 
duurt ongeveer zeven uur bij 230 volt. Met een snellaad-
systeem bedraagt de oplaadtermijn slechts één uur. Rijden 
met de Canter E-Cell is eenvoudig: de lichte truck wordt 
gestart door de contactsleutel om te draaien. Net als bij 
een automatische transmissie met koppelomvormer kan 
de bestuurder kiezen uit de rijmodi D – N – R en P. Ook 
de praktische kruipfunctie in de rijmodi D en R is dezelfde 
als bij de automatische transmissie. Hierdoor kunnen ma-

Emissievrij en bijna geruisloos: 8 nieuwe 
Fuso Canter E-Cells getest door klanten 
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ABONNEMENTEN

KLEINE AANKONDIGINGEN

 Transports Publics
 Parijs, 14 tot 16 juni

 IAA, Hannover 
 22 tot 29 september

De redactie is niet verantwoordelijk voor verander-
ingen van data of eventuele annuleringen.
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NISSAN, STERK OP ELK TERREIN.
OOK OP DAT VAN DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE.

NISSAN SCOORT MET DRIE TOPPERS OP HET VELD!
Het aanbod bedrijfswagens van Nissan, drie effectieve en kwaliteitsvolle aanvallers. De Nissan 
NT400 is een zwaargewicht in zijn categorie. Hij heeft een goede wendbaarheid door zijn 
korte draaicirkel en stuurbekrachtiging.  De Nissan NV400 heeft ruimte voor 5 europallets en 
uitstekend zicht voor zich naar elk doel te kunnen begeven. De laatste van het team is de 
nieuwe Nissan NP300 NAVARA, deze athletische jongen is thuis op elk terrein. Dit team kan 
elke situatie en tegenstander aan. Wij geven alvast een assist met 5 jaar garantie op al onze 
bedrijfswagens. Wil je de rest van het team leren kennen? Bezoek ons op nissan.be

Nissan. O�  ciële bedrijfsvoertuigen van de UEFA Champions League.

* Waarborg van de constructeur van 5 jaar beperkt tot 160.000 km op het gamma bedrijfsvoertuigen (uitgezonderd op het gamma e-NV200: 5 jaar/ 100.000 km 
waarborg van de constructeur op motorisatie en transmissie (elektrische aandrij� ijn - batterij inbegrepen), 3 jaar/100.000 km op de rest van het voertuig). 
Adverteerder: Nissan Belux n.v. (invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar. Nr van de vestiging: BE0838.306.068. Afbeeldingen niet bindend. 

NISSAN.BE

Nissan NT400 Nissan NV400
Nieuwe

Nissan NP300 NAVARA

08NIS16045_LCV_Ad_Navara_NV400_NT400_297x230.indd   1 29/04/16   12:14



MAN kann.

Wat u ook levert, lever het efficiënt.
De MAN TGM voor distributietransport. MAN kann.

Efficiëntie is datgene wat het verschil maakt – voor ons én voor onze klanten. Langetermijn kostenmanagement is van

essentieel belang in zowel korte afstands- als in distributievervoer. Onze Euro 6 truckgeneratie staat voor optimale

efficiëntie: MAN TGL, TGM, TGS en TGX. Elke reeks vertegenwoordigt een efficiëntieklasse op zich. Met innovatieve

technologieën die u meer waar voor uw geld bieden en services die het verschil maken en uw rendement verhogen.

Meer informatie ontdekt u op www.man.be.

MAN_ advertentie TGM distributie 230x297.indd   1 18/05/16   17:12
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