
T R U C K  |  V A N  |  T R A I L E R  |  B U S  |  C O A C HP5
09

47
4 

- 
A

fg
ift

ek
an

to
or

: L
eu

ve
n 

M
as

sp
os

t

E 4,99 - NR 391 - OKTOBER/NOVEMBER 2018 - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS

FORD F-MAX  
International Truck of the Year 2019:





TRANSPORAMA • 391 3

00 00

00 00

00

00

0000

40

22

6

14

391
INHOUD

International Van of the Year 6

Ford Transit 10

LDT Ford Tourneo Custom 14

LDT Mitsubishi L200 18

International Truck of the Year 22

Truck Innovation Award 26

IAA 28

Volvo versus Volvo 32

International Bus of the Year 40

Trailer Innovation Award 46

Agenda 50



Elektrisch gekoeld  
distributievoertuig van  
Thermo King en Northgate 
De nieuwe Thermo King B-100 ECO-koelunit, speciaal ontwikkeld om te 
voldoen aan het extreem lage energieverbruik dat wordt vereist door 
kleine elektrische voertuigen, werd gemonteerd op een elektrische Ci-
troën Berlingo wat resulteerde in een volledig elektrisch aangedreven 
koelvoertuig met nulemissie. Vervolgens werd het voertuig in Spanje in 
dagelijkse dienst genomen door Northgate.
 

Het voertuig werd gevolgd tijdens de dagelijkse werkzaamheden. De 
tests die onder verschillende omstandigheden werden uitgevoerd, lie-
ten zien dat de koelunit een beperkte impact van 5 tot 8,5 procent op 
het bereik van het voertuig had, bij een levering van 8 uur waarbij de 
deur 32 maal geopend werd voor een periode van telkens 2 minuten.  
Dit toonde aan dat de standaard 12V-hulpbatterij van het elektrische 
voertuig voldoende is om de B-100 ECO-unit van stroom te voorzien en 
dat er geen extra batterijen op de elektrische bestelwagen nodig zijn. 

NEWS   
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HET EINDE ZOEK…
Nu het chauffeurstekort er echt begint in te hakken, is het einde zoek bij een aantal 

Oost-Europese bedrijven. Want ook in Polen en Roemenië zijn er te weinig mensen 

voorhanden die met de vrachtwagen willen rijden. De reden mag duidelijk zijn: 

maandenlang van huis zijn, geen betaling van ziektedagen… ook al verdien je dan 

als Pool of Roemeen meer dan je landgenoten, je sociale leven verandert in een 

puinhoop, de verdienste staat eigenlijk niet in verhouding met de offers die je op 

menselijk gebied brengt.

Maar daar kan blijkbaar gezwind een oplossing aan geboden worden: als er in 

Europa te weinig chauffeurs zijn, dan halen we ze toch gewoon uit de Filipijnen? Ik 

persoonlijk heb deze chauffeurs uit het Verre Oosten nog niet aan het werk gezien, 

maar de geruchtenmolen en de gespannen zenuwen van de vakbonden spreken wel 

boekdelen ter zake.

Ondertussen is het voor wie dit dossier volgt, wel moeilijk aan het worden om hier 

niet ontzettend cynisch over te worden. Dat ook chauffeurs van buiten de Europese 

Unie hier aan de slag kunnen, is een resultaat van de manke wetgeving, die in de 

praktijk oncontroleerbaar is.

De concurrentievervalsing en vooral de vernietiging van tewerkstelling in ons deel van 

Europa zou met het verschijnen van chauffeurs uit het Verre Oosten wel eens heel 

vervelende gevolgen kunnen hebben in de Oost-Europese landen die dit voorjaar een 

voorstel om de transportmarkt te harmoniseren, afwezen. Als de Oost-Europese en 

uitgevlagde bedrijven te maken krijgen met Wit-Russische of andere bedrijven, die 

met nog lagere tarieven schermen… dan zou zich in het Oosten hetzelfde rampzalige 

scenario afspelen dan wat we hier in de voorbije 20 jaar hebben gekend.

Hoofdredacteur
Jan Voet
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De meest prestigieuze 

onderscheiding in de 

bestelwagenwereld, de 

“International Van of the 

Year” award, wordt dit 

jaar toegekend aan PSA 

voor de nieuwe Peugeot 

Partner, Citroën Berlingo 

en Opel Combo vans. Deze 

onderscheiding wordt 

jaarlijks toegekend door een 

jury van 25 gespecialiseerde 

journalisten.

VAN   

PSA’s Partner, Berlingo  
en Combo zijn  
“International Van of the Year” 

Winnende drievuldigheid

De PSA-groep, sinds vorig jaar versterkt 
met de komst van Opel, is in Europa 
marktleider in het LCV segment (tot 

3,5 ton) met een marktaandeel van 25,2%. 
In het segment van de C-vans, waar het hier 
over gaat, is dat Europese marktaandeel zelfs 
33%. En de ambitie reikt verder, ook over de 
Europese grenzen. 

RIJKE UITRUSTING 
De nieuwe generatie Peugeot Partner, Citroën 
Berlingo en Opel Combo LCV’s zijn het resultaat 
van een gezamenlijke inspanning van de drie 
merken. Ze zijn opgebouwd op het nieuwe 
EMP2 platform en voorzien van een rijke uit-
rusting en een hoog comfortniveau. Veel van 
de aangeboden rijhulpsystemen – een 20-tal 

De Citroën Berlingo met strak gelijnde grille.

TRANSPORAMA • 3916
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volgens de marketing-afdeling - zijn afkomstig 
uit de personenwagenbranche. Maar slechts 
enkele zitten er standaard op, de klant kan 
zelf “à la carte” zijn voertuig samenstellen, in 
functie van wat hij eraan wil spenderen. Van 
elk van de modellen bestaat er overigens ook 
een personenwagenversie, die intussen reeds 
in de showrooms staan.

De aangeboden uitrustingen hebben betrek-
king op de veiligheid (rijhulp- en parkeerhul-
psystemen) het comfort (verwarmde stoelen 
met veel afstellingsmogelijkheden, grote aan-
dacht voor geluidsonderdrukking, head-up 
display, verwarmd stuur) en gebruiksgemak. 
Wat dat betreft noteren we o.m. een verhoogd 
laadvermogen (tot 1.000 kg, wat nieuw is in 
deze klasse), twee laadvloerlengtes, verhoog-
de bodemvrijheid, grip control schakelaar met 
5 standen, bodembescherming enz. Wat inno-
vaties betreft, stippen we het “surround rear 
vision system” met 2 camera’s en een over-
beladingsindicator aan. Ultramoderne infotain-
mentsystemen met Apple CarPlay en Android 
Auto zorgen er dan weer voor dat bestuurders 
gemakkelijk de weg vinden naar de meest af-
gelegen plekken.
Het feit dat PSA voor deze nieuwe bestelwa-
gen een basisversie voor zware inzet (Work) 
of voor transportdoeleinden aanbiedt, bewijst 
dat er erg goed werd nagedacht en dat er een 
grondige evaluatie van de gebruiksomstandig-
heden werd gemaakt.

Om een oplossing te bieden voor alle vragen 
van de professionele gebruikers zijn de nieuwe 
PSA bestelwagens leverbaar in een zeer uit-
gebreid gamma van carrosserievarianten. Er 

is ook keuze uit verschillende laadvermogens 
(650 tot 1.000 kg) twee carrosserielengten 
(4,40 en 4,75 m), 2, 3 of 5 zitplaatsen (met 
een handige wegklapbare achterbank, inclu-
sief verplaatsbaar laadruimteschot). En dan 
zijn er nog de praktische voorzieningen zoals 
een doorlaadmogelijkheid, bergruimte onder 
de passagierszetel, dakluik boven de achter-
deur, extra verlichting in de laadruimte en 220 
V stopcontacten.

De nieuwe bestelwagens zullen worden ge-
produceerd in de fabrieken van Mangualde 
(Portugal) en Vigo (Spanje). De eerste bestel-
wagenversies worden in de komende weken 
geleverd. Met de komst van Opel verdub-
belde het Europese dealernetwerk trouwens 
nagenoeg van 3.500 naar 6.350. Er werd ook 
beslist dat voortaan alle PSA dealers ook be-
stelwagens mogen verkopen, dat was vroeger 
niet het geval. Een andere strategische beslis-
sing is dat voortaan alle LCV’s van de groep in 
Rüsselsheim, de vroegere hoofdzetel van Opel, 
zullen worden ontwikkeld. 

NOG MEER VERSIES
Heel binnenkort komt er ook een 4x4 variant 
van deze bestelwagen, daarvoor werd beroep 
gedaan op 4x4 specialist Dangel, die zijn sa-

Elke merk behoudt zijn eigen identiteit, en dat is knap. Zo zijn de bedieningen van de Combo typisch Opel (of 
Duits zo je wil).

De 4x4 versie heeft een grotere bodemvrijheid en stoere ‘all terrain’ banden.



