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MAN kann.

Prestaties verbeterd. Verbruik verlaagd.
De nieuwe MAN TGX. MAN kann.
Op zoek naar de beste methode om uw transportkosten de baas te kunnen? De nieuwe MAN TGX is hét antwoord.  
Met voertuigtechnologieën die u de beste prestaties en een optimale efficiëntie garanderen haalt u voortaan nog meer  
uit iedere brandstofdruppel: meer kilometers, meer koppel en vermogen én grotere reserves. Al de MAN expertise werd  
gebundeld en een hele reeks aan verbeteringen zoals MAN EfficientCruise® en MAN EfficientRoll® werden geïntegreerd.  
LED dagrijlichten, licht- en regensensoren en een nieuw infotainment systeem maken het plaatje compleet en bieden u  
een ongeëvenaard gebruikscomfort. Ontdek snel alles over de beste MAN TGX ooit op www.man.be.
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En niet alleen door de lancering van een nieuwe truckreeks. Wat bij de lancering 

het meest in het oog sprong, was de grote aandacht voor duurzaamheid. Sociaal 

verantwoord ondernemen, een visie die verder gaat dan alleen maar winst nemen 

op korte termijn.

Bij de lancering van de nieuwe Scania’s, kreeg ondermeer Kofi Annan, voormalig 

secretaris van de Verenigde Naties en winnaar van de nobelprijs voor de vrede, 

uitgebreid de kans om zijn visie op duurzaam ondernemen uit de doeken te doen.

Daarbij kwam dhr. Annan met een paar zeer rake opmerkingen uit de hoek, 

opmerkingen die hier in Europa misschien net iets minder in het kraam van de 

duurzaamheidsadepten zullen passen. Zo stelde Kofi Annan dat de mens zijn impact 

op de planeet moet verkleinen, om te voorkomen dat we ongewild het klimaat 

veranderen. Maar hij zei ook dat er vooral in Afrika dringend aan infrastructuur moet 

worden gewerkt. Zonder wegen of andere verbindingen met de kust, is het transport 

van levensmiddelen en goederen naar de markt onmogelijk... Want transport is nog 

altijd het levensbloed van economische groei en ontwikkeling, een economische groei 

die het mogelijk maakt om de overschakeling van fossiele naar duurzame brandstoffen 

in onze samenleving te financieren. Hopelijk klinken de woorden van Kofi Annan ook 

luid en duidelijk door in de cenakels van de Wetstraat... 

Hoofdredacteur

Jan Voet
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In de EMEA regio (Europa, Midden-Oosten 
en Afrika) vertegenwoordigen pick-ups 
nagenoeg 22% van de totale bedrijfswa-

genmarkt. Hun aandeel in de Europese LCV-
markt ligt in de buurt van 6% en groeit nog, 
maar in Afrika en het Midden Oosten zijn ze 
goed voor 70% van die markt.
Gezien de ontwikkelingskosten van een vol-
ledig nieuw product, zeker in de bedrijfs-
wagenmarkt waar die over minder grote 
aantallen kan worden verdeeld, ging Fiat 
scheep met een ervaren partner: Mitsubishi. 
Fiat Professional gaf ook tekst en uitleg bij de 
gekozen naam. Die komt uit de rugbywereld 
(ook populair bij concerngenoot Iveco): de 
Fullback is de laatste verdediger, maar ook de 
eerste om aan te vallen, het is dus iemand 
die zich moet kunnen aanpassen aan wisse-
lende omstandigheden. Tot zover de marke-
tingpraat. Wij gingen ermee rijden.

ONS TESTVOERTUIG
Wij kregen een double cab ter beschikking, 
voorzien van een nieuwe vijftraps automaat 
(er is ook een manuele versie met zes ver-
snellingen) en de krachtigste motorisatie.  In 
deze auto zit veel ervaring, en dat voel je. 
Mitsubishi is immers toe aan zijn vijfde ge-
neratie van succesvolle pick-ups. Fiat Profes-
sional heeft dan ook niets gewijzigd aan het 
concept: de Fullback kreeg enkel een nieuwe 
neus in lijn met het gamma, en de standaard-
uitrusting is licht verschillend bij de Italia-
nen. In dit segment is dit de lichtste pick-up 
dankzij  een doordachte constructie en veel-
vuldig gebruik van moderne staalsoorten met 
hoge treksterkte. Ter vergelijking, de nieuwe 
Volkswagen Amarok weegt zowat 500 kg 
zwaarder. De vormgeving leunt aan bij die 
van moderne SUV’s, maar dat is inmiddels 
gemeengoed bij de pick-ups. De laadbak is 

Fiat Professional 

vernieuwde in 

recordtempo het hele 

gamma. Het model dat 

het meest in het oog 

springt in de nieuwe 

line-up is de Fullback 

pick-up omdat het 

merk hiermee een 

nieuw marktsegment 

betreedt en omdat 

die een belangrijke 

bijdrage kan leveren in 

de ontwikkeling van 

Fiat Professional tot een 

wereldmerk, aldus de 

merkverantwoordelijken.

Test: Fiat Fullback

PICK-UP   

Krachtige HID-koplampen (met geïntegreerde led-dagrijlichten en bi-xenonprojectoren) met gestroomlijnde vorm. 

TM374_04-06_fullback_NL.indd   4 6/09/16   16:26
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De nieuwe Fiat behoort tot de besten in terrein.

hoog, en de achteroverbouw (de lengte ach-
ter de achteras) is behoorlijk lang. Dat komt 
omdat de wierbasis vrij kort is voor dit seg-
ment. De Fullback blijft binnen de 5 meter-
klasse (5.205 mm voor de Double Cab) wat 
totale lengte betreft, waardoor parkeren en 
manoeuvreren vlot gaan. De laadbaklengte 
bedraagt 29,2% van de totale lengte, een ge-
middelde score. 

MOOI AFGEWERKT INTERIEUR
Onze testwagen had een zwart lederen in-
terieur. Het interieur is mooi afgewerkt, de 
gebruikte materialen zijn van goede kwaliteit 
en voelen ook aangenaam aan. De symme-
trische vorm van het dashboard dat zich aan 
weerszijden van de middenconsole uitstrekt, 
vormt één geheel met de deurpanelen. De 
chromen en donkere accenten geven een ge-
voel van luxe en veiligheid. Er is voldoende 
ruimte voorin, het stuur is regelbaar in de 
hoogte en de diepte, maar voor ons gevoel 
kon het net niet hoog genoeg. De zetels zijn 
comfortabel, maar zitting is wat kort. De 
steun in de rug is uitstekend. Het dashboard 
is goed uitgerust en overzichtelijk. Centraal zit 
een groot LCD scherm. Radio, cruise control, 
telefoon en menukeuze voor de boordcom-
puter kunnen worden bediend via eer bat-
terij schakelaars op het stuur. De automaat 
is voorzien van lepels aan het stuur, wat erg 
handig is in het terrein.
Achteraan bieden de deuren voldoende in-
stapruimte en de passagiers hebben ook vol-

doende beenruimte. De rugleuning achteraan 
heeft een goede helling. Bovendien kan die 
naar voor klappen waardoor een handige op-
bergruimte toegankelijk wordt. Dat is iets wat 
we bij de meeste pick-ups missen. Op de vier-
wielaangedreven versies zit centraal achter 
de versnellingspook een rijmoduskiezer met 
4 standen: 2 Hi (de vierwielaandrijving is dus 
uitschakelbaar, altijd een voordeel); 4Hi; 4HL 
(“veldversnelling” zoals dat eertijds werd ge-
noemd) en 4HLL (inclusief centrale sper). Een 
sper op de achteras is optie. Lichtjes op dash-
board geven aan welke aandrijfconfiguratie 
is gekozen. De uitrusting is rijkelijk: HID-kop-
lampen (met geïntegreerde led-dagrijlichten 
en bi-xenon-projectoren); achteruitrijcamera, 
automatische airco, regelbaar stuur, wegrij-
hulp, spoorassistent enz. Wat opbergruimten 
betreft scoort hij slechts middelmatig maar 
de opbergruimte achter de achterzetel maakt 
veel goed. Er is ook een 12V, USB en mini jack  
aansluiting. 

TECHNISCHE FICHE

Zitplaatsen 5

Wielbasis (mm) 3.000

Afmetingen l x b x h (mm)

 5.305x1.815x1.775

Doorsnee draaicirkel (m) 11,8

Laadvolume (m³) -

Laadruimte l x b x h (mm) 

 1.520X1.500X475

Breedte tussen wielkasten (mm) 1.100 

 laadhoogte 850 mm

Max. toegelaten massa MTM (kg) 2.910

Max. toegelaten treingewicht (kg) 5.950

Aanhangwagenbelasting (kg) 3.100

Leeggewicht (kg) 1.950

Nuttig laadvermogen (kg) bij MTM 960

Maximale dakbelasting (kg) -

Bandenmaat 245/70R16

Opening achterdeuren b x h (mm) -

Opening zijdeur b x h (mm) -

Motor

Aandrijving Achter

Emissienorm  Euro 5b

Aantal cilinders/opstelling 4 in lijn

Cilinderinhoud (cm3) 2.442

Maximaal vermogen (kW) 133

bij toerental (t/min) 3.500

Max. koppel (Nm) 430

bij toerental (t/min) 3500

Versnellingsbak 5 automaat

Brandstoftype diesel

Tankinhoud (l) 75

Verbruik en emissies 

in de stad (l/100 km) 8,4

buiten de stad (l/100 km) 6,5

gecombineerd (l/100 km) 7,2

CO²-emissie gecombineerd (g/km) 189

Testverbruik (kg) 9,8

Fiat Fullback Double cab 4WD

TRANSPORAMA • 374

Onze testwagen was voorzien van alle snufjes, ook van opstaptreden onder de deuren.
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6 TRANSPORAMA • 374

ONDERWEG
De constructie is zoals we dat van een pick-up 
gewoon zijn: een ladderchassis (met goede 
torsiestijfheid), onafhankelijke voorwielen en 
een starre as met bladveren. Stevig, maar 
niet het meest verfijnde. De Fullback is hard, 
en alle oneffenheden worden zonder pardon 
doorgegeven, soms leidt dit zelfs tot een on-
aangename trilling. De instap is goed, maar 
onze testwagen was voorzien van optionele 
opstaptreden, waar ik persoonlijk geen gro-
te vorstander van ben: gegarandeerd vuile 
broekspijpen. Maar het ziet er wel stoer uit. 
Een goede positie vinden achter het stuur 
gaat vlot. Het stuur ligt goed in de hand en de 
auto reageert onmiddellijk op alle bewegin-
gen. De draaicirkel is kort voor een pick-up en 
dat is handig zowel bij parkeermanoeuvres 
als in terrein. Een pluim voor de uitstekende 
geluidsisolatie. 
In terrein is dit een van de meest capabele 
van zijn segment. Hij is relatief licht, wend-

baar, heeft een uitstekende tractie en dito 
versnellingsbak. Een “Hill descent” hulp staat 
niet op de optielijst, maar met deze transmis-
sie is dat ook niet nodig. 
Met een trekvermogen van 3.100 kg scoort 
hij behoorlijk, maar er zijn collega’s die voor 
het maximum van 3,5 ton gaan. Wie een 
trekhaak bestelt (en wie doet dat niet als hij 
een pick-up koopt) krijgt er een elektronische 
aanhangerstabilisator bij. Geen overbodige 
luxe. Grootste tegenvaller van deze testweek 
was het verbruik. Met 9,8 l/100 km scoort de 
Fullback ronduit slecht. Maar er zijn verzach-
tende omstandigheden: onze testwagen had 
nog geen 500 km op de teller, een lage kilo-
meterstand heeft altijd een nefaste invloed 
op het verbruik. En het was een automaat. 
Wat men hierover ook vertelt, de ervaring 
leert dat dit nog altijd goed is voor bijna een 
litertje extra… 

LEO VAN HOORICK

LID INTERNATIONAL PICK-UP JURY

Handige opbergruimte achter 
de achterzetel.

Mooi afgewerkt interieur geeft gevoel van luxe en veiligheid.

De laadbak meet 150 x150 cm (110 cm tussen de wielen). De laadhoogte bedraagt 84 cm en de hoogte van de 
wanden 47,5 cm. Zes sjorogen op de zijwanden.

TOT 11% 
BRANDSTOFBESPARING

De meest complete selectie aan 
maximale brandstofef� ciëntie, 
betrouwbaarheid en prestaties

UITZONDERLIJKE 
BETROUWBAARHEID

De beproefde HI-SCR-technologie en 
nieuwe aandrij� ijn zijn ontworpen voor 
maximale betrouwbaarheid en prestaties  

GEGARANDEERDE 
UPTIME 

Het engagement voor een maximale inzetbaarheid, 
gewaarborgd door het 

IVECO TRUCK STATION-netwerk

TCO2 LIVE

Een nieuw dienstenpakket voor 
wagenparkbeheerders

Ontdek de NIEUWE STRALIS met een volledig vernieuwde aandrij� ijn, elektrische en elektronische systemen, alsmede nieuwe 
brandstofbesparende functies. De NIEUWE STRALIS met zijn Euro 6 HI-SCR-motortechnologie biedt voor alle missies tot 11% 
brandstofbesparing, verminderde CO2-emissies en een lagere TCO. Bovendien werkt IVECO HI-SCR veilig in risicovolle omgevingen: het 
vereist geen actieve regeneratie of tussenkomst van de chauffeur. Dankzij nieuwe diensten in de IVECO TRUCK STATIONS is de uptime 
van uw STRALIS XP gewaarborgd. STRALIS XP, the TCO2 Champion.