TRANSPORAMA • 3918

VAN   

menwerking met Peugeot startte in 1980 met 
een 4x4 versie van de 504. Wij kregen al de 
kans om met één van de prototypes te rijden 
op een behoorlijk zwaar parcours in de om-
geving van Rüsselsheim. Uiterlijk valt de 4x4 
enkel op door een grotere bodemvrijheid van 
+ 6 cm. De onderkant kreeg ook extra be-
scherming. Binnenin zit een draaischakelaar 
met drie standen: 4x2, 4x4 en sper. Er zit geen 
reductiebak op, enkel de eerste versnelling is 
iets korter dan de standaard, maar in de echt 
moeilijke passages nog te lang. Niet dat de 
motor blokkeerde, maar de snelheid was iets 
te hoog om een goede controle te behouden 
in sommige moeilijke passages. De Dangel 
transmissie maakt enkel gebruik van een vis-
cokoppeling en een sper op de achterwielen. 
Een systeem waar ze veel ervaring mee heb-

Spannende strijd

De strijd om de “International Van of the 
Year 2019” beloofde erg spannend te 
worden. Er waren weliswaar 5 kandida-
ten, maar het was voor insiders een uit-
gemaakte zaak dat de strijd zou worden 
geleverd door twee zeer sterke kandida-
ten: de nieuwe Mercedes Sprinter en de 
nieuwe PSA-telg. Laatstgenoemde wist 
uiteindelijk 127 punten te verzamelen, 
terwijl de Sprinter 92 punten scoorde. 
De vernieuwde Ford Transit Connect 
kreeg 33 punten terwijl de elektrische 
Renault Master Z.E. en de nieuwe klein 
Ford Courrier gelijk eindigden met 18 
punten elk. 

ben en dat ze verkiezen boven de methode 
waarbij de remmen ook gebruikt worden om 
doorslippende wielen in toom te houden en 
het koppel te transfereren naar het andere 
wiel. Het werkt wel erg efficiënt, de tractie is 
uitstekend (weliswaar met off-road banden) 
en op geen enkel moment kwamen we in 
moeilijkheden. Dat alles heeft natuurlijk ook 
een prijs, ook wat het gewicht betreft: de 4x4 
versie is ca. 85 kg zwaarder en kan bijgevolg 
ook 85 kg minder laden. 
Het staat in de sterren geschreven dat er ook 
een elektrische variant komt, en die zal niet 
lang op zich laten wachten. Maar over rijbe-
reik, vermogen en eventuele varianten houdt 
men bij PSA nog even de lippen op elkaar. 

Leo van Hoorick

JuryLid “internationaL van of tHe year”

In de lange versie is plaats voor twee Europaletten, 
let ook op de breedte van de laadvloer tussen de 
wielkasten.

Er is een achttraps automaat beschikbaar op de 130 pk-versies, bediening gebeurt via een eenvoudige draaiknop 
op de centrale console, of in M-stand via de ‘flippers’ aan het stuur. 

De Peugeot Partner kreeg het achthoekige stuur waarmee het merk zich tracht te onderscheiden.

Het handige doorlaadluik is 612 mm hoog en 298 mm 
breed.
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Werner Geens is dé Gouden Ridder van de Weg in 2018
Transportverzekeraar TVM heeft vanavond 
Bonheidenaar Werner Geens van trans-
portbedrijf GP Trans tot dé Gouden Ridder 
van de Weg in 2018 bekroond. Deze pres-
tigieuze titel reikt TVM jaarlijks uit aan een 
beroepschauffeur die minstens 10 jaar on-
afgebroken schadevrij rijdt. 

Werner werd op 26 september bij zijn 
opdrachtgever Andiprim in Sint-Katelijne-
Waver totaal verrast door zijn echtge-
note, een delegatie van TVM en niemand 
minder dan eregast Marc Herremans. De 
geroemde triatleet, sportpersoonlijkheid 
van het jaar 2002 en stichter van To Walk 
Again overhandigde Werner het Gouden 
Ridder ereteken en loofde de chauffeur 
vervolgens uitgebreid in zijn toespraak.

De 55-jarige Werner Geens startte zijn 
werkdag vroeger dan gewoonlijk en hij 
had werkelijk geen idee welke verras-
sing hem te wachten stond toen hij de 
terreinen bij zijn opdrachtgever Andiprim 
opdraaide. “10 jaar schadevrij rijden is een 
hele prestatie,” beaamt Frank Van Nueten, 
algemeen directeur van TVM. “Als gespe-
cialiseerd transportverzekeraar beseffen 
we als geen ander hoe moeilijk het is 
om behendig en geconcentreerd met een 
vrachtwagen door het drukke verkeer te 
manoeuvreren. Als vervoerder van fruit en 
groenten komt Werner ook op de drukste 

NEWS   

plekken, zelfs midden in de stad. Werner werd 
reeds onderscheiden met een bronzen certifi-
caat in 2010 en een zilveren in 2012. Vandaag 
worden zijn kwaliteiten andermaal in de verf 
gezet met een Gouden Ridder ereteken.”

Werner Geens is al meer dan 20 jaar be-
roepschauffeur en rijdt voor zijn eigen be-
drijf GP Trans. In zijn DAF vervoert hij fruit 
en groenten doorheen de Benelux. Zo 
maalt hij jaarlijks om en bij de 100,000 km.
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Ford presenteerde op 

de IAA in Hannover 

zijn nieuwste generatie 

van geconnecteerde en 

geëlektrificeerde Transits. 

Zij deden dit onder de slogan 

‘Born connected’, met een 

vette knipoog naar Stuttgart, 

waar ze al enkele jaren ‘Born 

to run’ zijn. 

Ford engageert zich om al zijn Europese 
bedrijfsvoertuigen geconnecteerd te 
maken, dank zij een geïntegreerde mo-

dem. Er worden ook een reeks applicaties 
aangeboden waarmee fleetbeheerders hun 
voertuigenpark kunnen optimaliseren en de 
bestuurders te monitoren. Los daarvan stelt 
Ford Data Services fleetoperatoren in staat om 
samen te werken met de externe dienstverle-
ners om voertuiggegevens te raadplegen die 

rechtstreeks door het voertuig naar de cloud 
worden verstuurd, en zo hun eigen fleetoplos-
singen uit te werken. 

2-TONS TRANSIT UPGRADE
De vernieuwde 2-tons Transit komt midden 
2019 op de markt. Volgens Ford biedt hij nog 
efficiëntere motoren en een verbeterd laad-
vermogen. Hij kenmerkt zich door een nieuw 
vooraanzicht, plus een nieuw interieur met 

Transit 2 ton en PHEV
De eerste plug-in  
hybride bestelwagen

VAN   

De nieuwe Ranger Raptor pick-up die door Ford Performance werd ontwikkeld, komt midden 2019 in 
Europa op de markt. Met een biturboversie van de 2.0 EcoBlue dieselmotor van Ford, die goed is voor 

213 pk en een koppel van 500 Nm, richt hij zich tot Europese klanten die op zoek zijn naar opwindende 
buitenervaringen bij een redelijk verbruik.

TRANSPORAMA • 39110
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nerator, in casu een 1.0 l EcoBoost driecilinder 
benzinemotor die dienst doet als range-exten-
der. Hij drijft dus nooit rechtstreeks de wielen 
aan, maar levert zijn vermogen als elektrische 
energie. Daardoor kan men ook de klassieke 
versnellingsbak weglaten. Momenteel rijden 
er verschillende van dergelijke bestelwagens 
rond in London, als testvoertuigen. Bedoeling 
is om deze hybride Transit in de eerste helft 
van volgend jaar op de markt te brengen. 

Wij kregen al de gelegenheid om kort met 
de PHEV te rijden op het Ford testcircuit in 
Lommel, en er is nauwelijks enig verschil te 
merken met een standaard Custom, tenzij na-
tuurlijk het motorgeluid. Wat ook opviel was 
dat de auto niet echt hard afremt als men het 
gaspedaal loslaat, wat bij veel hybride auto’s 
wel het geval is, omdat ze dan maximaal de 
kinetische energie gaan recupereren. 

meer opbergruimte. De nieuwe 2-tons is vol-
gens de constructeur tot 7% zuiniger dan zijn 
voorganger. Dat is o.m. te danken aan een 
elektrisch aangedreven servostuur (EPAS), een 
doorgedreven gewichtsbesparing (die ook 
voor een groter laadvermogen zorgt), de mon-
tage van banden met lage rolweerstand en 
diverse aerodynamische ingrepen. Start-stop 
technologie blijft standaard op alle modellen.
De vernieuwde 2.0 liter EcoBlue krachtbron le-
vert ook een bijdrage in het gunstige verbruik. 
Die is beschikbaar met 105, 130 of 170 pk en 
in zijn meest krachtige versie 185 pk met een 
koppel van 415 Nm. De achterwielaangedre-
ven versies zijn vanaf 2020 leverbaar met een 
nieuwe 10-traps automaat. En uiteraard zijn de 
nieuwe connectiviteitsvoorzieningen beschik-
baar op alle modellen. 

Ford’s SYNC 3 communicatiesysteem heeft 
stembediening en laat zich ook swipen. Het 

scherm is nu 8 inch groot en dat werd tijd. Er 
is tevens keuze uit een hele reeks rijassisten-
tiesystemen, maar daar worden we intussen 
ook aan gewoon. 

Ford innoveert ook met een 48-volt mHEV-
technologie op de handgeschakelde versies. 
mHEV staat voor mild Hybrid Electric Vehicle. 
Het mHEV-systeem wint dankzij een startge-
nerator bij afremmen energie terug, slaat deze 
op in een 48-volt lithium-ion batterij en ge-
bruikt deze energie voor het ondersteunen van 
de motor of als voeding voor elektrische syste-
men. De constructeur claimt een tot 8% lager 
verbruik in stop-start stadsverkeer. 