DE NIEUWE STRALIS XP: THE TCO2 CHAMPION

DE NIEUWE

EEN NIEUWE STRALIS MET 11% BRANDSTOFBESPARING, 
EEN MAXIMALE UPTIME

 EN EEN MINIMALE CO2-UITSTOOT 
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Welke systemen kunnen koeriers hel-
pen in het stadsverkeer? Hoe kun-
nen bouwvoertuigen gemakkelijker 

manoeuvreren op modderige bouwterreinen? 
Hoe kunnen ongevallen veroorzaakt door ver-
moeide bestuurders tijdens lange ritten verme-
den worden? Om een antwoord te krijgen op 
dergelijke vragen en om precies de wensen en 
behoeften van de klanten de begrijpen, bege-
leidden ingenieurs van Volkswagen tijdens de 
ontwikkelingsfase van de nieuwe Crafter een 
groot aantal klanten op hun dagelijkse activitei-

ten. De ingenieurs kregen zo een precies zicht 
op de echte noden van de klanten en op welke 
systemen gebruikt kunnen worden om effectief 
aan de klantbehoeften te voldoen. Bijgevolg 
biedt de nieuwe Crafter innovatieve, praktische 
en elektronische oplossingen voor verschillende 
uitdagingen.

MAXIMALE EFFICIËNTIE EN 
MILIEUVRIENDELIJKHEID
De compleet nieuwe Euro 6-motoren en het 
fundamenteel nieuwe exterieurdesign van de 

Met klantgerichte 

transportoplossingen 

de hoogste graad 

van kostenef�ciëntie 

bieden: met dat doel 

werd de nieuwe Crafter 

volledig volgens de 

wensen en behoeften 

van verschillende 

gebruikersgroepen 

ontworpen. Een mijlpaal 

op het gebied van 

klantgerichtheid.

De nieuwe Crafter 
vestigt nieuwe
standaarden 

VAN   

De compleet nieuwe Euro 6-motoren en het fundamenteel nieuwe exterieurdesign van de Crafter geven het model de laagste 
verbruiks- en uitstootcijfers in zijn klasse.

TM374_08-10_crafter_NL.indd   8 6/09/16   16:26
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De nieuwe Crafter vestigt volledig nieuwe standaarden voor rijbijstandssystemen in het segment van grote bestelwagens.

De optimale afmetingen van de nieuwe Crafter zorgen voor een maximaal gebruiksgemak

Crafter geven het model de laagste verbruiks- 
en uitstootcijfers in zijn klasse. De uiterst be-
trouwbare motoren die voor zowel korte als 
lange afstanden zijn ontworpen, garanderen 
een maximale energetische efficiëntie. De 
nieuwe Crafter scoort ook op het vlak van ro-
buustheid en lage onderhouds- en reparatiekos-
ten, elementen die een positief effect hebben 
op de totale gebruikskosten over de volledige 
levensduur van het voertuig.
Buitengewone functionaliteit en dagelijks ge-
bruiksgemak. De optimale afmetingen van de 
nieuwe Crafter zorgen voor een maximaal ge-
bruiksgemak. Zo combineert de nieuwe Crafter 
bijvoorbeeld een grote laadcapaciteit met mini-
male buitenafmetingen, zodat het voertuig bij-
zonder manoeuvreerbaar en veilig is, ongeacht 
de vervoerde lading. Ook in termen van laad-
lengte en volume is de nieuwe Crafter superieur 
aan zowel zijn voorganger als zijn rivalen.

4 MOTORVERSIES, 
3 AANDRIJVINGSTYPES, 
2 VERSNELLINGSBAKKEN
De nieuwe 2.0 TDI 'EA 288Nutz'-motor werd 
speciaal voor de nieuwe Crafter ontwikkeld en 
is beschikbaar in vier vermogensversies. Klanten 
hebben de keuze tussen 75 kW (102 pk), 90 kW 
(122 pk) en 103 kW (140 pk). Ze kunnen ook 

TM374_08-10_crafter_NL.indd   9 6/09/16   16:26
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kiezen voor een biturbo TDI-motor met een ver-
mogen van 130 kW (177 pk). In functie van de 
motorkeuze is de nieuwe Crafter beschikbaar met 
voorwiel-, achterwiel- en vierwielaandrijving 
(4MOTION), in combinatie met een automatische 
of manuele versnellingsbak. Zo'n verscheiden-
heid is nooit eerder gezien in dit segment.
Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er afhankelijk 
van het gekozen model ook drie verschillende 
voertuiglengtes beschikbaar en zijn de varianten 
met gesloten opbouw leverbaar in drie verschil-
lende hoogtes. Zo kunnen de klanten hun nieuwe 
Crafter precies volgens hun specifieke vereisten 
samenstellen, met de combinatie van motor, 
versnellingsbak, aandrijving, lengte en hoogte 
die precies aan zijn behoeften beantwoordt.

DE BESTE RIJBIJSTANDSSYSTEMEN
De nieuwe Crafter vestigt volledig nieuwe 
standaarden voor rijbijstandssystemen in het 
segment van grote bestelwagens: het doel is 
een optimale bescherming van de inzittenden 
door actieve en passieve veiligheidssystemen, 
ongeacht de belading van het voertuig. De 
Crafter beschikt over een elektromechanische 
stuurinrichting, die voor de eerste keer in deze 
voertuigklasse wordt gebruikt. Ook is de Crafter 
uitgerust met een buitengewoon groot aan-
tal actieve rijbijstandssystemen, zoals ESC met 
aanhangwagenstabilisatie, de adaptieve snel-
heidsregelaar ACC, de anti-multicrashremfunctie 
en vele andere. Er is ook een ruim aanbod op 
het gebied van passieve veiligheid, met fron-
tale, zij- en hoofdairbags voor de bestuurder en 
passagiers en een breed gamma aan waarschu-
wingssystemen zoals een achteruitrijcamera, 
parkeerhulpsystemen en het Rear Traffic Alert-
systeem. Tot slot zorgen de ledkoplampen, de af-

draaiverlichting en de Light Assist voor een 
duidelijk zicht op de weg 's nachts. De Crafter 
kan ook beschikken over de mobiele onlinedien-
sten van Volkswagen die zijn afgestemd op de 
specifieke behoeften van de klanten.

GLOEDNIEUWE DESIGNAANPAK
Het design van de nieuwe Crafter is gebaseerd 
op een volledig nieuw concept. Het is belangrijk, 
en vooral in de sector van de bedrijfsvoertuigen, 
dat een design functioneel is voor verschillende 
klantengroepen. Vanuit die gedachte werd de 
nieuwe Crafter zowel vanbuiten als vanbinnen 
ontworpen met een fundamenteel nieuwe ar-
chitectuur voor bedrijfsvoertuigen.
Het design van de nieuwe Crafter ontstond uit 
de idee dat de Transporter, die centraal staat in 
het bedrijfsvoertuigengamma van het merk, een 
grote broer krijgt met een nooit eerder geziene 
exterieur- en interieurkwaliteit en robuustheid.

EEN NIEUWE FABRIEK VOOR DE 
CRAFTER
Speciaal voor de nieuwe Crafter werd in Wrzes-
nia in Polen een nieuwe productievestiging ge-
bouwd. Die vestiging is de tweede productiesite 
van het merk in Polen; de andere is de fabriek 
van Volkswagen in Poznan-Antoninek, die al 
meer dan 20 jaar in gebruik is. De Crafterfabriek 
heeft een oppervlakte van ongeveer 220 ha, wat 
overeenkomt met ca. 300 voetbalvelden. Zodra 
de fabriek in Wrzesnia op volle capaciteit draait, 
zal ze werk bieden aan 3.000 mensen. Verschil-
lende toeleveranciers zullen ook fabrieken ope-
nen in het gebied, wat zal leiden tot extra banen 
in de omliggende regio.  

JAN VOET

De nieuwe 2.0 TDI 'EA 288Nutz'-motor werd speciaal voor de nieuwe Crafter ontwikkeld en is beschikbaar in vier vermogensversies.

VAN   

Het design van de nieuwe Crafter is gebaseerd op een volledig nieuw concept.

De Crafter 
beschikt over een 
elektromechanische 
stuurinrichting, 
die voor de eerste 
keer in deze 
voertuigklasse wordt 
gebruikt.

Perfectie kent geen grenzen. Dat weten we al sinds jaar en dag. En onze vastberadenheid 
om elk detail te verfijnen en de grenzen steeds verder te verleggen, is befaamd. Deze 
keer zijn we nog verder gegaan en hebben we onze eigen bewezen oplossingen 
op de proef gesteld. Onze ambities om nieuwe manieren te vinden om uw bedrijf te 
ondersteunen hebben ons teruggebracht naar de tekentafel. 
Ontdek de nieuwe generatie Scania.

Gemaakt voor de 
enige business die 
telt. Die van u. 

Meer informatie over onze nieuwste generatie vrachtwagens en 
services vindt u op scania.be.
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SCANIA
next generation

Een nieuwe wagen is altijd groot nieuws in vrachtwagenland. 

Truckmodellen hebben een lange levensduur, dus een nieuwe 

vrachtwagen vormt altijd groot nieuws. Ook al omdat er meestal 

een grote stap vooruit wordt genomen met de lancering van de 

nieuwe truck. Scania vormt bepaald geen uitzondering op die 

regel. De nieuwe zware trucks van het merk uit het Zweedse 

Södertalje werden voor het eerst aan het publiek getoond in de 

Franse hoofdstad Parijs. 
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En met die lancering in Parijs werd ein-
delijk het doek gelicht van de nieuwe 
Scania. Want op de Transporama-redac-

tie werden we de laatste maanden continu 
gebombareerd met geruchten, clandestiene 
beelden en photoshops. We hebben in Trans-
porama trouwens maar een enkele maal 
beelden gepubliceerd van een prototype in 
Frankrijk, omdat we wisten dat deze beelden 
van een betrouwbare bron waren. Maar op 
een uitgelekte foto van een miniatuurmodel 
na, zijn de Zweden er wonderwel in geslaagd 
om hun nieuwe truck, of toch het uitzicht er-
van, geheim te houden tot op de lancering. 
En dat terwijl de familietrekken van deze 
nieuwe Scania helemaal niet zo ver verwij-
derd zijn van het huidige model…

WAAROM PARIJS?
De lancering van de nieuwe Scania werd ge-
houden in Parijs, in opvolging van de COP21 
top, waar voor het eerst in de geschiedenis 
een bindende (min of meer) overeenkomst 
over de bescherming van het klimaat werd 
gesloten. Want Scania heeft zichzelf als doel 
vooropgesteld om zo duurzaam mogelijk te 
worden. Dat betekent een lage milieu-impact 
als onderneming, maar vooral ook vrachtwa-
gens die zo zuinig mogelijk zijn en klaar zijn 
voor de toekomst, voor alternatieve branstof-
fen, hybride aandrijflijnen en zo meer. Om 

dat in de verf te zetten werd de eigenlijke 
bekendmaking van de nieuwe truck voor-
afgegaan door een debat met een aantal 
milieu- en klimaatexperts. Een opgemerkte 
spreker was Kofi Annan, die schetste dat 
vervoer en wegen onontbeerlijk zijn om een 
economie te laten ontwikkelen. Die ontwik-
keling moet op een duurzame manier gebeu-
ren, maar zonder vervoer zijn landen en zelfs 
continenten veroordeeld om slachtoffer van 
armoede te blijven.

LANCERING
Bij de lancering zelf kregen we de truck in S 
en R uitvoering statisch te zien. De nieuwe 
Scania’s zien er anders uit dan hun voorgan-
gers, terwijl de familiebanden met de 21 jaar 
bestaande 4 reeks toch altijd duidelijk te her-
kennen zijn. De nieuwe truck heeft een meer 
hoekige uitstraling, zonder agressief over te 
komen. De vorige truck had veel meer afge-
ronde vormen, die van nature bij het grote 
publiek als zachter en vriendelijker worden 
ervaren. De 4 serie was trouwens bewust 
ontworpen om niet bedreigend over te ko-
men op andere weggebruikers. Nadeel van 
die afgeronde vormen is dat je heel wat min-
der plaats ter beschikking hebt in de cabine 
zelf. Bovendien zat je traditioneel vrij ver naar 
achter in een Scania stuurhut. Dat verhoogde 
de veiligheid bij een kop-staart aanrijding, 

maar vrat verder aan de beschikbare ruimte. 
De nieuwe stuurhut heeft onder meer geen 
deflectoren of zonneklep meer, en opval-
lend kleine dakspoilers. Dat heeft vooral te 
maken met de sterk verbeterde stroomlijn. 
Computers en software zijn ondertussen al 
zo ver gevorderd, dat de hoeken en vormen 
van een cabine kunnen berekend worden op 
een manier die de stroomlijn optimaal houdt. 

De koplampen staan onder een lichte hoek 
en er is ook de mogelijkheid om verstralers 
te monteren onder de voorruit, bovenaan 
de grille. In het dak zitten ook netjes weg-
gewerkte verstralers, zodat niets de stroom-
lijn teniet kan doen. Zoals al geschreven, een 
zonneklep ontbreekt. Ik moet toegeven dat 
ik ze tijdens de testritten in Zweden niet heb 
gemist, maar daarover later meer in dit arti-
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TRUCK   

Behalve de voertuigen ziet alles wit.

De afwerking van 
het interieur is zo 
sterk verbeterd, dat 
Scania zich hier 
meteen aan de kop 
van het peloton 
heeft gezet.

De opvolger van de 4 serie is er. En het is meteen een voltreffer.
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kel. De nieuwe cabine is natuurlijk wel even 
wennen, maar als je de truck voor het eerst in 
het echt ziet, komt de wagen veel beter over 
dan op foto of internetfilmpjes. Zeker in het 
daglicht ziet deze nieuwe Scania er uit als een 
natuurlijke evolutie van de vorige truck. Het 
voordeel is dat als je in een bestaande Scani-
avloot de nieuwe wagens invoert, er geen al 
te groot verschil is tussen de trucks. 
Een statische voorstelling gaf wel de moge-
lijkheid om in de gloednieuwe cabine te klim-
men en uitgebreid kennis te maken met de 
nieuwe Scania. Want de cabine doet in niets 
meer denken aan het vorige model. Om te 
beginnen heeft de S een volledig vlakke vloer 
en wordt daarmee de grootste en meest 
luxueuze stuurhut uit het Scania-gamma. Om 
aan boord van de S te geraken, moet je vier 
treden beklimmen. Net als de R kan de S met 
een standaard of hoog dak worden uitgerust. 
Dat hoge dak is de bekende Highline van de 
Zweden. De R cabine heeft net als vroeger 
voor de zetels van chauffeur een bijrijder een 
dieper liggend deel, de rest van de cabine-
vloer is vlak en ligt ongeveer 170 mm ho-
ger. In het lange afstandsvervoer wordt de R 
meer dan waarschijnlijk de standaard, want 
er blijft qua ruimte weinig te wensen over.
Want als er iets is waarin de nieuwe cabine 
verschilt met zijn voorganger, dan is het wel 
het ruimtegevoel. Het aangename gevoel in 
de cabine van vroeger is bewaard gebleven, 
maar je zit iets meer naar voor (65 mm) en 
iets dichter naar de buitenzijde van de stuur-
hut (25 mm). Dat lijkt niet veel, tot je gaat 
zitten en om je heen kijkt: het blijft knus aan 
boord, maar het ruimtegevoel is veel beter. 
Het instrumentenpaneel en het dashboard lij-
ken ook lager ten opzichte van vroeger. 

De afwerking van het interieur is zo sterk 
verbeterd dat Scania zich hier meteen aan 
de kop van het peloton heeft gezet. Waar je 
vroeger kieren en spleten kon vinden rond 
schakelaars, hier en daar boutkoppen te zien 
waren en sommige materialen nogal goed-
koop en hard aanvoelden, krijg je nu knoppen 
en schakelaars die prachtig zijn afgewerkt. Er 
zijn smaakvol aangebrachte aluminium ac-
centen. Het opklaptafeltje is nog altijd aan-
wezig, maar is beter weggewerkt en voelt nu 
veel steviger aan. Ook het centrale scherm 
in het instrumentenpaneel, de bediening 
van de verluchting, het ziet er prachtig uit en 
voelt solide en tegelijk luxueus aan. Scania 
heeft de bediening van dat centrale display 
en van de cruise control terug op het stuur 

gemonteerd. Er zijn 4 DIN slots voorzien en 
je kan twee telefoons op de audio aanslui-
ten: die van jezelf en die van de baas, om het 
eenvoudig te stellen. Je kan ook een 1,5 liter 
fles in de deur kwijt. Je kan ook twee koel-
kasten laten monteren, waarbij je dan één als 
vriezer, de ander als koelkast gebruikt. Een 
enkel koelkast/vriezer of een gewone op-
bergkist kan natuurlijk ook. 
De bediening van de spiegels zit voortaan 
op de deur. Alle spiegels, ook de dobli en de 
stoepspiegel, kunnen voortaan elektrisch ver-
steld en verwarmd worden. 
En omdat Scania een reputatie heeft hoog te 
houden op het gebied van veiligheid, krijgen 
de trucks een airbag die het zijraam voor de 
chauffeur beveiligd als de truck kantelt of he-

Het interieur zet nieuwe kwaliteitsnormen voor alle vrachtwagenmerken.

Deze truck heeft de verstralers bovenaan de grille.
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lemaal op zijn dak zou gaan. Die plofzak is 
bovendien een wereldpremière voor vracht-
wagens. De remafstand is met 2 m afgeno-
men, omdat de vooras 50 mm verder naar 
voor staat. Dat vermindert de duikneiging bij 
het remmen en verhoogt het rendement van 
de vertragers.
Scania heeft verder een beveiliging aange-
bracht, die voorkomt dat de koplampen ge-
stolen kunnen worden. De cabine is verder 
voorzien van gelamineerd glas: dat is niet al-
leen stiller, het is ook lastiger om een zijruit 
in te slaan. Is het omdat Scania vroeger veel 
kritiek te slikken kreeg over zijn bed, voortaan 
kan je niet minder dan 3 verschillende ma-
trassen krijgen bij de griffoen: boxspring, ge-
heugenschuim en een standaardmatras, het 
kan allemaal. Het bed zelf is trouwens breder 
en kan verder worden uitgeschoven, tot en 
met een meter breedte. Standaard is het 80 
cm breed. Uiteraard kan je ook twee bedden 
laten monteren.

WAT IS ER HELEMAAL NIEUW?
Scania maakt al jaar en dag gebruik van een 
modulair systeem om zijn wagens te bouwen 

en aan te passen aan de vragen en eisen 
van de klanten. De nieuwe truck doet dus 
ook voor een deel beroep op die modulaire 
bouwdoos. Zo werden aan het onderstel al-
leen de dwarsverbindingen veranderd. De 
Y-vormige opzet van de langsliggers bleef 
bestaan, ook al omdat de Euro 6 motoren 
en hun grote vraag naar koelvermogen het-
zelfde bleven. Op één detail na: alle Scania 
motoren kunnen voortaan ook op HVO lo-
pen, een vorm van synthetische biodiesel. 
De 490 pk sterke 13 liter verdween en wordt 
voortaan vervangen door een 500 pk sterk 
blok. Een puur psychologische oefening: de 
motor is op een paar regels software code 
in principe hetzelfde gebleven, maar levert 
10 pk meer. Voor de klant is er het effect dat 
hij zich nu op 500 in plaats van 490 pk kan 
beroepen.
Een belangrijke vernieuwing is de “lay shaft 
brake” in de Opticruise versnellingsbak. Dat 
is een rem op de secundaire as, die sneller 
schakelen mogelijk maakt. Nu was de Opti-
cruise en degelijke en vlot schakelende bak, 
met deze lay shaft brake, of secundaire as 
rem, kan je 45% sneller schakelen. Scania 

paste vroeger het toerental van de motor aan 
door middel van de klep van de motorrem, 
om de Opticruise zonder schokken te laten 
schakelen. Nu past de versnellingbak zijn 
toerental voor het grootste deel aan, zodat 
de motor altijd in de groene zone kan blijven. 
De rem zelf bestaat uit natte remvoeringen, 
die in de versnellingsbak olie draaien. Deze 
voeringen worden met een stoot perslucht 
samengedrukt om de as af te remmen. Het 
hele systeem weegt nog geen halve kilo en 
het effect is bij het rijden meteen voelbaar, 
zoals verder beschreven staat in dit artikel.
De achteras bleef hetzelfde, maar er komen 
nog langere achterbrugverhoudingen, tot 
1 op 2,35. Met die lange verzetten is het mo-
gelijk om de toerentallen het verbruik laag 
te houden. Scania heeft uit praktijktesten ge-
meten dat de wagen bij identieke inzet tot 
5% zuiniger is dan zijn voorganger. Dat komt 
ondermeer door de betere stroomlijn van de 
compleet nieuwe cabine, die trouwens bij-
zonder smalle naden heeft tussen alle koets-
werkdelen. Dat voorkomt dat er kleine of 
grote wervels ontstaan in de langsstromende 
lucht, wervels die weerstand opwekken. Uit 

BUS   

Het bed is 80 cm breed, kan tot een meter worden uitgetrokken. Er is keuze uit 3 verschillende matrassen.
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de praktijk zijn zelfs gevallen gemeten waar 
de wagen tot 11% zuiniger bleek te zijn. Sca-
nia heeft zich trouwens niet ingehouden als 
het om veldtesten ging. Door Scania zelf, 
Transport Laboratoty en klanten werden 10 
miljoen km gereden met prototypes. De nieu-
we wagen zal trouwens stap voor stap op de 
markt worden gebracht, omdat men absoluut 
wil voorkomen dat er trucks met kinderziek-
tes door de mazen van het net glippen.

Maar naast de cabine is de belangrijkste 
nieuwe ontwikkeling de nieuwe vooras. 
Scania  heeft deze niet alleen 50 mm meer 
naar voor gemonteerd, de nieuw as is zo 
ontworpen dat hij geen laterale bewegingen 
mee kan maken. Dat zijn beweging van links 
naar rechts, waardoor de wagen gaat reage-
ren door vaag te sturen. De montage verder 
naar voor gaat ook het duiken bij het remmen 

tegen en levert iets meer stabiliteit op bij het 
rechtdoor rijden.

DIENSTEN
Scania heeft ondertussen niet minder dan 
200.000 geconnecteerde voertuigen rond-
rijden. Die leveren iedere dag en nacht van 
het jaar een massa gegevens op. Met die 
gegevens heeft Scania twee belangrijke za-
ken gedaan: ze hebben de nieuwe truck zo 
ontwikkeld, dat je tot 36 standaardtypes krijgt 
die zijn toegespitst op een bepaalde tak van 
het wegvervoer. Dat kan algemene vracht 
zijn (general cargo), bulk, houttransport... 
Scania heeft in het lange afstandsvervoer 
11 verschillende takken van het transport ge-
analyseerd, waarvoor een truck op maat kan 
worden aangeboden. De data laat toe om de 
gegevens van een klant, als die daar toestem-
ming voor geeft, zo door te lichten dat het 

configuratieprogramma van Scania een wa-
gen op maat kan samenstellen, die het trans-
port kan uitvoeren voor de laagst mogelijke 
prijs. Maar de analyse van de gegevens heeft 
nog een tweede belangrijk luik: op basis van 
de data kan ook de onderhoudsbehoefte be-
ter en nauwkeuriger worden vastgesteld. Het 
wordt ook makkelijker om aan preventief on-
derhoud en zelf preventieve herstellingen te 
doen. Op die manier wordt ongeplande stil-
stand, mooi Nederlands voor pannes, zoveel 
als maar mogelijk is voorkomen.

RIJDEN
Na al dat technische nieuws stond iedereen 
en zeker schrijver dezes, te springen om met 

de nieuwe trucks te gaan rijden. Ik heb voor-
lopig met de nieuwe 500 pk en de 450 pk 
gereden, op een route in de buurt van Sö-
dertälje. De rit duurde telkens ongeveer drie 
kwartier en omvatte een stuk stadsverkeer 
met ronde punten, dan een heuvelend stuk 
verbindingsweg om dan terug te keren over 
de autosnelweg. Bij het rijden werd er vooral 

De R450 biedt alles wat je maar wensen kan, dankzij 
zijn hoge trekkracht.

Schitterend geluid van deze in Zweden veel voorkomende ecocombi met hout.

Er werden 10 miljoen testkilometers afgelegd. Deze truck 
werd door klanten getest en “Malaga” gedoopt. 
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op de ecoscore gelet. Dat systeem is iets mil-
der dan vroeger, maar om 90% of meer te 
halen zal je toch heel geconcentreerd moe-
ten chaufferen en geen tegenvallers mogen 
hebben. Het instappen in de nieuwe R- of S 
cabines is makkelijk, door de goede plaat-
sing van de treden. In S merk je toch echt 
wel de bijkomende hoogte van de vlakke 
vloer, maar in dat segment wordt er relatief 
het minst in- en uitgestapt. De zetels zitten 
niet alleen prima, je kan zo ook heel goed 
afstellen. Het stuur verstellen doe je met 
een schakelaar op de stuurkolom, persoon-
lijk heb ik liever een pedaal maar dat is puur 
een kwestie van eigen voorkeur. Dat stuur 
kan je trouwens onder een heel aangename 
hoek kantelen, zodat je nog eens extra kan 
profiteren van de vlot sturende vooras. De 
besturing zou naar mijn smaak iets minder 
sterk bekrachtigd mogen zijn, hoewel het 
nooit echt storend werd. Het uitzicht vanuit 
de nieuwe cabine is zonder meer geweldig, 
ook de nieuwe spiegels, die minder afge-
rond zijn, doen hun job uitstekend. Scania 
monteert nog altijd een klassieke handrem, 
terwijl er al behoorlijk wat merken op een 
elektronisch exemplaar zijn overgeschakeld.

Met de handrem af en de Opticruise in Drive 
waren we vlot onderweg, waarbij de snel-
lere schakelbewegingen inderdaad meteen 

positief opvielen. Als je wil opschakelen, is 
de hogere gang al ingeschakeld op het mo-
ment dat de hendel van de Opticruise los-
laat. Dat is dus bijzonder snel. Tijdens het 
rijden is het erg stil in de cabine, al hoor de 
turbo en de wastegate wel fluiten en sissen, 
respectievelijk. We reden wel met pre-pro-
ductietrucks, waarschijnlijk zullen de pro-
ductiewagens nog wat stiller zijn. Voor alle 
duidelijkheid: dit is een zeer stille wagen. 
Misschien wel de stilste die momenteel op 
de markt is.

CONCLUSIE
Binnenkort gaat Transporama de 410 pk ver-
sie en uiteraard de V8 versies aan de tand 
voelen. Dat zal iets voor onze volgende editie 
zijn. Een uitgebreide test zou in de loop van 
het voorjaar plaats vinden. Maar we kun-
nen nu al met de hand op het hart stellen 
dat Scania met deze truck een nieuw ijkpunt 
zet waar de concurrentie best rekening mee 
houdt. Als de wagen inderdaad een heel pak 
zuiniger is dan zijn voorganger en tegelijk zo-
veel comfort biedt aan de chauffeur, terwijl 
de ondersteuning en services zo uitgebreid 
zijn, is dit een bijzonder sterk aanbod van het 
merk met de griffoen. 

JAN VOET
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Voor MAN is de IAA 
uiteraard niet zomaar een 
thuismatch, het merk met de 
leeuw stelt er de nieuwe TGE 
en een nieuw merkimago 
voor. Maar dat was niet het 
enige nieuws dat in München 
te rapen viel in de aanloop 
naar de IAA. Een verslag.