TRANSIT CUSTOM PHEV
In het bestelwagesegment is Ford momenteel 
de enige die bijna klaar is met een plug-in hy-
bride. De Ford Transit Custom PHEV is eigenlijk 
meer dan dat, want hij heeft zijn eigen ge-

De productieversie van de PHEV heeft 
een compact watergekoeld lithium-

ion batterijpakket geplaatst onder 
de laadvloer, waardoor het volledige 

laadvolume gelijk is aan die van de 
normale uitvoering van de Custom
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van de benzinemotor kan er meer dan 500 km 
worden afgelegd tussen twee tankbeurten. 

Momenteel is enkel sprake van een hybride 
Transit Custom. Dit is immers het grootste be-
stelwagensegment en hier zijn de klanten het 
meest op zoek naar een all-round voertuig, dat 
de ene dag veel en een andere dag weinig 
kilometers aflegt. 

Leo van Hoorick

JuryLid ‘internationaL van of tHe year’

VAN   

Kleine Courrier: Ford is nog de enige om in dit segment een nieuw voertuig voor te 
stellen, maar dat is niet meteen bedoeld voor onze markt, alhoewel beschikbaar, 
maar vooral een goedkoop instapmodel op meer zuidelijke markten.

De nieuwe Transit 2 ton is ook verkrijgbaar als chassis, hier een kipperversie

Wij kregen al de gelegenheid om kennis te maken met de Transit PHEV op het 
testcircuit in Lommel

Het meest luxueuze interieur van de Transit 2 ton moet in niets onderdoen voor dat 
van een personenwagen. Let ook op het grote scherm.

Het elektrisch vermogen wordt geleverd door 
een batterijpack van 130 kg dat onder de laad-
vloer is weggewerkt en de laadruimte in geen 
enkel opzicht aantast. De elektrische motor en 
de eentraps-transmissie zijn onder de benzi-
nemotor ingebouwd en drijven de voorwielen 
aan. De EcoBoost driecilinder is in de lengte 
ingebouwd en twee radiatoren zorgen voor 
de koeling: één voor de motor en één voor 
de elektronica. Het zit allemaal heel knap in 
elkaar. De motor levert een maximumvermo-

gen van 120 pk, de batterij heeft een capaci-
teit van 40 kWh, maar op de definitieve versie 
zal dat waarschijnlijk nog wat meer zijn. De 
batterij kan ook extern worden opgeladen via 
een stopcontact links in de voorbumper. Dat 
kan op enkele uren met een normale voeding 
van 240V en 10A, één nacht is ruim voldoen-
de. Maar de benzinemotor kan evengoed de 
batterij opladen al rijdend, of terwijl de auto 
is geparkeerd. Zuiver elektrisch komt de auto 
minstens 50 km ver, zo hoopt Ford, met behulp 
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Volvo Trucks introduceert  
nieuwe monitoringdiensten
Volvo Trucks gebruikt nieuwe methodes om 
kritieke componenten in real time op te vol-
gen en te analyseren om potentiële defec-
ten aan te pakken voordat ze een probleem 
vormen voor de activiteiten van de klant. 
Er werd een nieuw bandenbeheersysteem 
gelanceerd in Zweden en een grootschalige 
piloottest voor de geavanceerde opvolging 
van vrachtwagens in Europa. Ook machinaal 
leren zal de accuraatheid van voorspellingen 
nog verbeteren zodat het aantal ongeplande 
stops verder afneemt.

"Nieuwe technologieën om vrachtwagen-
gegevens in real time te monitoren en 
analyseren, creëren boeiende nieuwe op-
portuniteiten om defecten in de toekomst 
accurater te voorspellen. Dat kadert in onze 
voortdurende inspanningen om de vrachtwa-
gens van onze klanten op de weg te hou-
den", aldus Markus Efraimsson, Vice President 
Uptime bij Volvo Trucks. 

Een nieuwe bandenbeheerservice meet de 
bandenspanning en -temperatuur in real time. 
De resultaten worden opgevolgd door een 
app, zodat chauffeur en eigenaar langzaam 
leeglopende banden sneller opmerken en 
eventuele klapbanden - plus de ongeplande 
stops en hoge kosten die daarbij horen - kun-
nen vermijden. Bovendien draagt de nieuwe 
service bij tot een lager brandstofverbruik 
en langere levensduur voor elke band door 
steeds de correcte spanning en temperatuur 
te verzekeren. De bandenbeheerservice zal 
progressief worden geïmplementeerd naar 
alle Europese markten.

In samenwerking met bepaalde klanten die 
het servicecontract ‘Gold' hebben onderte-
kend, voert Volvo Trucks ook een piloottest 
uit op diverse andere componenten. Door ge-
gevens van duizenden vrachtwagens in real 
time op te volgen en te analyseren, werden 
al heel wat mogelijke pechsituaties verme-
den, met een betere uptime en productiviteit 
als resultaat. 

Het doel bestaat erin om onderdeeldefec-
ten te voorspellen voor ze zich voordoen 
en klanten een optimale serviceplanning te 
bieden. Wanneer het Monitoring Center van 

Volvo Trucks een potentieel probleem ont-
dekt, wordt de lokale werkplaats van Volvo 
gewaarschuwd zodat de nodige preventie-
maatregelen kunnen worden getroffen. 

"We bekijken uptime vanuit het perspectief 
van de klant en stellen alles in het werk om 
ongeplande stops te vermijden", legt Markus 
Efraimsson uit.

De volgende stap bestaat erin om machinaal 
leren geleidelijk aan in te voeren. Deze vorm 
van artificiële intelligentie maakt het moge-
lijk om grote hoeveelheden vrachtwagenge-
gevens te verzamelen en te analyseren voor 

onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Dat 
helpt Volvo Trucks om steeds meer te weten 
te komen over de gezondheid en prestaties 
van een vrachtwagen of honderdduizenden 
geconnecteerde vrachtwagens, in het dage-
lijks gebruik. 

Door geavanceerde computermodellen en 
-analyses te gebruiken willen we verborgen 
patronen identificeren zodat we onderdeelde-
fecten vroeger kunnen voorspellen. Zo neemt 
de kans toe dat het vereiste onderhoud of de 
vereiste herstelling tijdens een gepland ser-
vicebezoek kan worden uitgevoerd, met een 
maximale uptime als resultaat. 

NEWS   
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Tijd om afscheid te nemen 

van onze Tourneo Custom, 

na een langere testperiode 

in dienst van Transporama. 

En dus ook tijd om de 

conclusies te trekken over 

deze vlot rijdende wagen. 

Deze VIP-transporter toonde 

een aantal sterke punten 

tijdens de testritten.

Lange duur test  
Ford Tourneo Custom
Conclusie

VAN   

Om te beginnen is er de spreekwoorde-
lijke uitstekende ophanging en bestu-
ring van deze Ford. Op het testcentrum 

in Lommel kennen de ingenieurs hun klassie-
kers als het om wegligging en stuurgevoel 
gaat. Dat is dan ook te merken aan deze Ford: 
in deze klasse is het moeilijk om een voertuig 
te vinden dat meer stuurgevoel en feedback 
geeft bij het rijden. De wagen was uitgerust 
met een automatische versnellingsbak met 6 
verhoudingen, die schakelt zonder te schok-
ken. Nadeel van deze overbrenging was wel 
dat de kick-down veel te snel reageerde: een 
snelle beweging van het gaspedaal was vol-
doende om een gang lager te schakelen. De 
wagen reageert daar wel sneller door, maar 
het nadeel is dat het brandstofverbruik wel 
toeneemt door de hogere toerentallen. Bo-
vendien heeft Ford een nieuwe dieselmo-

tor ontwikkeld en in deze Tourneo Custom 
gemonteerd, een krachtbron die merkelijk 
meer trekkracht levert in de lage toeren. 
Het constante terugschakelen is dus eigenlijk 
overbodig. Een betere programmering van 
de versnellingsbak dient zich dus aan. Als je 
trage en kleine bewegingen maakt met het 
gaspedaal, kan de versnellingsbak trouwens 
prima volgen. De wagen beweegt zich dan 
even vlot met de verkeersstroom mee. De 
snelle kick-down leverde een relatief hoog 
verbruik op, van iets minder dan 10 l/100 km. 

TESTVERLOOP
De Tourneo Custom kwam met iets meer dan 
3.000 km op de teller op de redactie aan. De 
wagen was dus al ingereden. Een voordeel is 
dat bij onze test verschillende chauffeurs met 
de wagen rijden: de resultaten worden dus 

Een vlot rijdende VIP-vervoerder, deze Ford Tourneo Custom
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leder beklede zetels, wat uiteraard veel toe-
voegt aan het comfort. Ook de bijkomende 
klimaatregeling voor de achterste zitplaatsen 
kon tijdens de snikhete zomer op veel bijval 
rekenen. 

Een klein maar belangrijk detail: Ford is geluk-
kig zo slim om bijkomende hulpspiegels te 
monteren. Die zijn bijzonder handig onder-
weg, omdat ze blinde hoeken rond de wagen 
vrijwel onderdrukken. En nog veel praktischer 
als de Tourneo Custom in een smalle plaats 
moet worden gemanoeuvreerd, omdat je dan 
alles uitstekend in het oog kan houden.

Een ander voordeel is dat je de start-stop van 
de dieselmotor makkelijk met een enkele 
schakelaar kan afzetten, bijvoorbeeld in een 
file. 

niet teveel beïnvloed door een persoon met 
een zware of net lichte rechtervoet. 

Bij de tests, die door verschillende personen 
werden gereden, bleek al snel dat deze Ford 
met een groot aantal sterke punten op de 
proppen kan komen. Het Sync-systeem van 
Ford bleek al snel op veel fans te kunnen re-
kenen. Het is immers overzichtelijk, reageert 
snel en is makkelijk af te lezen. Omdat het sys-
teem zo makkelijk te bedienen is, moet je niet 
eerst naar de handleiding grijpen om het te 
kunnen gebruiken. Vooral de navigatie werkt 
erg goed: een adres invoeren is een fluitje van 
een cent, de begeleiding is prompt en maakt 
geen fouten. 