MAN is bezig met de implementatie van 
een nieuwe strategie, die de naam 
“Future Lion” heeft gekregen. Concreet 

wil het merk een betere marge noteren en meer 
voertuigen kunnen verkopen. Maar Future Lion 
betekent vooral dat MAN in de volgende jaren 
consequent gaat investeren in de vernieuwing 
van zijn producten. Op de IAA zou verder nieuws 
hierrond worden aangekondigd. Een belangrijke 
stap is de digitalisering, waarbij MAN vooral de 
focus op truck naar truck communicatie legt. 

TGE
Maar het grote nieuws is de uitbreiding van 
het MAN-gamma met de nieuwe TGE. Dat is 

de zware versie van de Crafter, van 3,5 ton en 
meer. MAN zat echt te springen om zijn gamma 
naar onder te kunnen afronden, dankzij de TGE 
zal dat mogelijk zijn. De wagen wordt aan het 
publiek getoond op de IAA.
Ander belangrijk punt bij MAN is de verdere ont-
wikkeling van de motoren, in de aanloop naar 
Euro 6 D. Dat is geen nieuwe of strengere norm, 
alleen wordt het toezicht van de OBD in de wa-
gen op de uitstoot stringenter gemaakt. Om de 
motoren zuiniger te maken, wordt voortaan een 
variabele koelwaterpomp gemonteerd, die min-
der energie vraagt en het thermisch beheer van 
de motor verbetert. Voortaan monteert MAN 
ook stalen zuigers, omdat er met een hogere 

MAN: veel nieuws 
op de IAA

TRUCK   

MAN gaat naar de IAA met een groot 
aantal verbeteringen aan de motoren.
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compressie wordt gewerkt. De zuigers zelf zijn 
minder hoog, wat een lagere wrijving oplevert. 
Ook de tweetrapsturbo en de motorrem werden 
verder verbeterd. MAN koppelt zijn motoren 
voortaan ook aan de Traxio, die een betere  start-   
en schakelstrategie heeft dan de vorige TipMa-
tic. Er zijn trouwens verschillende programma’s 
voor de TipMatic: profi, fleet, offroad, emergen-
cy en collect. Respectievelijk voor professionele 
chauffeurs, vloten, werven, brandweer en huis-
vuilophaling. 

JAN VOET

De leeuw van Büssing krijgt meer aandacht in het design van MAN.

De OM471 heeft voortaan een TopTorque systeem, dat in de hoogste gangen 200 Nm extra koppel ter 
beschikking stelt.

De Traxio van ZF maakt voortaan de dienst uit bij 
MAN als TipMatic.

In het werfverkeer zet MAN nog altijd de norm.
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TRAILER NEWS   

Langendorf op de IAA

Trailerbouwer Langendorf toont op  
de IAA vijf voertuigen:

Een geïsoleerde dubbeldek trailer (Flexliner). Twee 
van deze Flexliners kunnen drie conventionele op-
leggers vervangen. De Flexliner kan tot 55 Euro-
pallets of 87 rolcontainers per rit vervoeren. Het 
leeggewicht bedraagt slechts 11.500 kg, waardoor 
een laadvermogen van circa 28.500 kg overblijft. 

De Flatliner SB 15 kan worden gebruikt met zo-
wel 2- als 3-assige trekkers. Het leeggewicht ligt 
rond de 9500 kg, met een laadruimte van 9500 x 
1550 mm. Hierdoor is het mogelijk om elementen 
langer dan 9 meter en met een hoogte van 3,7 
m binnen de wettelijke bepalingen te vervoeren.

Verder toont Langendorf een aluminium kipop-
legger met een eigengewicht van amper 5100 kg 
voor een volume van 25 m3, een geïsoleerde kip-
per met halfronde stalen bak en een kipper met 
aluminium halfronde kipbak. Deze laatste heeft 

een volume van 24 m3. De oplegger zoals ge-
toond weegt slechts 5100 kg. De wanddikte van 
de voorwand bedraagt 6 mm, de zijwanden zijn 
7 mm dik en de bodem 10 mm in kwaliteit 
HK34.  

 

Mogen ecocombi's vanaf 2017 
de grens over in de Benelux?

De Benelux Unie heeft besloten dat Neder-
landse en Belgische ecocombi’s op elkaars 
grondgebied mogen rijden. Dat betekent 

dat Belgische en Nederlandse ecocombi’s voor 
grensoverschrijdend vervoer ingezet kunnen wor-
den. De Benelux Unie heeft tegenover Europarle-
mentslid Philippe De Backer (Open Vld) verklaard 
dat dit vanaf 2017 mogelijk is.
Er is dienaangaande een document vrijgegeven 
waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek 
naar de mogelijkheden om Belgische ecocombi’s 
in Nederland te laten rijden en andersom. De 
wensen van de Benelux Unie passen bij de eisen 
van een bilateraal akkoord zoals de EU die heeft 
vastgesteld. Op basis van de Beschikking is het 
maximumgewicht van ecocombi’s vastgelegd op 

60 ton. De maximale lengte is 25,25 m. De Bene-
lux-landen en de Belgische Gewesten mogen zelf 
aangeven of ze aan de proef willen meedoen. Ze 
kunnen daar niet toe verplicht worden. Luxemburg 
heeft aangegeven voorlopig geen ecocombi’s bin-
nen haar land te willen toestaan. Transport en Lo-
gistiek Nederland vindt het een belangrijke eerste 
stap naar een nieuwe grote proef tussen België 
en Nederland. “TLN gaat samen met de Belgische 
zusterorganisaties en de ministeries proberen tot 
een pakket van voorwaarden te komen waarmee 
Belgische en Nederlandse vervoerders uit de voe-
ten kunnen, zodat we straks ook echt met LZV’s 
de grens over kunnen. De verwachting is dat de 
nieuwe proef in 2017 van start gaat”, aldus de 
branche-organisatie.  

 
CLdN Cargo BV 
koopt 100 Kögel 
Cargo Rail aan

De onderneming CLdN Cargo BV uit Rot-
terdam bestelde 100 nieuwe Kögel Cargo 
Rail trailers. CLdN Cargo BV beschikt hier-

mee over een trailerpark van meer dan 800 op-
leggers. Met de Cargo Rail trailers kan CLdN Cargo 
ook intermodaal vervoer weg/spoor aanbieden.
De Kögel Cargo Rail heeft een versterkt chassis 
met geïntegreerde aangrijppunten en op die pun-
ten met aramidevezels versterkt zeil. Dankzij de 
speciale assen is het overladen gemakkelijker. Bo-
vendien voldoen de trailers aan de DIN EN 12642 
Code XL en kunnen daarmee op het spoor aan een 
snelheid van 140 km/u vervoerd worden.
Om ze ook voor ro/ro verkeer geschikt te maken 
hebben de trailers een diagonale versterking tus-
sen de langsliggers, een 100 mm dikke glijplaat 
en vier paar extra zware sjorogen (12.000 kg trek-
kracht).  

+114 KG 
NUTTIGE LADING 
-2% 
BRANDSTOFVERBRUIK

RENAULT-TRUCKS.BE

RENAULT TRUCKS T VERSION 2016
Verbeter uw rentabiliteit dankzij het lagere gewicht en het verminderde brandstofverbruik van de Renault 
Trucks T version 2016.
Nieuwe uitrusting: Optivision ■ Nieuwe overbrengingsverhouding ■ Common rail injectiesysteem op de 
DTI 13-motor ■ Geoptimaliseerd gewicht van chassis en motor

EEN TRUCK DIE UW RENDEMENT VERHOOGT
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De kandidatuur van de 

tweede generatie Euro 

6 motoren in de Actros 

voor International Truck 

of the Year is maar een 

deel van het verhaal bij de 

driepuntige ster. Mercedes-

Benz connecteert zijn 

voertuigen en neemt een 

paar spectaculaire stappen 

met veiligheidssystemen.

De OM471 motor heeft dit voorjaar een 
aantal ingrijpende verbeteringen ge-
kregen, die het blok nog eens zuiniger 

maken. We hebben ondertussen met deze truck 
testgereden op onze Ardennenomloop, waar-
over we in de volgende Transporama verslag 
zullen doen. Maar de grote vernieuwing bij Mer-
cedes-Benz zit in de evolutie van de elektronica 
aan boord, die zal toelaten om informatie van 
de wagen naar zowel de dealer als de trans-
porteur te sturen. Dat betekent dat ongeplande 
stilstand en pannes definitief tot het verleden 
gaan behoren. Een trekker kan zelf alarm geven 
als een bepaalde parameter buiten de normale 

waarden valt, zodat de dealer de transporteur of 
chauffeur kan waarschuwen: bijvoorbeeld als er 
te weinig koelwater of motorolie is.

BESCHERMENGEL
Mercedes-Benz heeft ook een spectaculaire de-
monstratie gegeven van de nieuwe veiligheids-
systemen aan boord van de Actros. De vierde 
generatie van de Active Brake Assist, is in staat 
om de wagen voor een file of onverwacht ob-
stakel te laten stoppen, ook als de chauffeur 
niet ingrijpt. Het meest spectaculaire moment 
kregen we te zien toen een ingenieur van Mer-
cedes-Benz vlak voor een aanstormende Actros 

Mercedes-Benz
connecteert zijn trucks

TRUCK   

De ABA 4 is in staat een noodstop uit te voeren voor verstrooide voetgangers.
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op de weg stapte. De wagen smeet alle rem-
men dicht en kwam perfect tot stilstand. Maar 
het vraagt toch wel wat vertrouwen in het sy-
steem. Mercedes-Benz biedt voortaan ook een 
elektronische blinde hoek bewaking, die zowel 
bewegende verkeersdeelnemers zoals fietsers, 
maar ook stilstaande voorwerpen zoals paaltjes 
e.d. herkent. 

JAN VOET

Mercedes-Benz ontwikkelde een millimeterradar die in staat is personen en voorwerpen te herkennen.

Voor het twintigjarig bestaan van de Actros mocht 
een speciale serie op de IAA niet ontbreken.

Het Side Guard Assist geeft een alarm en remt onmiddellijk.

De ABA 4 herkent files en langzaam rijdend verkeer en kan ingrijpen.
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TRAILER NEWS   

Nieuwe Kässbohrer Megatrailer

Tijdens het Kässbohrer Summerfest werd de 
nieuwe lichtgewicht megatrailer K.SCL X+ 
voorgesteld.

De K.SCL X+ is ontworpen om één ton meer la-
ding mee te nemen dan de standaard megatrai-
ler. Het eigengewicht komt op slechts 5600 kg, 
met een nekhoogte van 150 mm en een inwen-
dige hoogte van 2900 mm.
Een andere nieuwigheid is Kässbohrer’s K-Advan-
ce Care, een set van onderhoud/herstelling pak-
ketten voor periodiek onderhoud, vervanging van 
slijtagedelen, bandenmanagement en assistentie 
onderweg.  

 

Trailer Innovation Award

De Tijdens de IAA in Hannover werden de 
traditionele Trailer Innovation Awards 
uitgereikt. De winnaars in de verschil-

lende categorieën zijn:

Body
1. Kiesling HD Flitzer koelvoertuig
2. Schmitz Cargobull halfronde, stalen kipoplegger  
 met isolatie
3. Tang Targo-Lock snelsluiting voor schuifzeilen

Chassis
1. SAF-Holland aangedreven as voor kipopleggers
2. Nooteboom Manoovr semidieplader
3.  Goldhofer Addrive transportmodule

Components
1. BPW AirSave bandendrukregeling
2. Firestone-VDL-Weweler-D-Tec Air Demping
 ophangingssysteem
3. Chereau-Vignal CityLight

Concept
1. Innovatrain Container Mover
2. SDC energierecuperatie op de trailer
3. Lamberet Zero Petroleum distributieconcept

Environment
1. Carrier CO

2
 koelgroep voor trailers

2. BPW ePower naafgenerator
3.  Thermo King-Frigoblock koelgroep met
 hybride aandrijving

Safety
1. Kässbohrer veiligheidstanker voor bitumen
2. Krone UVC ontsmettingssysteem voor Cool Liner
3. Kögel achterlichtbalk

Smart Trailer
1. Krone Telematica voor de laadruimte
2. Lamberet autonome, multimodale koeltrailer
3.  Stas intelligente sturing voor kippers en 
 voertuigen met mobiele laadvloer.  

 
Europart wil 
verder groeien in 
de Benelux

Europart is een specialist in onderdelen van 
bedrijfsvoertuigen en garagebenodigdhe-
den. Het bedrijf wijzigt zijn bedrijfsstrate-

gie in België, Nederland en Luxemburg om de 
aanwezige mogelijkheden nog beter te kunnen 
gebruiken. Hiertoe wordt de organisatie in elk 
van die landen versterkt. Sinds 10 augustus 2016 
vertegenwoordigt Frank Duveau als manager de 
organisatie van Europart in België. De 49-jarige 
Duveau heeft al jarenlang ervaring in de after-
market en was al in verschillende leidinggevende 
posities actief bij bekende bedrijven in België. Tot 
voor kort was Duveau bij Europart in de distributie 
verantwoordelijk voor de op- en uitbouw van het 
bussegment.  
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Met de NP heeft Iveco een grote stap 
gezet: voortaan kan de aardgasmotor 
aan een AS-Tronic geautomatiseerde 

versnellingsbak gekoppeld worden. Een handge-
schakelde bak, zoals tot voor kort het geval was, 
kan ook nog, maar voor de meeste vloten zal de 
geautomatiseerde overbrenging de voorkeur ge-
nieten. Nieuws ook van de opslagtanks: het is nu 
mogelijk om twee tanks met vloeibaar aardgas te 
monteren, wat onder normale omstandigheden 
een rijbereik mogelijk maakt van 1.500 km. Daar-
mee kom je heel dicht in de buurt van een die-
sel met grote brandstoftanks. De cryogene tanks 
waarin het vloeibaar gemaakte aardgas wordt 
bewaard, zijn wel een behoorlijk dure investe-
ring. Voordeel is echter dat ze geschikt zijn om 

twee vrachtwagenlevens mee te gaan. Je kan ze 
dus op je nieuwe trekker laten monteren.
De meerprijs voor een truck op aardgas is bij 
aankoop inderdaad hoger, maar door de lage 
brandstofprijs en het gunstige verbruik, zijn de te-
rugverdieneffecten optimaal. De termijn waarop 
de wagen voordeel oplevert, is afhankelijk van 
de inzet en het aantal gereden kilometer, maar in 
principe is dit een leefbaar product dat transpor-
teurs voordeel opbrengt, volgens directeur Pierre 
Lahutte van Iveco.
Dat wordt nog eens extra onderstreept door de 
ambitie van Iveco om in heel Europa corridors 
aan te leggen met aardgastankstations. Op die 
manier kunnen aardgastrucks overal terecht om 
te tanken. 

Iveco Stralis NP
Kandidaat International 
Truck of the Year

In Nederland zijn aardgastrucks een heel gewoon zicht.

TRUCK   

Vorig jaar haalde de 

nieuwe Eurocargo de 

felbegeerde trofee van 

International Truck of 

the Year binnen. Dit jaar 

vaardigt Iveco een andere 

kandidaat af: de Stralis 

met aardgasmotor, de NP. 

Wij konden deze truck 

aan de tand voelen in het 

zuiden van Nederland.
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CNG tanken duurt iets langer dan LNG.

Het vloeibaar aardgas wordt vlot in de cryogene tank gepompt. Bijkomend voordeel: geen dieselgeurtje.
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Iveco biedt de Stralis Natural Power of NP niet 
alleen met cryogene tanks voor vloeibaar aard-
gas aan. Ook CNG, of aardgas onder hoge druk 
is mogelijk. Dan worden batterijen tanks gemon-
teerd, in de vorm van 4 gasflessen aan iedere 
kant (of slechts 1 zijde) van het chassis. Met twee 
batterijen van in totaal 8 flessen kan je 570 km 
rijden. Een oplossing voor wie distributieverkeer 
rijdt. Het is bovendien ook mogelijk om CNG en 
LNG te combineren. Kan beschik je over een ge-
combineerd rijbereik van 1.035 km.

RIJDEN
Om te rijden zijn deze truck bijzonder prettig: de 
nieuwe Cursor 9gasmotor heeft meer koppel 
onderin dan vroeger, 1.700 Nm die vanaf 1.200 
omw/min aan de slag gaan. De krachtbron met 
zijn 400 pk is erg stil, zo stil dat de truck zonder 
aanpassingen aan de PIEK-norm in Nederland 
voldoet. Wij vonden dat 200 Nm koppel extra 
niet zouden misstaan, terwijl de 400 pk onder-
weg ruimschoots volstaan. We reden ondermeer 
achter een XP van 480 pk. Dan merk je dat onder-

meer de  nieuwe Traxio versnellingsbak van ZF, 
die nu gemonteerd wordt door Iveco, merkelijk 
sneller schakelt dan de AS Tronic die door Iveco 
werd aangepast aan de aardgasmotor en die bij 
Iveco als Eurotronic door het leven gaat. Daarmee 
willen echter geen afbreuk doen aan de prestatie 
die de ingenieurs van Iveco hebben geleverd. Een 
bijkomend voordeel is het lange onderhoudsin-
terval voor de aardgasmotor. Er kan tot 75.000 
km gereden worden tussen onderhoudsbeurten.
De wagen is stil en vrij van trillingen, wat het 
verblijf en werk aan boord erg prettig maakt. Het 
is ook fijn dat Iveco deze truck met de grote Hi-
Way cabine levert. Met een intern volume van 
10 kubieke meter en een vrije binnenhoogte van 
2  meter moet je al wel heel erg veeleisend zijn 
als chauffeur, als je hier je draai niet kan vinden. 
Iveco is eindelijk afgestapt van de zwarte of grijze 
afwerkingen van zijn cabines. Voortaan krijg je 
een mooi afgewerkt zwart dashboard, dat op-
getrokken is uit prettig aanvoelende materialen. 
De rest is afgewerkt in een diepe zandkleur, die 
aangenaam overkomt. Ook de zit is prima, met 

uitstekend steunende zetels. Het instrumenten-
paneel in het midden staat onder een hoek naar 
de chauffeur, zodat je makkelijk overal bij kan. 
Om de wagen in versnelling te zetten, zijn er drie 
toetsen op het instrumentenpaneel voorzien. 

Met deze Stralis NP biedt Iveco een interessante 
truck voor iedereen die tegenover zijn verladers 
wil laten zien dat aardgas een groen en stil alter-
natief is voor diesel.

XP
We konden ook met verschillende versies van de 
nieuwe XP rijden. Deze truck hadden we al kort 
in Madrid kunnen besturen, maar in Nederland 
kregen we een langere rit voor de wielen.
De XP is standaard uitgerust met de nieuwe 
Traxio versnellingsbak van ZF. Die is niet alleen 
lichter dan zijn voorganger, hij kan hogere kop-
pels aan, heeft een betere spreiding van de ver-
snellingen en schakelt dan nog eens sneller ook. 
Bij het rijden viel mij in ieder geval op dat deze 
bak veel schakelt, om de motor zo dicht mogelijk 
in zijn ideale lage toerental te houden. En dat is 
een goed idee, gezien de hoge trekkracht waar-
over je al meteen in de lage toeren beschikt. Bij 
het rijden viel ook het nieuwe display op, centraal 
tussen de instrumenten. Dat scherm is veel beter 
af te lezen dan vroeger. Ook de nieuwe motor-
rem werkt heel erg goed. Jammer dat de test-
route niet wat langer was. 

JAN VOET

Een XP480 met een landbouwtrekker. De motorrem werkt bijzonder prettig en direct.

Een aardgastankstation van Rolande. We waren verbaasd te zien hoeveel aardgastrucks er kwamen tanken.

TRUCK   
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NEWS   

Completere lijn elektrische Citea bussen 
Nieuw kort model

De ontwikkeling van de VDL Citea Electric was al een belangrijke stap 
in het aanbieden van elektrische bussen met zero emissies. Vooral 
voor stedelijke zones zijn deze milieuvriendelijke bussen populair. De 

nieuwe Citea LLE-99 komt naast de Citea SLF Electric lage vloer bus voor 
het standaard stadsvervoer (12.000 mm) en de gelede SLFA Electric in het 
aanbod (18.000 of 18.750 mm). Er zijn daarmee zowel bussen voor grote 
aantallen passagiers (SLFA) in het aanbod als voor gebieden met minder 
drukke buslijnen.

COMPONENTSYSTEEM
VDL bouwt de bussen volgens een modulair systeem, zodat de lengte 
gemakkelijk kan aangepast worden. De componenten komen kant 
en klaar van de verschillende toeleveranciers of productiefaciliteiten 
van de VLD groep. Elk model krijgt wel zijn eigen aandrijflijn. Zo is 
de nieuwe Citea LLE-99 Electric uitgerust met een 150 kW elektro-
motor en een accupakket van 180 kWh. In de gelede bussen levert 
de elektrische motor bijvoorbeeld 220 kW. Om het energieverbruik 
laag te houden kreeg de bus dezelfde lichtgewicht constructie als 
de andere modellen.Een nieuwigheid voor alle modellen is de moge-
lijkheid om naast de normale laadconnector een pantograafsysteem te  

 
installeren. Hiermee is snel laden tot 270 kW mogelijk. Overigens kunnen 
de elektrische Citea bussen met verschillende componenten uitgerust wor-
den (elektrische motoren, accu’s, laadvoorzieningen), wat een zeer grote 
flexibiliteit oplevert. VDL produceert de complete Citea bussen in de VDL 
productecentra van Heerenveen, Valkenswaard en Beveren/Roeselare. De 
chassis zijn afkomstig van VDL Bus Chassis in Eindhoven. Inmiddels rijden er 
al elektrische Citea bussen in verschillende steden, zoals Köln (8), Münster 
(5), Eindhoven (40 en 65 in bestelling), Den Bosch (3), Maastricht (1), Arriva 
Limburg (2) en Espoo, Finland (1).

VDL Bus & Coach introduceerde onlangs de Citea 

LLE-99 Electric. Met deze kortere (9900 mm) variant 

wordt het  Light Low Entry concept uitgebreid met 

een ef�ciënte en stille elektrische aandrij�ijn. 
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Een echt nicheproduct, 

deze volume-uitvoering 

van de DAF XF. Het gaat 

immers om een zeer 

beperkt aantal wagens 

per jaar dat een koper 

vind in deze versie. Dat 

betekent echter niet dat 

er in  Eindhoven met 

de pet naar dit segment 

wordt gegooid. Eerder het 

tegendeel, bleek uit onze 

uitgebreide testrit op ons 

bekende Ardennencircuit. 

Een verslag.

DAF XF 105 Lowdeck

We reden met deze XF lowdeck op ons Ardennencircuit.

TRAILER   

Dat het hier niet om de klassieke testrit 
gaat, heeft een aantal redenen. Om 
te beginnen omvat onze testomloop 

een groot percentage wegen waar volume 
trekkers in hun dagelijkse werk nooit komen. 
Deze wagens worden typisch gebruikt door 
de automobielsector, waarbij ze al hun kilo-
meters op de snelweg en industrieterreinen 
afleggen. We hebben dus een stuk van de 
testomloop dat de we naast de snelweg af-
leggen, bewust laten vallen. Het is dus niet 
mogelijk om de verbruikscijfers van deze low-
deck, die trouwens erg goed waren, te verge-
lijken met die van klassieke trekkers. Ook de 
opzet van de wagen, met zijn kleinere wielen 
en dus aangepaste aandrijflijn, maakt een di-
recte vergelijking niet mogelijk.

LOWDECK
Dat DAF bij de bouw van deze XF Lowdeck 
niet over één nacht ijs is gegaan, blijkt on-
dermeer uit de technische fiche. Zo werd de 
hele geometrie van de achterophanging aan-
gepast. Verder maken de ingenieurs uit Eind-
hoven gebruik van een nieuw ontwikkelde 
laagprofielband van Goodyear. Deze band 
werd ontwikkeld met de nodige inbreng van 
DAF en is voorlopig alleen op de trekkers uit 
Eindhoven te verkrijgen. Een band vormt altijd 
een compromis tussen verschillende parame-
ters.  Grip, slijtageweerstand en rolweerstand 
zijn er enkele van. Ook de stijfheid van het 
karkas van de band, luchtvolume in de rubber 
spelen een rol.
Om de truck lager te maken, is het natuur-
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De instap naar de eerste trede is uiteraard laag.

Uitstekende afwerking en veel ruimte in deze cabine.

We hebben ook op 
geen enkel moment 
de grond geraakt 
met een bumper of 
ander onderdeel, 
wat aangeeft dat 
de DAF ingenieurs 
hun werk met veel 
zorgvuldigheid hebben 
gedaan.

lijk niet voldoende om gewoon de vering te 
verlagen en kleinere banden te monteren. Het 
aanpassen van de vering vraagt veel werk, 
zeker als je van plan bent een minimum aan 
comfort te garanderen aan de chauffeur. In 
een aantal landen worden volumecombina-
ties sterk gecontroleerd op de wettelijk toege-
laten hoogte, waarbij ondermeer met lasers 
wordt nagegaan of voorbijrijdende trucks niet 
boven het wettelijke maximum van 4 me-
ter uitsteken. Er zijn Alpenlanden waar deze 
controles zeer consequent worden uitgevoerd 
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Een lasersnijmachine levert onderdelen met uiterste precisie.
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en waar de boetes op een inbreuk snel kun-
nen oplopen. DAF heeft deze Lowdeck echter 
zo weten aan te passen, dat je altijd binnen 
de wettelijke norm kan rijden. De wagen is 
zo laag, dat je op verkeersdrempels best de 
luchtvering in haar hoogste stand zet. Tijdens 
de testrit hebben op geen enkel moment de 
knop om de wagen te verhogen moeten ge-
bruiken. Als je de trekker toch hoger moet zet-
ten, verlaagt de wagen zich na een korte tijd 
terug automatisch. We hebben ook op geen 
enkel moment de grond geraakt met een 
bumper of ander onderdeel, wat aangeeft dat 
de DAF ingenieurs hun werk met veel zorgvul-
digheid hebben gedaan.