Een ander sterk punt van de wagen is de al-
gemene afwerking. Deze testwagen had met 

 
De passagiers kunnen rekenen op heel wat comfort.

Uitstekende xenon-koplampen  
op de testwagen.

De hulpspiegels en de achteruitrijcamera geven een uitstekend beeld 
van wat er rond de wagen gebeurt.

Makkelijk en vlot te gebruiken, het SYNC-systeem van Ford.

Tenslotte waren zowel chauffeurs als passa-
giers erg te spreken over de in- en uitstap van 
deze Ford: een belangrijke factor in het com-
fort dat de wagen biedt.

Het verbruik gaf reden tot een eerder mid-
delmatige score, waarbij we op 5.230 km 
9,5 l/100 km door de injectoren joegen. Niet 
overdreven, maar persoonlijk had ik een liter 
minder verwacht. Het bijkomende verbruik 
van 15 liter AdBlue, is vooral te wijten aan de 
relatief hoge temperaturen deze zomer en de 
lange ritten op de snelweg. We noteerden ook 
8,8 l/100 en 9 liter rond, bij ritten met gelijk-
matige snelheid op de snelweg, met passa-
giers en bagage aan boord. 

Een ander punt van kritiek was de plaatsing 
van de zetels, zodat de wagen geen koffer-

Veel beenruimte voor de passagiers.
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TESTGEGEVENS

Kilometerstand ingebruikname: 3022
Kilometerstand teruggave: 8252
Verbruik gemiddeld, complete test:  
9,5 l/100 km
Laagst genoteerde gemiddeld verbruik: 
8,8 l/100 km

CONCLUSIE
Deze Ford Tourneo Custom is een bijzonder 
comfortabele en vlot rijdende VIP-transporter. 
De wagen biedt veel aan de chauffeur, met 
een vlot werkend Sync-systeem, fijn stuurge-
voel en prima aandrijflijn. De passagiers heb-
ben veel ruimte, vooral veel beenruimte en 
genieten van een makkelijke in- en uitstap. 
De zetels leveren veel steun, ook bij langere 
ritten. De klimaatregeling voor de achterste 
zitplaatsen is een echte plus. 

Jan voet

Tijdens de veeleisende test bleef het verbruik onder de magische grens van 10 liter.

ruimte voor bagage had. Dat is vooral lastig als 
deze Tourneo als luchthaventaxi wordt ingezet. 
Ford zou de zetel een stukje naar voor kunnen 

opstellen, om toch de gelegenheid te geven 
trolleys te kunnen vervoeren. De achterklep is 
trouwens groot en relatief zwaar.

VAN   
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DKV BOX EUROPE is  
algemeen beschikbaar 
in 4e kwartaal 2018
De DKV BOX EUROPE, de on-board unit waarmee op de kortere 
termijn in heel Europa tol kan worden afgerekend conform de 
richtlijnen van EETS (European Electronic Toll Service), doorliep 
in augustus de laatste testfase. Ruim duizend tolboxen worden 
in heel Europa getest door klanten van DKV. Naast transactie-
gegevens worden ook alle met de on-board unit verbonden pro-
cessen getest, zoals noodsituaties en klantenservice. De eerste 
testboxen werden begin augustus al afgeleverd in Tienen, bij 
Engelbosch. Nu heeft ook Don Trucking in Nederland zijn eerste 
boxen geïnstalleerd.

Tot de testklanten behoort logistiek dienstverlener Don Trucking. 
Het transportbedrijf heeft 2 augustus jl. de eerste on-board units 
ontvangen en geïnstalleerd. Het transportbedrijf zal de DKV BOX 
EUROPE testen in hun trucks. "Dankzij de DKV BOX EUROPE zul-
len onze operationele bedrijfsprocessen vereenvoudigen. Nu 
moeten we voor elk land apart registeren, met verschillende 
accounts en veel papierwerk. Straks zijn we met één online por-
tal en één on-board unit klaar. Daarnaast is de installatie echt 
simpel. De eerste installatie van de eerste on-board unit duurde 
slechts een kwartier,” zegt Darek Hejnicki, operationeel directeur 
bij Don Trucking. “Dankzij de DKV BOX EUROPE worden wij in 
staat gesteld om sneller en accurater te factureren.” voegt Don 
de Jong, oprichter van Don Trucking, toe. 
 
De DKV BOX EUROPE is sinds mei 2018 online op de website van 
DKV Euro Service te bestellen en is in het vierde kwartaal van 
2018 algemeen beschikbaar. De Belgische tol is de eerste tol die 
kan worden afgerekend met de DKV BOX EUROPE. De aansluiting 
van de Duitse tol volgt begin 2019, gevolgd door de zogenoem-
de DSRC-landen (Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Portugal). Kort 
daarna worden ook Italië en de Öresund en Storebaelt bruggen 
in Scandinavië geactiveerd. 

Het is ons doel om de ingebouwde on-board units vanaf het vier-
de kwartaal van 2018 te vervangen voor de DKV BOX EUROPE. 
Op middellange termijn beschikt de gebruiker met de DKV BOX 
EUROPE dan over slechts een on-board unit voor heel Europa,” 
zegt Gertjan Breij, Managing Director bij DKV Euro Service. “Het 
is hierbij belangrijk om aan te geven dat de DKV BOX EUROPE 
niet nogmaals hoeft te worden vervangen. Het aansluiten van 
nieuwe landen en de daarbij behorende upgrades verlopen ge-
heel automatisch ‘Over the Air’, ongeacht waar het voertuig zich 
bevindt en onze klanten kunnen via de online portal eenvoudig 
landen aan- en uitzetten of de on-board unit toewijzen aan een 
ander voertuig.”  

NEWS   
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Met de Mitsubishi L200 

vervoegt een pick up onze 

lange duur testvloo t. De pick 

ups kennen een toename op 

onze bedrijfswagenmarkt, 

ook al omdat steeds meer 

fabrikanten dit type voertuig 

aanbieden. Wat Mitsubishi 

betreft, is het zeker zo 

dat het Japanse merk een 

lange traditie heeft in 

terreinwagens en pick ups.

Lange Duur Test
Mitsubishi L200 Double 
Cab Instyle AT

Die lange traditie merk je meteen in het 
interieur van deze L200. De wagen be-
schikt immers over een makkelijk be-

dienbare 4x4 techniek, die met een draaiknop 
kan worden in- en uitgeschakeld. De aandrijf-
lijn kan gebruikt worden met alleen achter-
wielaandrijving, vierwielaandrijving zonder 
langsdifferentieel en vierwielaandrijving met 
veldversnellingen. Wie daar nog mee zou 
vastrijden, kan het differentieel in de achteras 
sluiten, zodat het onmogelijk wordt voor de 
achterwielen om apart door te spinnen. Dit 
systeem werd door Mitsubishi Easy Select 
4WD gedoopt. In de catalogus bij Mitsubishi 

staat een 4x4 aandrijflijn die nog meer moge-
lijkheden geeft: daarbij is het mogelijk om in 
4x4 te rijden met een werkend langsdifferen-
tieel. Op die manier kan bijvoorbeeld zonder 
overdreven hoog verbruik gereden worden 
met een zware trailer of in gladde omstandig-
heden. Dat systeem is vergelijkbaar met dat 
van de Pajero, de terreinbeul van het merk. 
Dit wordt Super Select 4WD II genoemd.

UITVOERINGEN
De L200 bestaat in slechts één lengte, maar 
op hetzelfde chassis zijn twee cabines te koop: 
de Club Cab en de Double Cab. In de Club Cab 

Onze L200 heeft de krachtigste motor van 181 pk in het vooronder.

VAN   
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zijn achteraan twee zitplaatsen voorzien, maar 
die zijn eigenlijk maar beperkt bruikbaar. De 
Double Cab biedt meer zitruimte, zodat het 
mogelijk is om met 4 volwassen comfortabel 
te zitten. Met 5 kan ook, maar dan boet je in 
op comfort. Voordeel van de Club Cab is de 
langere laadruimte, die 185 cm lang is. De 
dubbele cabine stelt 152 cm ter beschikking.
Wielbasis is in beide gevallen 3 meter. Mitsub-
ishi rekent een draaicirkel tussen stoepranden 
van 10,2 meter, wat een goed cijfer is voor 
een voertuig met vierwielaandrijving. Om 
toch een dubbele cabine te kunnen monte-
ren op het chassis, maakt Mitsubishi gebruik 
van de zogenaamde “J-line”. Dat betekent dat 
de achterwand van de dubbele cabine vanaf 
de gordellijn naar voor plooit. Dat laat toe de 
achteras op dezelfde plaats te laten en tege-
lijk voldoende zitplaats achterin de cabine te 
creëren.

De L200 staat vooraan op een onafhankelijke 
ophanging met dubbele A-armen (wishbones) 
met schroefveren. De wagen heeft ook schijf-
remmen op de voorwielen. Achteraan gaat het 
er een heel stuk robuuster aan toe. De achteras 
is star en wordt met bladveren opgehangen. 
De achterwielen worden met trommelrem-
men tot stilstand gebracht. Dat is een goede 
keuze van Mitsubishi: het laadvermogen van 
de L200 bedraagt 1.030 kg, een belasting die 

De wagen is voorzien van een hardtop. De instap bij dit type voertuig is vrij hoog, gelukkig monteert Mitsubishi  
een handige treeplank.

beter op een robuuste achteras kan rekenen. 
Het sleepvermogen mag ook gezien worden, 
met 3,1 ton aan maximaal geremd trailerge-
wicht.

De aandrijving gebeurt door een 2,4 liter tur-
bodieselmotor, die leverbaar is in twee sma-

ken. De minst krachtige variant 154 pk en een 
trekkracht van 380 Nm. Die trekkracht staat al 
ter beschikking vanaf 1.500 omw/min, wat 
maakt dat deze motor zelden of nooit op zijn 
adem trapt. De krachtigste uitvoering is dan 
weer goed voor 181 pk en 430 Nm aan kop-
pel. De overbrenging gebeurt standaard met 

De vijftrapsautomaat kan ook met paddles aan het stuur bediend worden.
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Top van het gamma is de Instyle, en die doet 
daar ondermeer nog lederen zetels, schakel-
paddels aan het stuur voor de automaat en 
een navigatiesysteem bovenop.

VEILIGHEID
Dit type voertuigen wordt vaak stevig aange-
sproken door de chauffeurs en daarom heeft 
Mitsubishi een heel leger van veiligheids-
maatregelen ingebouwd. De L200 heeft een 
koetswerk dat extra bescherming biedt bij een 
ongeval. RISE heet dat bij de Japanse construc-
teur, wat staat voor Reinforced Impact Safety 
Evolution. Vrij vertaald: veilig versterkt tegen 
botsingenergie. De wagen is voorzien van 
airbags, in totaal 7. Zo zijn er ook zijdelingse 
plofzakken. Er is ook een ASTC, een module die 
ingrijpt bij onder- of overstuur. Zeker een slip 
over de achteras is een probleem dat vroeger 
vrij veel voorkwam bij pick ups. Deze module 
zou dat moeten voorkomen of tegengaan. De 
lane departure warning doet beroep op een 
camera ter hoogte van de binnenspiegel. Het 
systeem geeft een geluidsalarm als het ver-
moedt dat de chauffeur van de rijbaan afwijkt. 
Op kleinere wegen is het soms handig het 
systeem uit te schakelen, maar op langere 
trajecten is het een handige hulp. Een heel 
belangrijke veiligheidsmodule tenslotte, is 
het trailer stability assist. Dat voorkomt door 
afzonderlijk remmen op de wielen van de wa-
gen dat een trailer of sleep begint te slingeren. 
Gezien het hoge gewicht dat mag gesleept 
worden, tot 3,1 ton, geen overbodige luxe. 

Jan voet

een zesbak, voor beide krachtbronnen. Wie 
dat wil, kan ook een automaat met 5 trappen 
aanvinken op de optielijst, maar die is alleen 
met de krachtigste motor beschikbaar. Nog 
even meegeven dat alleen de manuele ver-
snellingsbak een stop & go module heeft.

Mitsubishi is niet krenterig met de uitrusting 
van de L200. Wie de Invite basisuitvoering 
bestelt, kan al rekenen op remhulpsystemen, 
heuvelstarthulp, volwaardig reservewiel en 
automatische vergrendeling van de deuren 
bij het rijden. Ook manuele air conditioning is 
standaard. De Double Cab krijgt daar nog zijtre-
den, Isofix op de achterbank en cruise control 
bovenop.
De Intense afwerking is de middenmoot van 
het gamma, waarbij de wagen op lichtmeta-
len velgen staat, chromen accenten krijgt, een 
met leder overtrokken stuurwiel en versnel-
lingspook, licht- en regensensor, achteruitrijca-
mera en lane departure warning.

De afwerking is correct en zelfs vrij luxueus voor dit segment. 

De L200 biedt keuze uit twee vierwielaandrijvingsystemen.

VAN   
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10 VDL Citea’s  
SLFA-181 Electric  
voor streekvervoer  
in regio Waterland 
31 oktober heeft openbaarvervoerbedrijf EBS 10 elektrische VDL 
Citea’s SLFA-181 officieel in gebruik genomen, die zullen rijden 
binnen het streekvervoer in de regio Waterland. De elektrische 
bussen worden ingezet op de R-net lijn 316 tussen Amsterdam 
en Edam- Volendam. Dit resulteert in 135.000 elektrische kilo-
meters per bus per jaar. Naast forensen maken ook veel toe-
risten gebruik van deze buslijn. De batterij- en laadstrategie zijn 
afgestemd op de hogere gemiddelde snelheid die past bij het 
streekvervoer. 

De VDL Citea’s SLFA-181 zijn uitgevoerd met een 3-deurs configu-
ratie in BRT design met 50 zitplaatsen en 80 staanplaatsen. De 
chauffeur beschikt over een ruime chauffeurscabine en wordt 
via het standaard digitale instrumentenpaneel optimaal geïnfor-
meerd over de rijprestaties en de actuele status van het voertuig. 
Voor de passagiers bieden luxe stoelen, WiFi en USB aansluitin-
gen extra reiscomfort. 

Dankzij het geoptimaliseerde snellaadconcept is de operationele 
beschikbaarheid van de elektrische bussen maximaal. De batte-
rijen van de bussen hebben een energiecapaciteit van 169 kWh 
en worden overdag op het busstation van Edam opgeladen mid-
dels snelladers met een maximale capaciteit van 450 kW. Op 
een volle batterij kunnen de bussen 2 keer retour van Edam via 
Volendam naar Amsterdam centraal station. Na een laadsessie 
van nog geen 15 minuten kan de bus volledig herladen de route 
wederom afleggen. ’s Nachts worden de bussen op het depot in 
Purmerend opgeladen met een maximaal vermogen van 30 kW. 
Sinds december 2011 verzorgt EBS het openbaar vervoer in de 
regio Waterland, direct ten noorden van Amsterdam, inclusief de 
verbindingen van en naar Amsterdam. Op een doordeweekse 
dag maken 40.000 reizigers in ongeveer 200 bussen gebruik van 
de diensten van EBS. De huidige concessie Waterland duurt tot 
eind 2021. In deze concessie wordt nauw samengewerkt met 
concessieverlener Vervoerregio Amsterdam.  
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De nieuwe F-Max, die door 

Ford Trucks gebouwd wordt, 

is verkozen tot International 

Truck of the Year 2019. Het 

resultaat van de verkiezing 

door 23 vakjournalisten 

en uitgevers van 

gespecialiseerde magazines, 

waaronder Transporama, 

werd op de IAA in Hannover 

bekend gemaakt. De award 

werd aan Haydar Yenigün, 

CEO van Ford Trucks 

overhandigd tijdens de 

persdag van de IAA

Ford Trucks F-Max is 
International  
Truck of  
the Year 2019

De F-Max haalde niet minder dan 126 
stemmen, waarmee de truck het haal-
de met ruime voorsprong op de Scania 

L&P reeksen en de FH/FM aardgastrucks van 
Volvo. 

De erkenning voor de International Truck of 
the Year wordt jaarlijks toegekend aan een 
vrachtwagen die in de voorbije 12 maanden 

op de markt is gekomen en die een wezenlijke 
bijdrage levert aan de verbetering van het ver-
voer van goederen over de weg. De juryleden 
worden geacht rekening te houden met tal 
van criteria waarop ze hun oordelen moeten 
baseren. Daarbij gaat het om technologische 
vernieuwing, comfort, veiligheid, driveability, 
brandstofverbruik, impact op het milieu en to-
tal cost of ownership.

TRUCK   

De overhandiging van de award aan 
een zeer trots Ford Trucks team.

TRANSPORAMA • 39122
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zet. Deze truck wordt een speler van beteke-
nis in de markt van het wegvervoer op lange 
afstand.”

F-MAX
De F-Max beoordelen als een goedkoop, in 
Turkije gebouwd product voor ontwikkelende 
markten is een kanjer van een misrekening. 
De wagen moet op geen enkel gebied toe-
gevingen doen ten opzichte van vrijwel ieder 
klassiek Europees merk. Ford Otosan, dat deze 
vrachtwagen bouwt voor Ford Trucks, is dan 
ook niet aan zijn proefstuk toe. Toch was dit 
waarschijnlijk een van de meest ambitieuze 
projecten die het bedrijf ooit ondernam. Zo 
werden niet minder dan 1.100 ingenieurs in-
gezet bij de ontwikkeling van deze wagen. De 
motor, achteras, chassis, cabine… alles werd in 
eigen beheer ontworpen en gebouwd. De pro-
totypes werden ondermeer bij klanten getest, 
ook in de Europese Unie.

terwand en het plafond waren ondermeer 
opbergbakken gemonteerd zoals in een vlieg-
tuig. Het instrumentenpaneel maakt voor een 
groot deel gebruik van een digitale instrumen-
tencluster die ook bij fel zonlicht prima af te 
lezen is. Een bijzondere eigenschap van deze 
wagen is het ConnecTruck. Dat is een systeem 
dat via de on board diagnose de functies van 
de wagen constant controleert. Als er een pro-
bleem wordt gedetecteerd, wordt dit via een 
robuuste GPRS-verbinding gemeld aan een 
call-centre, dat dan contact kan opnemen met 
de chauffeur en de transporteur. Op die manier 
kan ongeplande stilstand in veel gevallen wor-
den vermeden of tot een absoluut minimum 
worden beperkt.