RIJDEN
De testwagen die we meekregen vanuit Eind-
hoven, was behoorlijk luxe uitgerust, met 
ondermeer lederen zetelbekleding. Die was 
uitgevoerd in een oranje en zwart. Op zich 
fraai, maar eerlijk gezegd niet iets dat we zelf 
zouden aanvinken op de optielijst. De instap 
in deze DAF is goed, door de laaggeplaatste 
eerste trede. Bij de opstap zelf verraad de 
XF-cabine een beetje haar leeftijd. De treden 
zijn goed geplaatst, maar staan vrijwel recht 
boven elkaar. Dat maakt de klim steil, maar 
levert wel een erg volume in de cabine op. 
En ruimte is luxe, zeker in een vrachtwagen. 
Eens aan boord is het makkelijk om je in alle 
comfort te installeren aan boord van deze XF 
Lowdeck. Je kan stoel en stuur vlot en en heel 
fijn verstellen, zodat je altijd een comfortabele 
positie aan het stuur kan vinden. De zetel le-
vert veel steun aan de rug. De zitting van de 
zetel zou naar mijn smaak iets meer profiel 
mogen hebben om de bovenbenen van de 
chauffeur te ondersteunen. Dat heeft langs de 
andere kant dan weer het nadeel dat de zit-
ting van de zetel misschien net iets sneller slijt 
bij veelvuldig in- en uitstappen. DAF monteert 
ook uitstekende spiegels, zodat je alles goed 
in het oog kan houden. De afwerking van DAF 
staat nog altijd boven iedere vorm van kritiek 
verheven: handige aflegvakken, uitgerust met 
het bekende rubbermatje. Dat voorkomt rond-
rollende spullen en het is makkelijk schoon te 
houden. In het centrale display, tussen toeren-
teller en snelheidsmeter, kan je als chauffeur 
je ecoscore afmeten. Persoonlijk leef ik onder 
de indruk dat het systeem strenger is gewor-
den. Vroeger haalde uw journalist van dienst 
nogal vlot 90% en meer, tegenwoordig moet 
er hard gewerkt worden om 80% of meer te 
behalen.
Maar goed, het gaat niet om een schoolrap-
port, maar om het rijden met deze truck. We 
reden met deze DAF onder droge en zonnige 

omstandigheden, met weinig tot geen wind. 
De temperatuur verliep tijdens de testrit tus-
sen 15 en 19 graden, vrijwel ideale weersom-
standigheden. De combinatie zette in totaal 
40 ton op de weegschaal, nogal veel voor 
een wagen die toch vooral met volumes rijdt. 
Toch rijden er volumetransporteurs rond die 
ook hoge gewichten meevoeren. Sommige 
auto-onderdelen bijvoorbeeld, nemen niet al-
leen veel ruimte in, maar kunnen ook behoor-
lijk zwaar zijn. Omdat met de bekende 460 pk 
sterke XM motor van PACCAR in het vooronder 
onderweg waren, was de acceleratie behoor-
lijk indrukwekkend. Zo op amper een minuut 
en twee seconden 85 km/u. Vanaf de eerste 
meters gaf de wagen trouwens een zeer strak 
en precies stuurgevoel. Een beetje zoals een 
GTI zich zou verhouden ten opzichte van een 
standaard Volkswagen Golf, om er maar eens 
een wat foute vergelijking tegen aan te smij-
ten. Wat ook opviel, was het iets vollere en 
diepere motorgeluid. Het blok ligt iets lager 
tegen het asfalt, zodat er waarschijnlijk iets 
meer geluid wordt weerkaatst. Uit de metin-
gen blijkt trouwens niet dat de Lowdeck min-
der stil zou zijn dan zijn standaard broertjes.
Het sturen verloopt ook bijzonder strak, zon-
der het minste onderstuur. De wagen volgt de 
lijn die je aangeeft met het stuur bijzonder 
nauwkeurig. Dat heeft als groot voordeel dat 
je weinig tot niet moet corrigeren met kleine 
stuurbewegingen, wat minder vermoeiend 
is. Als met al rijdt deze XF Lowdeck bijzonder 
prettig, door het strakke stuur. De ophanging 
is goed, misschien een fractie strakker dan bij 
de standaard XF. De cabine ophanging is zon-
der meer vrij van iedere vorm van opmerkin-
gen of kritiek. 

TESTVERLOOP
Tijdens het rijden draait de 13 liter motor iets 
hoger in de toeren, zodat je altijd rond of net 
boven de 1.300 omw/min zit. Dat is onge-
veer 150 omw/min hoger in de toeren dan 
de gewone XF. Dat is wel handig tijdens het 
klimmen. De klim in Barchon, die we meten, 
werd echter gehinderd door de werken op 
de brug aan over de Maas. Die werken du-
ren ondertussen al een heel tijdje… Ook een 
brandend voertuig aan de overzijde van de 
brug hielp niet echt, om dat alle leasingauto 
chauffeurs dringend moesten remmen om 
naar de brandweer te kijken. Dat betekende 
concreet dat we e helling in Barchon maar aan 
een lage snelheid konden oprijden, maar dat 
was geen probleem voor deze DAF. Vlotjes 
wonnen we snelheid, tot we op het steilste 
deel in 10de gang reden, aan ongeveer 1160 
omw/min. Door de kleinere wielomtrek klimt 

Prima spiegels, die het 
uitzicht ook niet teveel 
hinderen.
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Een lasersnijmachine levert onderdelen met uiterste precisie.

deze truck als een berggeit. het hoge koppel 
van de DAF-motoren zit er natuurlijk ook voor 
iets tussen.
Schakelen doen de aandrijflijnen van DAF tradi-
tioneel heel vlot, ook bij deze XF Lowdeck was 
dat zeker het geval. Het enige punt van kritiek 
was de motorrem, die naar onze smaak iets 
krachtiger had gemogen. Nu moesten we op de 
lange afdalingen op de N4 af en toe bijremmen.
En dan het uiteindelijke verbruik. We knipten 
een heel stuk op kleine wegen uit onze test-
omloop, maar verder lieten we deze DAF even 
hard werken als alle andere testtrucks. De wa-
gen klokte af op een verbruik van 34 liter rond. 
Daar zitten de files in Luik, Brussel en op de 
Antwerpse ring mee in verrekend. Op zich ei-
genlijk een goed cijfer, maar zoals in het begin 
van dit artikel gesteld, is het niet eerlijk om 
deze wagen te vergelijken met een standaard 
trekker met een gewone bandenmaat.
De wagen trok ook een standaard volumetrai-
ler, zonder stroomlijnstukken. Ook dat speelt 
een rol in het vastleggen van het verbruik. 

JAN VOET

Een standaard volume trailer, zonder stroomlijnstukken.
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Dat X-Steering ondertussen helemaal 
is losgekoppeld van Renders, is al-
lang geen nieuws meer. momen-

teel wordt het stuursysteem voor trailers 
geleverd aan trailerbouwers. Frans Clase-
ner, directeur van het nieuwe X-Steering, 
heeft een duidelijke missie voor ogen: “we 
willen een hoogwaardig product leveren, 
daarom werken we voor de productie sa-
men met Almec, dat in het verleden een 
reputatie van kwaliteit en betrouwbaar-
heid heeft opgebouwd.” Almec is een 
KMO met   32 man personeel, die gebruik 
maakt van een bijzonder modern machi-
nepark. Lasercutters en lasrobots maken er 
de dienst uit. “De bouw van een X-Stee-
ring systeem is een behoorlijk complex 
gegeven. Het hele proces vereist een veel 
kennis ter zake en een nauwe samenwer-

king. Zo hebben we samen met Almec 
de bouwprocedures vastgelegd, zodat al-
les aan ons kwaliteitseisen voldoet”, vult 
Frans Clasener aan. Na de overname werd 
een grondige analyse gemaakt van de 
mogelijke zwakke punten van X-Steering 
en de MTBF, het gemiddelde tijdsverloop 
tussen pannes. Daartoe werd ondermeer 
gekeken naar de 3.500 eenheden die on-
dertussen al vele jaren op de weg dage-
lijks worden ingezet. Frans Clasener vult 
aan: “we vonden eigenlijk nauwelijks pro-
blemen, alleen af en toe piepende gelui-
den van het stuursysteem, die we kunnen 
verhelpen door een aanpassing van het 
smeermiddel. We stelden ook vast dat er 
af en toe problemen waren met de ka-
belspanners. Dat oplossen was een koud 
kunstje. We bieden trouwens een pakket 

X-Steering kende in de 

eerste 10 jaar van zijn 

bestaan een behoorlijk 

groot succes. Maar dat 

betekent niet dat er geen 

ruimte voor verbetering 

was. Die ruimte wordt 

nu ingevuld door de 

nieuwe eigenaars van 

X-Steering, die behoorlijk 

wat vernieuwingen en 

verbeteringen kunnen 

presenteren.

X-Steering verbetert 
verder

Klanten kwamen een kijkje nemen bij Almec voor de doorstart van X-Steering.

TRAILER   
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aan met onderdelen om bestaande kabel-
spanners vast te zetten, zodat ze zich niet 
meer kunnen loswerken. De belangrijkste 
verbeteringen zitten op het niveau van de 
roestbescherming en een paar aanpassin-
gen aan de stuurkrans van de achterbrug. 
We hebben ook de onderhoudshandboe-
ken aangepast, zodat we optimaal gebruik 
maken van de nieuwe smeermiddelen. 
Momenteel testen we een universeel ka-
belspanningssysteem, dat geen invloed 
ondervindt van trillingen. We hebben bij 
tests en in de praktijk trouwens gemerkt 
dat een losse kabel tijdens het rijden ei-
genlijk geen problemen oplevert, tenzij bij 
het achteruitrijden.” Er wordt met lasrobots gewerkt om de kwaliteit te waarborgen.

De inbouwhoogte van X-Steering is heel gering.

De voordelen van een 
X-Steering gestuurde 
trailer kunnen voor 
een transporteur 
op het einde van 
iedere maand een 
�ink verschil in de 
resultaten opleveren.
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WAAROM STURENDE TRAILERS
Het lijkt een eerder beperkte markt, de 
3.500 X-Steerings die in de voorbije 10 jaar 
werden verkocht. De vraag is dan ook waar-
om de nieuwe eigenaars zo grondig te werk 
zijn gegaan bij hun analyse van X-Steering. 
“Dat ligt eigenlijk meer voor de hand dan 
je op het eerste gezicht zou denken”, legt 
Frans Clasener uit. “De voordelen van een X-
Steering gestuurde trailer kunnen voor een 
transporteur op het einde van iedere maand 
een flink verschil in de resultaten opleveren. 
Je moet geen gestuurde trailer kopen om op 
de snelweg rechtdoor te rijden. Maar wie 
zijn kilometers ook naast de snelweg aflegt, 
kan rekenen op een fikse brandstofbespa-
ring. Afhankelijk van inzet en gewicht, mag 
je rekenen op een 5 tot 12% lagere brand-
stoffactuur. Je kan ook een lichtere trekker 
inzetten, omdat je minder koppel nodig hebt 
om een trailer door een bocht te trekken. De 
blinde hoek van de combinatie wordt klei-
ner en tenslotte ligt je bandenslijtage een 
heel pak lager.” Wat de verbruiksclaim van 
X-Steering betreft: vorig jaar hebben wij dit 
onafhankelijk getest. We konden bij de X-
Steering inderdaad een merkelijk lager ver-
bruik optekenen, terwijl de Eco-Score van de 
trekker vrijwel hetzelfde bleef. 

GROEIENDE VRAAG
“Wij geloven dat de markt van de ge-
stuurde trailer nog zal groeien. Dat is de 
belangrijkste reden waarom we X-Steering 
zo grondig hebben verbeterd. Verder gaan 
trailers in de steden, maar ook naast de 
snelwegen, met nieuwe en strengere 
milieu-eisen te maken krijgen. Voorbeel-
den zoals de aerodynamische vinnen en 
de teardrop trailer met zijn vleugelprofiel 
zijn maar enkele nieuwe ontwikkelingen, 
die door verschillende overheden op voet 
worden gevolgd.” In Nederland omvat de 
vloot momenteel 7 à 8% gestuurde trai-
lers. Omdat de omstandigheden qua dis-
tributie en afstanden in België ruwweg 
kunnen worden vergeleken met Neder-
land, is het niet denkbeeldig dat ook ons 
land op termijn dat niveau haalt. 
Maar er zijn nog voordelen, die misschien 
minder in het oog springen, stelt dhr. Cla-
sener. “Een fijn rijdende trailer kan een 
handje toesteken aan de retentie van 
chauffeurs. Een chauffeur die elke dag te-
vreden kan werken, omdat zijn trailer fijn 
stuurt en makkelijk manoeuvreert, is mis-
schien minder snel geneigd ergens anders 
te gaan werken.” 

JAN VOET

TRAILER   

Om een betrouwbaar product te verkrijgen, moet je samenwerken met betrouwba-
re partners. Almec uit Limburg is een bedrijf waar betrouwbaarheid en zekerheid 
hand in hand gaan. Het werd in 1989 opgericht en is sindsdien gespecialiseerd in 

metaalbewerking. Staal, RVS, aluminium en andere non-ferro metalen worden er courant 
bewerkt. Almec is een KMO met een personeelsbestand dat 32 personen telt. Het gaat er 
hoogtechnologisch aan toe, met ondermeer een computergestuurde meetbank, CAD-CAM 
systemen van Solidworks en lasersnijmachines. Ieder jaar wordt er terug in hoogwaardige 
machines en software geïnvesteerd. De bedoeling is de productie zo lean mogelijk te 
maken, zodat er precies wordt gebouwd wat de klant nodig heeft op het moment dat hij 
het nodig heeft. 
X-Steering en Almec werken al langer samen, want de opbouw van het stuursysteem ver-
eist veel kennis en aandacht voor kwaliteit. De samenwerking verloopt zeer nauw tussen 
de bedrijven, waarbij ondermeer productie- en bouwprocedures werden vastgelegd. Dat 
is ook nodig, want het gaat om complexe onderdelen.
Door de hoge kwaliteit van de productie, wordt het mogelijk om stuursystemen te bou-
wen die voldoen aan de eisen van X-Steering: met een hoge betrouwbaarheid, weinig 
onderhoud en zeker geen pannes. Almec heeft meegewerkt aan het opsporen van de 
zwakke of te verbeteren punten in het originele ontwerp. Deze zijn allemaal consequent 
weggewerkt.

ALMEC

Een lasersnijmachine levert onderdelen met uiterste precisie.
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• lage inbouwhoogte
• lager verbruik
• lagere bandenslijtage
• lichtere trekker inzetbaar voor hetzelfde werk
• in sommige steden zijn alleen gestuurde trailers met stille trekkers toegelaten
• kleinere blinde hoek
• betere gewichtsverdeling en aslasten

nadelen
• niet voor long haul
• lichte vermindering nuttige last

PLUSPUNTEN VAN X-STEERING

Deze trailer laat de klanten toe het systeem in werking te zien.

Deze draaikransen liggen klaar om naar een klant 
verzonder te worden.
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Humbaur KEP combinaties
Zonder kilometertaks!