Gianenrico Griffini, voorzitter van de jury, vatte 
het als volgt samen: “Met de lancering van 
de F-Max heeft Ford Truck een degelijke en 
doordacht ontworpen trekker in de markt ge-

TEST IN TURKIJE
De Ford F-Max kon uitgebreid worden test ge-
reden in Turkije. Bij die testritten viel voor alle 
juryleden op dat de aandrijflijn van de F-Max 
aan de top van het peloton speelde: Eco-Roll, 
adaptive cruise control en op GPS-gebaseerde 
cruise controle en schakelreacties van de ZF 
versnellingsbak. Daar moet de Ford op geen 
enkele manier terrein toegeven op zijn concur-
renten. Ook de stille werking van de 12,7 liter 
Ford Ecotorq euro 6 motor van 500 pk, samen 
met de ZF Traxon maakten indruk.

Andere punten die naar boven kwamen bij 
gesprekken met de andere juryleden, waren 
de nieuwe cabine, die we konden rijden in de 
grootste en meest luxe uitvoering. De stuurhut 
biedt veel plaats en een prima afwerking. De 
vloer is vlak en de stahoogte een indrukwek-
kende 2,16 m. Opvallend is het grote volume 
aan bergruimte in de cabine. Tegen de ach-

De truck kan met een app bediend worden: brandstofpeil, hulpverwarming/
air conditioning, openen/sluiten van venster, vergrendelen van portieren… Vertrek voor de testrit rond Istanbul: 40 ton treingewicht.

TRANSPORAMA • 391 23
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Haydar Yenigün wil binnen twee jaar zijn eigen 
versnellingsbakken monteren in de F-Max

De lijnen van de cabine doen erg Europees aan, in de realiteit nog meer dan op foto’s.

De F-Max geeft op geen 
enkel gebied iets toe op de 

bestaande merken.

Tijdens de test bleek dat je 
inderdaad kan beschikken 

over 500 paarden.

TRANSPORAMA • 39124
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De ambities met deze truck zijn bijzonder steil, 
wat Ford Trucks betreft. Zo wil men binnen de 
twee jaar een eigen versnellingsbak koppelen 
aan de Ecotorq, een bak met 16 gangen. Ik 
vroeg aan de heer Haydar Yenigün waarom ze 
een eigen bak wilden, en zijn antwoord was 
eenvoudig: “We beschikken over de ingenieurs 
om een zeer betrouwbare en degelijke ver-
snellingsbak te ontwikkelen. Bovendien past 
een gangwissel met 16 gangen beter bij de 
karakteristieken van onze motor.”

De vraag die we ons nu kunnen stellen is niet 
zozeer of, maar wanneer Ford Trucks met deze 
wagen naar West-Europa komt. Het merk is 
aanwezig in alle Oost-Europese landen. Als ze 
de Duitse markt betreden, is de stap naar ons 
land bijzonder klein. Wetende dat deze truck 
aan een zeer interessante prijs zou kunnen 
worden aangeboden, is het dan alleen kwestie 
van de uitbouw van een performant dealer- en 
servicenetwerk. 

Jan voet

lijk wat reserve over tijdens dat manoeuvre. Er 
wonen dus echt 500 paarden in het vooronder.
De afwerking in de cabine is goed, al reden we 
met pre-productietrucks, waar hier en daar nog 
een kabeltje zichtbaar was. De stilte, motor-, rij 
en rolgeluiden en windgeluid in de cabine zijn 
echter voorbeeldig laag. Het enige waar ik niet 
van onder de indruk was, en dat is letterlijk het 
enige punt van kritiek, was de matras op het 
bovenste opklapbare bed. Nu wordt dat door 
de meeste chauffeurs toch alleen maar als bij-
komende opslagruimte gebruikt…

Zoals al vernoemd in dit 
artikel, konden we in 
Turkije een rit maken 
met de nieuwe F-Max. 
Meestal sta ik bijzonder 
wantrouwig tegenover 
dit soort oefeningen, 
omdat er merken be-
staan die je dan voorna-
melijk bergaf laten rijden 
over een kaarsrecht en bil-
jartvlak parcours, en liefst niet langer 
dan een uurtje. Bij Ford Trucks pakten ze dat 
gelukkig anders aan: we reden niet alleen op 
snelwegen, maar ook kleinere wegen en zelfs 
een stuk met ronde punten en verkeersdrem-
pels zat in de omloop. In totaal reden we een 
uur of 3,5, waarbij je ondermeer op een lange 
en behoorlijk steile helling een goed idee van 
het vermogen van de nieuwe Ford motor kon 
vormen. Ik was in staat, met een treingewicht 
van 40 ton, 7 andere vrachtwagens in te halen 
op die helling. De truck had zelfs nog behoor-
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De nieuwe, jaarlijkse 

Truck Innovation Award 

is gelanceerd door de 

jury van International 

Truck of the Year. De prijs 

vormt een weerspiegeling 

van de evolutie en 

omschakeling van de 

interne verbrandingsmotor 

naar andere aandrijvingen, 

die vernieuwend, 

onconventioneel en 

milieuvriendelijker zijn.

MAN wint de 
Truck Innovation Award 
op de IAA

De kandidaten voor de nieuwe award 
zullen kunnen deelnemen en worden 
afgewogen, parallel aan de stemming 

voor International Truck of the Year. De voor-
naamste criteria zijn de aanwezigheid van 
technologie die in de toekomst ingrijpende 
veranderingen en verbeteringen met zich 
mee zal brengen voor de hele transportsec-
tor. Daarbij ligt de focus op veiliger en mili-
euvriendelijker vervoer van goederen over de 
weg. Het moet gaan om voertuigen met een 
hoogst toegelaten gewicht van meer dan 3,5 
ton.

Dit jaar was het MAN dat de allereerste editie 
van deze award uit de brand wist te slepen. 
De prijs ging naar de aFAS, een autonoom 
veiligheidsvoertuig voor wegwerkzaamheden 
op snelwegen. De wagen werd ontwikkeld in 
samenwerking met Hessen Mobil en andere 
O&O-partners, en maakte met zijn hogere vei-
ligheid voor wegenwerkers dermate indruk op 
de jury van International Truck of the Year dat 
hij de Truck Innovation Award kreeg.

Het gaat concreet om een TGM 18.340, die 
voorzien is van de mogelijkheid om autonoom 

TRUCK   

Activeren en uitstappen. De truck rijdt zelf.
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grijpt het systeem onmiddellijk in en stopt de 
truck. 

Met deze aFAS maakt MAN niet alleen rijden-
de werfzones een heel stuk veiliger voor de 
wegenwerkers, maar worden ook belangrijke 
stappen gezet naar level 4 autonoom rijdende 
voertuigen. Reden genoeg om de Truck Inno-
vation Award toe te kennen. 

Jan voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

nog zeer veel ongevallen met voertuigen die 
bij werven op de werfbeveiliging inrijden.

De jury van International Truck of the Year 
kreeg in Oostenrijk de kans om met de au-
tonoom rijdende truck mee te rijden. Het is 
een bijzonder vreemd gevoel om naast een 
lege chauffeursstoel te zitten in een rijdende 
vrachtwagen!
We hebben ondermeer een test uitgevoerd 
van het veiligheidssysteem van de wagen: 
als er iemand toch voor de truck zou stappen, 

achter een andere truck te rijden. Tussenaf-
standen van 20 tot 150 meter zijn mogelijk. 
Bedoeling is dat de wagen met een botskus-
sen rijdende werven op snel- en andere we-
gen beveiligt. 
De wagen wordt door een chauffeur naar de 
werfzone gereden, waarna de techniek geacti-
veerd wordt en de chauffeur kan uitstappen en 
ander werk kan gaan doen. MAN heeft deze 
wagen vooral ontwikkeld om het leven van de 
chauffeurs die deze wagens aan werven moe-
ten besturen, te redden. In Europa gebeuren 

MAN truck & bus CEO Joachim Drees ontvangt de award  
van juryvoorzitter Gianenrico Griffini.

De tussenafstand kan aangepast worden aan de omstandigheden.

Een vreemd gevoel, meerijden in een truck met een lege chauffeursstoel…
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Neemt de transportsector 

afscheid van dieselmotor? 

Wie dit jaar op de IAA 

rondliep, zou alvast kunnen 

denken van wel: op tal 

van stands op de vakbeurs 

schitterde de diesel in 

afwezigheid, op alle andere 

plaatsen speelde hij meestal 

een rol op de achtergrond…

Zo was er DAF, dat zijn innovation trucks 
toonde op de IAA. De constructeur uit 
de lage landen  heeft de LF Electric en 

CF Electric voor lichte en zwaardere distribu-
tietoepassingen in de stad, maar ook de CF 
Hybrid voor distributieverkeer over middel-
lange afstanden. Deze laatste rijdt volledig 
emissieloos in stedelijke gebieden - en met 
het laagste dieselverbruik daarbuiten. De DAF 
LF Electric is een volledig elektrische 19-tons 
truck voor ‘zero emissions’ distributieverkeer 

in de stad. De DAF CF Electric is de ideale ‘zero 
emissions’ oplossing voor distributieverkeer 
in de stad voor bijvoorbeeld de bevoorra-
ding van supermarkten. Hiervoor zijn hogere 
laadvermogens en volumes nodig en worden 
normaal gesproken enkel- of dubbel-assige 
opleggers gebruikt.  De DAF CF Hybrid is ont-
wikkeld voor elektrisch en ‘zero emissions’ 
rijden in de stad, terwijl hij daarbij een zeer 
grote actieradius heeft, dankzij de laatste en 
ultra-schone dieseltechnologie.