De combinatie baseert zich op een lichte 
bedrijfswagen (bij de voorstelling was 
dat een Renault Master, maar alle ge-

lijkaardige bedrijfsvoertuigen voldoen) en een 
bijpassende trailer van Humbaur. Zowel het trek-
kend voertuig als de aanhangwagen werden 
door Humbaur van een gesloten kast voorzien. 
Die wordt opgebouwd met lichtgewicht PurFerro 
of PurAlu sandwichpanelen. De panelen bestaan 
uit stalen of aluminium wanden met daartussen 
een 100% milieuvriendelijke polyurethaanlaag. 
Humbaur voorziet in de opbouw voldoende 
sjorlijsten, sjorogen en verbindingspunten voor 
dwarsstangen om de lading afdoende te zeke-
ren. Naar wens kan het aantal of de aard van de 
bevestigingspunten aangepast worden (bvb rol-
len voor luchtvracht). Alle bevestigingssystemen 
worden in de wanden en de vloer geïntegreerd, 

zodat er dus geen verlies aan laadvolume op-
treedt. De kastopbouw kan bovendien besteld 
worden met oprijrampen, laadklep of oprijklep. 
Ook een geïsoleerde opbouw voor koeltranspor-
ten behoort tot de mogelijkheden.

EÉN GROTE LAADRUIMTE
Om het laden en lossen te vereenvoudigen heeft 
Humbaur de combinatie zo opgebouwd dat er 
kan geladen en gelost worden zonder de aan-
hangwagen af te koppelen. Daartoe opent met 
de achterkant van de opbouw op beide delen van 
de combinatie en de voorkant van de opbouw 
op de aanhanger. Dankzij een doorlaadklep kan 
men nu de combinatie in één keer laden of los-
sen. Gaat men uit van een lichte bedrijfswagen 
met 3500 kg MTM dan komt men aan een trein-
gewicht van 7000 kg met een laadvermogen 

van 820 kg in de motorwagen en 2000 kg in de 
aanhangwagen. Dat betekent dan met de KEP-
combinatie 2820 kg laadvermogen ter beschik-
king staat. De totale combinatie is 13.200 mm 
lang met een nuttige binnenlengte van 4435 in 
de motorwagen en 4185 mm in de aanhangwa-
gen. Beide opbouwkasten bieden 2035 nuttige 
breedte en 2085 mm nuttige hoogte. In totaal 
is er dus een volume van 36,5 m3 beschikbaar.
Humbaur kan de combinatie uiteraard op lichtere 
en zwaardere basisvoertuigen aanbieden. Op ba-
sis van een Volkswagen Transporter bijvoorbeeld 
is het treingewicht beperkt tot 6000 kg. Kiest 
de klant voor een zwaardere motorwagen dan 
komt de totale combinatie boven de 7000 kg  
en is de kilometertaks wel van kracht. 

HENDRIK DE SPIEGELAERE

Voor Belgische ondernemers die de kilometertaks willen omzeilen stelt de Duitse constructeur 

Humbaur een interessante combinatie voor. De KEP (Kurier – Express – Paktdienste) combinatie 

bestaat uit een lichte bedrijfswagen en bijhorende aanhangwagen met doorlaadmogelijkheid.
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Lamberet C-City
Wendbaarheid voor de stad

Koel- en vriestrailers die in de stad moe-
ten opereren hebben het niet gemakke-
lijk. De nauwe straten en toegangen tot 

winkelcentra vergen een stuursysteem op de 
trailer, maar hierdoor wordt doorgaans de hoog-
te beperkt, het onderhoud bemoeilijkt en het 
laadvermogen ingekrompen door de zwaardere 
constructie. Lamberet was één van de trailerbou-
wers die experimenteerde met de x-steering, 
oorspronkelijk ontwikkeld door Renders en later 

als onafhankelijk systeem aangeboden door X-
Drive (inmiddels opgedoekt). Op basis van dit 
stuursysteem met kabels werd het chassis van 
de X-City verder ontwikkeld en verfijnd.

BESPARINGEN DOOR LAGERE 
WRIJVING
Het nieuwe stuursysteem is volledig in het 
chassis verwerkt en vergt dus geen grotere in-
bouwhoogte. Een bijzonder voordeel van dit ka-
belsysteem is de uitlijning van de assen en het 
sturen volgens het Ackermann principe. Dit zorgt 
er voor dat er geen verwringing optreedt bij het 
draaien. Het voordeel is een lager brandstofver-
bruik en een langere levensduur van de banden. 
Testen door Good-Year hebben uitgewezen dat 
in regionaal en distributieverkeer de banden tot 
vier keer langer meegaan. Dankzij de besparin-
gen in banden en brandstof is volgens Lamberet 
de meerprijs voor een dergelijk chassis (minder 
dan 10%) snel teruggewonnen. De goede uitlij-
ning en sturing van de assen werkt tevens een 
beter volggedrag van de trailer in de hand, zodat 

die nauwelijks of niet gaat slingeren achter de 
trekker.

Het mechanische stuursysteem berust op een 
koppelschotelmodule, die de hoek tussen trek-
ker en oplegger doorgeeft aan de trailerassen. 
Dat gebeurt met behulp van kabels. Een kleine 
hoek tussen de trekker en oplegger zorgt voor 
een kleine asuitslag (stabiliteit bij hogere snelhe-
den), een grotere hoek voor meer sturing van de 
assen (wenbaarheid bij lage snelheden).
Omdat het systeem in het chassis is geïnte-
greerd is er geen hoogteverlies. Ten opzichte van 
andere stuursystemen wordt bovendien 300 kg 
gewicht bespaard.

Lamberet levert de X-City met 2 assen, waarvan 
één gestuurd, voor 24 of 27 pallets en met 3 
assen, waarvan twee gestuurd. Transportbedrij-
ven hoeven dus niet terug te grijpen op kortere 
citytrailers met hun beperktere laadvolume.  

HENDRIK DE SPIEGELAERE

Lamberet onthult de 

X-City trailers voor 

isothermtransport. 

De voornaamste voordelen 

zijn de wendbaarheid en 

wegligging, 

zonder ernstige gevolgen 

voor het eigengewicht of 

het geboden 

laadvolume.
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BUS NEWS   

 

Ljubljana zet 30 MAN Lion’s 
City aardgasbussen in

Om vervuiling tegen te gaan verving de Sloveense hoofdstad Ljubljana dertig oudere bus-
sen door nieuwe MAN Lion’s City CNG bussen. De gelede bussen hebben een capaciteit 
van 155 passagiers. Voor de stad is dit het begin van een vervangingsprogramma. Het 

uiteindelijke doel is binnen de vier jaar al de nog rijdende Euro 4 bussen te vervangen.  

 
80 Iveco 
aardgasbussen 
voor Nantes

De Franse stad Nantes plaatste bij Iveco 
een bestelling voor 80 gelede Urbanway 
bussen, aangedreven door aardgas. De 

bussen krijgen een capaciteit van 109 passagiers, 
waarvan 32 zittend. Voor de aandrijving zorgt een 
Iveco Cursor 8 op aardgas met 330 pk. De motor 
kan voor 100% op biomethaan rijden. Ten opzich-
te van een Euro 6 diesel vermindert dit de NOx 
uitstoot met 35%, de uitstoot van roetdeeltjes 
met 95% en de uitstoot van CO

2
  met 10%. Bo-

vendien is er 50% minder lawaai. De order moet 
tegen augustus 2017 afgeleverd zijn.  

Autocars Meetjesland kiest voor MAN

Het bedrijf uit Eeklo is actief sinds 1975. 
Autocars Meetjesland is hoofdzakelijk ge-
specialiseerd in de toeristische sector en 

beschikt tevens over een eigen reisbureau dat zo-
wel eigen georganiseerde reizen als het aanbod 
van touroperators aanbiedt. In het voorjaar kocht 
Autocars Meetjesland twee nieuwe MAN Lion’s 
Coach touringcars, in een uitvoeringen van 12 me-
ter en één van 13,8 meter (MAN Lion’s Coach L). 
Autocars Meetjesland beschikt nu over een wagen-
park van zeven voertuigen, waaronder drie MAN 
Lion’s Coach. De positieve ervaringen met het eer-
ste voertuig waren de aanleiding om opnieuw voor 
MAN te opteren.  

 

16 BYD bussen voor Frankrijk

Het Chinese BYD is tevreden over de deelname aan de vakbeurs Transport Publics in 
Paris. BYD kon er namelijk 16 puur elektrische bussen aan de man brengen, naast de 
bevestiging van een testperiode bij de RATP in Paris. De eerste klant voor BYD France is 

de firma B.E.Green in Yvelines. Dit bedrijf kocht drie elektrische touringcars en één BYD ebus. De 
Nedroma Group uit Athis Mons bestelde dan weer 12 elektrische BYD bussen. In Europa verkoopt 
BYD een aan de Europese normen aangepaste, 12 meter lange bus. Hiervan werden er eerder al 
35 geleverd aan Amsterdam Airport Schiphol.  

www.cargobull.com

Met trailers van Schmitz Cargobull regelt 
u uw transportzaken veilig en effi ciënt.
Vandaag én in de toekomst – just more.

Meer informatie: +32 (0) 9 377 51 88
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Temsa MD9 electriCITY op Transport Publics

De MD9 electriCITY bus, die door Temsa al eerder was aangekondigd, werd door de Turkse constructeur 
getoond op de Transport Publics vakbeurs in Paris. Het voertuig is volledig ontwikkeld in het Temsa R&D 
centrum. De accucapaciteit van 200 kWu is goed voor 250 km actieradius met een 65 passagiers. De accu’s 

kunnen binnen 6 uur opnieuw geladen worden. Het is niet opmerkelijk dat Temsa het voertuig in Paris heeft 
voorgesteld, want in Frankrijk zijn nu al 4500 Temsa voertuigen in dienst.  

Elektrische Volvo bus
voor Luxembourg

Volvo ontving een bestelling voor vijf elektrische hybride 
bussen vanwege AVL (Autobus de la ville de Luxem-
bourg). Luxembourg was één van de eerst steden in 

Europa om bussen met hybride technologie in te zetten. 
Volvo Bus leverde er de eerste hybride exemplaren 
in 2011 en momenteel zijn er 14 Volvo 7900 Hy-
brids operationeel in de stad. De nieuwste Volvo 
7900 Electric Hybrids worden geleverd met 
een ABB bus laadsysteem. De Volvo 7900 
Electric Hybrid kan 70% van de operatio-
nele tijd volledig elektrisch rijden. Hij 
is hiermee 60% energiezuiniger 
dan een dieselbs en stoot 75 
tot 90% minder CO

2
 uit. De 

accu’s worden zowel door 
de kleine dieselmotor 
bijgeladen als tij-
dens een korte 
laadtijd in de 
termina l .  

www.cargobull.com

Met trailers van Schmitz Cargobull regelt 
u uw transportzaken veilig en effi ciënt.
Vandaag én in de toekomst – just more.

Meer informatie: +32 (0) 9 377 51 88
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In Paris stelde Temsa zijn elektrische stadsbus voor.
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De Evobus afdeling Mercedes-Benz Mi-
niBus GmbH moderniseert hiertoe de 
productie in Dortmund en breidt de 

logistieke mogelijkheden uit. Evobus heeft 
hiervoor 900.000 EUR veil. Dat geld wordt 
onder meer besteed aan vijf nieuwe cabines 
voor het snijden, voorbereiden en lassen van 
koetswerken. Hierdoor werd de productietijd 
voor een koetswerk met 15% ingekort.

Steffen Hoffmann, CFO van EvoBus GmbH: "De 
nieuwe productie betekenen een grote stap 

voor onze toekomstige groei. We verzekeren 
hiermee ook de lange termijn competitiviteit 
van de fabriek in Dortmund.”

MODERNERE PRODUCTIE
Met de vijf nieuwe productiecabines voor 
minibussen werd niet alleen de snelheid 
van de productie, maar ook de kwaliteit 
opgevoerd. Iedere cabine biedt een werk-
oppervlakte van 50 m3 om alle ombouw-
werken aan een basis Mercedes-Benz 
Sprinter uit te voeren. De verdeling over 

De productie van mini- 

en midibussen op basis 

van de Mercedes-Benz 

Sprinter neemt voor 

Evobus aan belang 

toe. Hoewel er tal van 

carrosseriebedrijven 

zijn die van de Sprinter 

uitgaan om zelf kleine 

bussen en touringcars te 

bouwen, wil de Duitse 

groep dit segment niet 

verwaarlozen.

Mercedes-Benz MiniBus 
GmbH
Een nieuw elan

BUS   

De stand van Faymonville op de Bauma trok ook deze keer veel bezoekers.
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vijf cabines maakt bovendien een grotere 
fl exibiliteit mogelijk. Voor het welzijn van 
de werknemers wordt gezorgd door een 
ventilatiesysteem dat de lucht in de cabine 
tot 61 keer per uur vervangt. Het systeem 
controleert meteen ook de temperatuur in 
de cabines. Tegelijk werd ook de logistiek 
rondom de operaties verbeterd. Bijvoor-
beeld voor alle ontmantelde delen van het 
basisvoertuig (radiatorgrilles, koplampen, 
achterlichten, spiegels). Die componen-
ten worden nu in een tijdelijke opslag van 
450 m2 naast de werkplaats bijgehouden, 
net als componenten voor het nieuwe 
koetswerk.

BREED PROGRAMMA
Het Mercedes-Benz minibus programma 
omvat vier basislijnen: Sprinter Transfer, 
Sprinter Travel, Sprinter City en Sprinter Mo-
bility. Het grote voordeel voor de klant is 
dat alle onderdelen van Mercedes-Benz zelf 
zijn en de klant dus slechts één gespreks-
partner heeft. Deze specifi eke afdeling 
werd in 2001 opgericht en heeft sindsdien 
zijn basis in de Evobus fabriek van Dort-
mund. Mercedes-Benz MiniBus GmbH is in 
meer dan 40 landen wereldwijd vertegen-
woordigd. De ongeveer 300 werknemers 
bouwen er jaarlijks 1300 voertuigen.  