Vervoer zonder uitstoot

DOSSIER: IAA   

De FH viert zijn 25ste verjaardag.  
Op de IAA werd de miljoenste FH afgeleverd.
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Carrier Transicold kan u meer lezen in een an-
der artikel in deze Transporama.

MAN 
Bij het merk met de Leeuw was bijzonder veel 
te zien: zo stelde MAN voor de IAA verschil-
lende elektrische voertuigen voor, de eTGE en 
eTGM. Maar vooral het studiemodel CitE, een 
volelektrische 15 tonner was interessant. De 
wagen is ontworpen voor stedelijke leverin-
gen en biedt door zijn lage zitpositie een uit-
stekend zicht aan de chauffeur. Op die manier 
worden de gevaarlijke blinde hoeken rond de 
truck, oorzaak van zoveel ongevallen in ste-

verjaardag van de Daily was er een speciale 
versie, naast de Blue Power versie die samen 
met Petit Forestier werd voorgesteld. Dat is 
een gekoelde versie van de Daily met een 3 
liter CNG motor. Deze aardgas motor laat toe 
ook te leveren in steden waar een dieselban 
van kracht is. De wagen is verder voorzien van 
een Hi-Matic automatische transmissie, bijzon-
der handig in stadsverkeer. Een andere versie 
van de aardgas Daily was de kipper met 3,5 
ton nuttige last van Maxicargo.
Ook was er een Eurocargo op gas te zien, met 
een stratenveegopbouw van Johnston Swee-
pers. Over de samenwerking tussen Iveco en 

IVECO
Iveco had in Hannover een stand zonder die-
selvoertuigen. Dat was ondermeer te zien aan 
de “dieselverbod”-verkeersborden die rond de 
ruimte waren aangebracht. Een aantal interes-
sante producten waren er wel te zien: onder-
meer een bioCNG-truck met een betonmolen 
van CIFA, op een Stralis X-Way NP van 400 pk. 
Er waren ook tal van elektrische voertuigen 
te zien: van de Daily, die dit jaar trouwens 40 
jaar bestaat, was een uitgebreid 4x4 gamma 
en een elektrische minibus te zien. De nieuwe 
Daily 4x4, een echte terreinbeul, gaat nu tot 
een maximum gewicht van 7 ton. Voor de 

De hybride CF trekker van DAF biedt interessante mogelijkheden voor 
stadsdistributie.

Met de CitE toont MAN hoe een elektrische 15tonner er kan uitzien.

Iveco zet vol in op aardgas.

Stefan Buchner stelt de nieuwe Actros voor.
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worden vervangen. De truck krijgt ook een 
opvallend strak digitaal dashboard, waarbij 
de klassieke klokken vervangen worden door 
schermen. De chauffeur kan die schermen 
aanpassen naar zijn behoefte. Met deze truck 
zet de driepuntige ster duidelijk de bakens uit 
voor de toekomst: autonoom rijden komt met 
deze editie van de Actros een heel stuk dich-
terbij.

RENAULT TRUCKS
Ook bij Renault Trucks stond de IAA in het te-
ken van elektrische voertuigen, met de Z.E. 
voertuigen. Z.E. staat bij Renault Trucks voor 
“Zero Emission”, wat alleen opgaat als de elek-
trische stroom waarmee de wagens worden 
aangedreven op CO2-neutrale manier wordt 
opgewekt. Renault biedt een compleet gam-
ma elektrische voertuigen voor de distributie 
aan, wagens waarbij je merkt dat het merk al 

den, vermeden. De truck heeft bovendien een 
camera-systeem 360° en kan 100 km rijden 
op een batterijlading. 
MAN investeert momenteel veel tijd in pla-
tooning, waarbij met tussenafstanden van 
10 à 15 meter wordt gereden. Daartoe wordt 
ondermeer met DB Schenker samengewerkt. 
Tenslotte was er de nodige aandacht voor de 
uitbouw van het RIO-platform van het merk.

MERCEDES-BENZ
Bij de driepuntige ster zijn de meeste ver-
nieuwingen in de voorbij maanden al aan het 
publiek voorgesteld, zoals u in tal van vorige 
edities van Transporama hebt kunnen lezen. 
Toch was er nog een verrassing in de vorm 
van de nieuwe Actros. Mercedes-Benz blijft 
deze truck verder en verder verbeteren. In 
zijn huidge vorm neemt de Actros afscheid 
van de achteruitkijkspiegels, die door camera’s 

jaren bezig is aan de ontwikkeling van deze 
trucks. We konden kort met een wagen rijden 
in Lyon, om tot de vaststelling te komen dat 
de truck het meest uitgepuurde en volwassen 
product is in deze sector.
Ander nieuws bij Renault Trucks zijn de ver-
beteringen aan de Optitrack+ hydraulische 
voorasaandrijving en de nieuwe Roadpad, 
die meer digitale mogelijkheden biedt aan de 
chauffeur.

SCANIA
Ook bij Scania was het terugbrengen van de 
uitstoot het leidende thema voor deze IAA. 
Volgens Alexander Vlaskamp, sr. VP van Scania, 
is de sociale druk om van diesel naar alter-
natieven over te schakelen zeer groot. Scania 
heeft ondermeer een plug-in hybride truck, 
die toelaat korte afstanden in de stad puur op 
stroom te rijden. Verder blijft Scania inzetten 
op gasmotoren en andere alternatieven voor 
diesels. 

VOLVO TRUCKS
Een feestje bij Volvo in Hannover : de mil-
joenste FH werd geleverd. Een reden tot vie-
ren, want de FH is ondertussen 25 jaar op de 
markt. Ondertussen wist Volvo te melden dat 
het op het punt staat vol elektrische trucks te 
gaan leveren in Noord-Amerika. Een bijzonder 
interessant studiemodel was de Vesta, een 
autonoom rijdende elektrische trekker zonder 
cabine. Voorlopig nog een studiemodel, maar 
tot nog toe het meest radicale idee dat ik ooit 
gezien heb in de transportsector. 

Jan voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Het gamma elektrische voertuigen van Renault Trucks biedt een uitgepuurd alternatief.

Scania kan dankzij zijn modulaire bouwwijze een groot aantal alternatieven aanbieden.

DOSSIER: IAA   
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TRUCK   

Koeltruck zonder diesel
Iveco en Carrier Transicold toonden op de IAA 2018 een aardgas-aangedreven 
Stralis NP koelwagen. Het ging om een 26 tons 400 PK Stralis NP bakwagen, 
voor het eerst uitgerust met de Carrier Transicold's Supra® CNG technologie.

De oplossing is een 100% aardgas vrachtwagen met gekoelde box. In te-
genstelling tot de standaard vrachtwagens voor temperatuurgeregeld goe-
derenvervoer, die twee dieselmotoren hebben - één voor de aandrijving van 
de vrachtwagen en één voor de koelgroep, die veel minder gereguleerd is 
- gebruikt deze Stralis NP alleen gecomprimeerd aardgas (CNG). Zowel het 
voertuig als de koelgroep rijden op Stoichiometrische 
aardgasmotoren met 3-wegkatalysatoren. Dit resulteert in ultralage NO2 
(-90% in vergelijking met diesel) en roetdeeltjes (-99%) emissies die ver 
onder de wettelijke waarden liggen. Voor CO2-uitstoot  bedraagt de reductie 
tot 95% met biomethaan. 
Deze oplossing, die UN ECE R110 gecertificeerd is, heeft ook het voordeel van 
een veel stillere werking: de Stralis NP' is Piek Quiet Truck gecertificeerd met 
71 dB(A) terwijl de Supra CNG koelgroep een Piek-certificaat heeft (geluidse-
missie) onder 60 dB(A). 
De lage emissies en geluidsniveaus zijn belangrijke voordelen voor nachtelijke 
leveringen aan supermarkten in het centrum van de stad. Een ander belangrijk 
voordeel is de lage Total Cost of Operation, met tot 40% brandstofbesparing 
ten opzichte van een diesel equivalent. De Stralis NP met Carrier Supra CNG-

technologie levert 100% dieselvrij koeltransport met lage emis-
sies. De brandstoftoevoer voor de motor van Carrier Transicold 
is afkomstig van speciale CNG-tanks die in onze fabriek zijn ge-
installeerd. De autonome werking van de koelgroep betekent 
dat de motor van de vrachtwagen niet hoeft te draaien om 
energie op te wekken voor de gekoelde unit. De Supra CNG-
koelunit kan immers zijn speciale CNG-tanks openen - van 1 tot 
4 om aan alle missieprofielen te voldoen - wanneer koudepro-
ductie nodig is. 

Deze aardgas koeltruck voldoet aan de PIEK-norm.



Volvo heeft met de FH 460 

op LNG een truck in huis 

die bedoeld is voor de lange 

afstand. Met 460 pk, de 

geautomatiseerde I-Shift 

transmissie, de ruime FH 

cabine en een actieradius 

van maximaal 1000 

kilometer is dit een truck 

waarmee je heel Europa 

door kunt, aldus Volvo. 