HENDRIK DE SPIEGELAERE

TRANSPORAMA • 372

Ook voor de mini- en midibussen 
hanteert Mercedes-Benz strenge vei-
ligheidseisen. Zo zijn de voertuigen 
standaard of in optie uitgerust met 
volgende veiligheidselementen:

• Adaptive ESP®

• Ongevalassistent (AAS)

• Spoorassistent

• Zijwindassistent

• Dode hoek assistent

• Doorslipregeling (ASR)

• Anti-blokkeersysteem (ABS)

• Groot-licht assistent

• Regensensor

• Aanhangwagenstabilisatie

    (Trailer Stability Assist)

• Breedhoekspiegels

• Achteruitrijcamera

VEILIGHEID PRIMEERT
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DAF, het bedrijf opgericht door de Neder-
landse gebroeders Van Doorne in 1928, 
bouwde aanvankelijk aanhangwagens. 

In 1949 werd een eerste vrachtwagen voorge-
steld en reeds een jaar later werd een nieuwe 
fabriek ingehuldigd in Eindhoven. De ontwik-
keling van het merk verliep voorspoedig, de 
behoeften na de Tweede Wereldoorlog waren 
dan ook groot en men kon niet eeuwig blijven 
rondrijden in afgedankte vrachtwagens van het 
Amerikaanse leger. Motoren werden aanvanke-
lijk gekocht, maar reeds na enkele jaren startte 

men bij DAF met de licentiebouw van Leyland 
motoren. De eerste eigen krachtbron dateert 
van 1957. In Eindhoven werd flink uitgebreid, 
maar dat was niet voldoende.  Met de sluiting 
van de Limburgse mijnen was het investerings-
klimaat in dat deel van België gunstig, en dat 
hielp uiteraard bij de keuze van de locatie voor 
een nieuwe cabinefabriek. “DAF Oevel” zoals 
de fabriek bekend werd (naar het dorp waar 
de fabriek was gebouwd), werd op 5 mei 1966 
plechtig geopend. De productie werd er gestaag 
opgevoerd, en vanaf 1971 bouwt men er ook 

Dit jaar viert de DAF 

Cabine en Assen fabriek 

in Westerlo haar vijftigste 

verjaardag. Tijdens de 

feestelijkheden in en rond 

de fabriek stonden buiten 

verschillende trucks 

opgesteld. Daaronder 

een 50 jaar oude DAF 

A1600 met betonmixer-

opbouw, met daarnaast 

een splinternieuwe 

mixer op CF 400 FAD 8x4 

Construction chassis van 

Centerbeton. Interessant 

vergelijkingsmateriaal. 

Maar eerst wat 

geschiedenis. 

DAF Westerlo: 50 jaar 
DAF-productie in België
Twee DAF betonmixers, 
50 jaar evolutie

OLDTIMER   

Oud en nieuw op de parking voor de fabriek van Westerlo.
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Deze schitterend gerestaureerde truck was makkelijk te zien van op de E313.

De opbouw is een Rex-Hünnebeck uit Düsseldorf.

assen. DAF Trucks Vlaanderen N.V. groeide uit 
tot een toonaangevende en ultra-moderne pro-
ductiefaciliteit, waarin alleen al de afgelopen 15 
jaar zo’n 600 miljoen euro geïnvesteerd werd. 
Meer dan 2.200 medewerkers produceren er 
op dit moment 200 cabines en 450 assen per 
dag voor de populaire DAF CF- en XF-trucks. De 
bouw van een compleet nieuwe cabinelakstraat 
– een investering van alweer 100 miljoen euro 
– is bijna klaar. Daarmee bevestigt de truckfa-
brikant zijn vertrouwen in de toekomst van 
zijn Belgische productiefaciliteiten. Toch wordt 
deze fabriek dikwijls vergeten als men het in 
België over automobiel- en vrachtwagenpro-
ductie heeft. Is dat omdat hier geen volledige 
vrachtwagens worden gebouwd? Onterecht is 
het in ieder geval, dit is één van de oudste en 
belangrijkste productiecentra van ons land in de 
automobielbranche.

EEN REIS NAAR HET VERLEDEN
Maar het gaat hier vooral om de oude DAF 
A1600 met mixeropbouw. Die werd onlangs 
gerestaureerd in opdracht van de firma De Rij-
cke Beton uit Beveren, naar het voorbeeld van 
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hun allereerste mixer, en dit ter gelegenheid 
van hun vijftigjarig bestaan. Het is uitzonderlijk 
dat zo’n oude betonmixer bewaard is gebleven. 
Vroeger werden de meeste van dergelijke ma-
chines gebruikt tot ze in duigen vielen. Toeval-
lig staat er in het zeer mooie DAF museum in 
Eindhoven ook zo’n overlever. Dat vertelt Theo 
Vande Rijt, ex-DAF technicus, deelnemer aan 
verschillende “Dakars” met de winnende DAF-
trucks van De Rooy, en nu een van de toege-
wijde krachten in het DAF-museum. Hij is onze 
gids bij de inspectie van de DAF van De Rijcke. 
Theo weet te vertellen dat DAF destijds reeds 
specifieke betonmixerchassis op het program-
ma had staan. Die waren korter dan de stan-
daardchassis. Dit exemplaar is zoals gezegd 
een A1600 met een zescilinder van 5.750 cc 
en ca 110 pk (DAF DD motor). Bouwjaar 1966 
en dus geproduceerd in het eerste jaar van de 
fabriek in Oevel. Theo ziet meteen dat er een 
achteras met twee versnellingen onder zit, hij 
is voorzien van een vijfversnellingsbak en een 
optionele stuurbekrachtiging. Oliedrukrem-
men waren toen een relatieve nieuwigheid. Zij 

De instap is voor gevorderden. Geen wonder dat chauffeurs vaak vielen...

Leo (l.) en Theo. Theo Vande Rijt is ex-DAF technicus en vooral deelnemer aan verschillende Dakars met de winnende DAF-trucks 
van De Rooy. Vandaag is hij een van de toegewijde krachten in het DAF-museum.

OLDTIMER   
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werkten heel goed, maar als de truck enige tijd 
stilstaat – wat uiteraard niet de bedoeling was 
- gaan ze lekken. In een museum staan de col-
lectievoertuigen wel stil, en dat zorgt natuurlijk 
voor de nodige hoofdbrekers.
De mixer is van Rex-Hünnebeck uit Düsseldorf. 
Rex was een Amerikaanse constructeur van be-
tonmixers, Hünnebeck is een Duitse producent, 
nu nog bekend omwille van de bekistingen die 
ze maken. De kuipen destijds waren niet groot, 
3 tot 4 m³, deze is een “4 kuub”. Tegenwoordig 
kan een star chassis in 8x4 configuratie voor-
zien worden van een 9m³ kuip, de maximaal 
toegelaten asbelasting laat niet méér toe. Van-
daar dat tegenwoordig het overgrote deel van 
de nieuw geleverde betonmixers op een opleg-
ger zijn gemonteerd. Daarmee kan de capaciteit 
worden verhoogd tot 11, zelfs 12 m³. 
De mixer wordt aangedreven via een mecha-
nische aftakas, met koppeling en een reductie-
kast voor de draairichting. De kuip zelf wordt 
aangedreven door een grote ketting die over 
de achterkant van de kuip loopt, en uiteraard 
ook over een tandwiel op de reductiekast die 
achteraan op het chassis is gemonteerd. 

ACHTER HET STUUR
Als je wilt instappen merk je pas echt met 
welke reuzensprongen de ergonomie erop is 
vooruitgegaan in die vijftig jaar. Alleen geraak je 
nauwelijks in de cabine, advies van ervarings-
deskundige Theo is onmisbaar.
Achter het voorspatbord is een opstap, ongeveer 
op naafhoogte. Daar zet je je rechtervoet op en 
grijp je de handgreep achter de cabine, vervol-
gens zet je de linkervoet op de smalle rand van 
het voorspatbord. Die is weliswaar met rubber 
bekleed, maar slechts enkele centimeter breed. 
Sommige trucks hadden ook een opstap op de 
voorvelg: een cirkelvormige stalen rand aan de 
buitenkant van de wielbouten. Misschien toch 
wel iets gemakkelijker dan dit hier. Je staat dus 
in een redelijke spreidstand met de rechtervoet 
achter het voorwiel. Grijp nu het stuur of de 
dakrand en tracht je rechtervoet in één zwaai in 
de cabine te krijgen, voor de zetel.  Zorg dan je 
linkervoet niet van de spatbordrand glijdt! Al bij 
al een vrij hachelijke onderneming, geen won-
der dat er vroeger veel ongelukken gebeurden 

bij het in- of uitstappen. En dan zit je in de stof-
fen stoel. Geen hoofdsteun natuurlijk, en ook 
weinig laterale steun. Wel al een rudimentair 
veersysteem, mechanisch uiteraard. Intussen zit 
je je al af te vragen hoe je hier ooit heelhuids uit 
zal geraken. Het ijzeren stuur is behoorlijk groot 
en heeft vier spaken. De ruitenwissermotor zit 
rechtstreeks op de voorruit gemonteerd, in het 
midden steken twee rudimentaire verluchtings-
sleuven uit boven het beige geschilderd ijzeren 
dashboard. Een grote kilometerteller zit links, 
rechts een toerenteller tot 3.000 t/min, en in 
het midden een temperatuurmeter. Rechts zit 
ook een metertje voor de brandstofvoorraad, 
omgeven door een reeks knoppen. Links zit zo’n 
typische plastieken handbediende kilometertel-
ler uit lang vervlogen tijden, met een magneet, 
waarmee je je laatste km-stand kan onthouden. 
Dat behoorde niet tot de standaarduitrusting. 
Net zomin als de radio, die enkel te beluisteren 
is als de motor stilligt. Tussen beide zetels zit 
de motor. Letterlijk in de cabine. De motorkap is 
voorzien van een dun laagje met rood plastiek 
beklede isolatie. Kwestie van het motorgeluid 
een beetje te dempen (een heel klein beetje). 
En de warmte tegen te houden (idem). In de 
winter is dit ok, in de zomer is de cabine een 
oven. Airco’s waren toen gereserveerd voor 
Amerikaanse sleeën, niet voor de werkplek.
De lange versnellingspook vertrekt achter de 
motorkap en is naar voor gericht. Een rode knop 
op de zijkant bedient de reductie op de achter-
as. Wil men de motorkap openen, dient men de 

versnellingspook los te koppelen. Dat gaat heel 
vlot, dankzij een bajonetsluiting. Betonmixers 
hebben nog steeds een slechte reputatie als 
het op stabiliteit aankomt. Die is voor een groot 
deel toe te schrijven aan hun voorouders. Oude 
betonmixers vielen door hun hoge zwaartepunt 
en rudimentaire constructie inderdaad wel eens 
om in de bochten. “Die met een stuurbekrach-
tiging nog meer dan de anderen, omdat de 
chauffeur brutaler kon draaien. Zonder stuur-
bekrachtiging moest er zoveel kracht worden 
uitgeoefend op het stuur, dat bruusk draaien ge-
woon niet mogelijk was.” verduidelijkt Theo. Wat 
een verschil met de CF400 FAD Construction van 
Centerbeton die ernaast staat geparkeerd. Een 
8x4 chassis voorzien van een 9m³ hydrostatisch 
aangedreven mixer van De Buf. Eén van de drie 
nieuwe trucks die zopas werd geleverd aan Cen-
terbeton door DAF concessiehouder Garage Pee-
ters uit Herentals. De oude 4x2 verdwijnt bijna in 
het niet. De mixerkuip van de moderne truck is 
bijna even lang dan de hele DAF A1600! De ca-
bine van de CF is veel hoger, maar men geraakt 
er vlot in, zonder halsbrekende toeren, via drie 
ruime treden en de nodige handgrepen. De zetel 
is comfortabel en goed afgeveerd, het met leer 
beklede stuur is regelbaar, het instrumentarium 
compleet en je hoeft de radio echt niet luid te 
zetten om iets te horen, zelfs met draaiende mo-
tor. Die vijftig jaar evolutie is adembenemend, 
als je er zo mee wordt geconfronteerd!  

LEO VAN HOORICK

Als je wilt 
instappen merk je 
pas echt met welke 
reuzensprongen de 
ergonomie erop is 
vooruitgegaan.

Een dashboard in zijn meest eenvoudige vorm. 
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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 �rma 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 a�eggen. 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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Zoveel mogelijkheden, en dat allemaal met één voertuig. Met de Canter is immers alles mogelijk, of toch bijna alles. Van 3,5t tot 8,55t en van 4x4 tot Eco Hybride: tussen 
onze vijf gewichtscategorieën, drie cabine varianten, drie motoruitvoeringen, zes wielbasissen en talloze bovenbouwen vindt u gegarandeerd uw ideale transportoplossing. 
Tezelfdertijd laat de Canter met zijn 3,0 litermotor u een economisch voordelig rijden toe en voldoet aan de emissienorm Euro VI. Daarbij staat de DUONIC ® transmissie 
met dubbele koppeling in voor snel schakelen zonder onderbreking van de trekkracht. Met zijn standaard effi ciëntiepack ECOFFICIENCY wordt elk traject een lucratieve 
zaak, waarbij uw brandstofbesparing kan oplopen tot 9%. www.fuso.be
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Volvo Trucks introduceert de unieke I-Shift met kruipversnellingen. De nieuwe versnellingen zijn 
toegevoegd aan de automatische versnellingsbak en maken het onder andere mogelijk om in 
extreme situaties te STARTEN VANUIT STILSTAND EN EEN COMBINATIEGEWICHT TOT 
WEL 325 TON te transporteren. Dankzij de kruipversnellingen kan de truck rijden met extreem 
lage snelheden van slechts 0,5-2 km/u, wat helpt bij nauwkeurige manoeuvres.

Volvo I-Shift met 
kruipversnellingen