Wij daagden de Zweedse 

truckbouwer uit om met een 

40 tons LNG truck de zware 

route over de Brennerpas 

te rijden en de vergelijking 

aan te gaan met een 

dieselgestookte FH460. 
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Vergelijkingstest
Volvo vs. Volvo: Over de Bre    nnerpas met LNG

TRUCK   

Volvo pakt de zaken wat anders aan dan 
de twee merken die al op de markt 
waren met LNG trucks. Waar zowel 

Iveco als Scania het Ottomotor principe toe-
passen, dus met bougies, blijft Volvo het die-
sel principe trouw. De basis voor de G13C460 
krachtbron is dan ook het vertrouwde 12,8 
liter motorblok van de D13. Volvo past een 
heel ander systeem van de distributie van het 
onderkoelde, vloeibare gas toe, namelijk door 
met een hogedrukpomp te werken. Waar de 
andere merken het gas laten verdampen in 
de richting van de motor, houdt Volvo het 

vloeibaar tot het moment van inspuiting. Dat 
opvoeren van de druk gebeurt met een hy-
draulische pompunit die in de tank is gemon-
teerd. De hydraulische druk voor dit apparaat 
wordt geleverd door een motor-pto. Achter 
het motorblok, ter hoogte van de cabinesteu-
nen zien we een compact tankje met daarin 
de hydraulische olie. Door deze techniek is de 
Volvo een dikke 400 kilo zwaarder dan zijn 
dieselbroertje.

GEEN BOUGIES
De oplettende lezer zal zich inmiddels afvragen 
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Vergelijkingstest
Volvo vs. Volvo: Over de Bre    nnerpas met LNG

hoe Volvo het gas ontsteekt als er geen bou-
gies aanwezig zijn. Dat is vrij simpel, dit merk 
gebruikt dieselolie als ontstekingsbrandstof 
voor het gas. Volvo spuit tot 5 procent diesel 
in via dezelfde injector die ook het vloeibare 
gas injecteert. Het gevolg van het vasthouden 
aan het dieselprincipe is volgens Volvo een 15 
tot maar liefst 20 procent lager verbruik van 
LNG. Daar moeten we dan uiteraard wel die 
5 procent diesel weer bij op tellen, net als 
het vleugje AdBlue wat er nodig is om aan de 
emissie-eisen te voldoen. 

LNG MET DIESELGELUID
Opvallend aan de LNG Volvo is dat hij klinkt, 
voelt en rijdt zoals de diesel. Zelfs de ver-
trouwde dieselklop is in de cabine hoorbaar 
en eigenlijk is aanduiding in kilo’s op de ver-
bruiksmeter het enige wat herinnert aan het 
feit dat dit een LNG truck is. Totdat er getankt 
moet worden, want dan vergt zo’n LNG truck 
wat meer vaardigheden van de chauffeur. 
Tanken mag alleen als de chauffeur een pasje 
heeft waaruit blijkt dat hij gecertificeerd is om 
dat te mogen doen. Heel spannend is het al-
lemaal niet, maar je moet wel weten wat je 

wel, en vooral niet moet doen met zo’n LNG 
installatie. Dat geldt uiteraard ook voor de ser-
vicewerkplaats. Volvo is momenteel het net-
werk aan het opleiden met betrekking tot de 
LNG trucks. Niet alleen de monteurs moeten 
geschoold worden, het stelt ook andere eisen 
aan de werkplaats. Als de temperatuur van de 
LNG oploopt zal het systeem namelijk begin-
nen met het afblazen van gas. Dat is op zich 
ongevaarlijk, maar in een afgesloten werk-
plaats is het niet aan te raden. Vandaar dat 
daar voorzieningen voor getroffen worden bij 
de Volvo dealers.

TRANSPORAMA • 391 33

De beide Volvo trucks zijn vrijwel identiek,  
afgezien van de kleur en de brandstof.
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BRENNERPAS
Om aan te tonen of zo’n LNG truck ook echt 
geschikt is voor internationale ritten daagden 
wij Volvo uit om een diesel- en een LNG truck 
in te zetten voor een rit naar Italië. We starten 
in München en we rijden via de legendarische 
Brennerpas met zijn Europabrücke naar het Ita-
liaanse Bolzano (Bozen). Een rit van zo’n 280 
kilometer enkele reis, maar dan wel over be-
hoorlijke stijgingen en uiteraard gewoon met 

TRUCK   

De route over de Europabrücke en de Brennerpas is legendarisch.

40 ton. Heen en terug betekent dat een afstand 
van 560 zware kilometers. Dat is lang niet de 
1000 km die Volvo opgeeft, maar dit zijn wel 
extreem zware kilometers. Volgens Volvo geen 
enkel probleem, en nadat de beide trucks zijn 
afgetankt vertrekken we vanuit München. Dat 
tanken deden we overigens bij een mobiel 
tankstation bij gebrek aan een LNG vulpunt in 
München. De infrastructuur voor LNG staat in 
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Duitsland nog in de kinderschoenen maar er 
wordt hard aan gewerkt momenteel.

GEEN LITERS MAAR KILO’S
De beide Volvo’s sluiten keurig aan bij het ove-
rige verkeer en halen waar dat kan hele rijen 
tragere trucks in. De babyblauwe LNG truck 
doet daarbij totaal niet onder voor zijn die-
sel drinkende broertje. Aan boord is de hele 
beleving van de truck werkelijk precies gelijk. 
De I-Shift schakelt net zo voorbeeldig als we 
gewend zijn, en dat geldt ook voor de wer-
king van alle systemen aan boord. Net als de 
dieselversie werkt ook de LNG truck met het 
vooruitkijkende I-See systeem en de I-Roll. Na 
een tussenstop bij trouwe Volvo klant Fluckin-
ger Transport rijden we de Brenner op met de 
beide Volvo’s. De lange helling blijkt geen en-
kel probleem voor onze LNG truck. Het toeren-
tal ligt iets hoger dan dat van de diesel, en dat 
bij een versnelling lager in de LNG truck. De 
snelheid is echter precies gelijk. Het verschil 
in toeren is het gevolg van de toch net even 
anders liggende koppelkromme van de LNG 
truck, vandaar ook die kortere achteras.  

ENERGIEWAARDE OMREKENSOM
We brengen de nacht door in Bolzano om de 
volgende ochtend terug te rijden naar Mün-
chen. Het bereik is geen enkel probleem en bij 
terugkomst tanken we de LNG truck weer aan 

TECHNISCHE FICHE

Motor type: D13K460 G13C460

Cylinderinhoud 12,8 ltr 12,8 ltr

Boring-slag 158/131 158/131

Compressie: 18:01 18:01

Inspuitdruk: 2400 bar 2400 bar

Inspuitsysteem: Commonrail Commonrail

Max koppel: 2.300 Nm 2.300 Nm

Max koppel toerengebied: 1.000 - 1.400 rpm 1.050 -1.400 rpm

Max vermogen: 460 pk (338 kW) 460 pk (338 kW)

Max vermogen toerengebied: 1.400 - 1.800 rpm 1.700 - 1.800 rpm

Achterasoverbrenging: 2.47 op 1 2.64 op 1

Gewicht trekker rijklaar: 6.890 kg 7.583 kg

Wielbasis: 3800 mm 3800 mm

Versnellingsbak: I-Shift AT2612F I-Shift AT2612F

Motorrem: VEB+ VEB+

Onderhoudsinterval: 100.000/1jaar 100.000/1jaar

 Volvo FH460 Diesel Volvo FH460 LNG

Volvo bewijst dat LNG wel degelijk een alternatief is voor internationaal transport.
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Het vertrouwde Volvo FH interieur is ongewijzigd in beide trucks.

We rijden met speciale gestroomlijnde Volvo testopleggers.

TRANSPORAMA • 39136

TRUCK   
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het mobiele tankstation. Het blijkt dat de truck 
21,7 kilo per 100 kilometer gebruikt heeft. 
Aangezien een kilo LNG net zo veel energie-
waarde heeft als 1,39 liter diesel is het even 
rekenen, en dan blijkt de LNG variant mooi uit 
te komen met 30,16 ‘liter’ per 100 kilometer. 
Dat klopt ook helemaal, want de FH460 die-
seltruck waarmee we reden gebruikte 29,3 
liter per 100 kilometer. Tel daar een beetje 
meer AdBlue bij op dan bij de LNG truck en het 
plaatje is rond. Dit zijn overigens beide hele 

Tanken vereist speciale veiligheidsvoorzieningen en een certificaat.Het LNG wordt ijskoud getankt  
bij een temperatuur van min 150 graden.

Aanduiding in kilo’s per 100 kilometer, het is even wennen.De LNG tank is aan de linkerkant van het chassis gemonteerd.

nette verbruikcijfers, zeker gezien de zware 
route en de maximale belading. Kortom, keu-
rige cijfers voor de Volvo trucks, zowel op LNG 
als op diesel. 

KOSTENPLAATJE
De prijzen voor LNG variëren nogal in Europa 
en het is opvallend dat juist in Nederland 
met ruim 90 cent per kilo de prijs vrij hoog 
is. Duitsland is goedkoper, maar wie in België 
of Frankrijk kan tanken heeft de eerste winst 

van zo’n tien cent per kilo al binnen. Dit komt 
door accijnsverschillen in Europa, eigenlijk net 
als bij diesel dus. Toch is er met deze prijzen 
behoorlijk wat te verdienen ten opzichte van 
diesel. Belangrijk voor het totale kostenplaatje 
is echter de aanschafprijs van de truck. Die ligt 
45.000 euro boven de dieselversie, en dat is 
toch een stevig bedrag. Zeker omdat de rest-
waarde vooralsnog onzeker is. Voor reparatie 
en onderhoud gaat Volvo uit van dezelfde 
intervallen en kosten. Wel moet de hydrau-
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TRUCK   

In de cabine is niets te bespeuren van de duurzame brandstof waar deze truck op rijdt.

De G13C krachtbron is grotendeels identiek aan de D13 dieselmotor van Volvo.

TRANSPORAMA • 39138

TRUCK   
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daad rond op 100% CO2 reductie, maar dat 
is wat opportunistisch. Biogas is namelijk 
nog vrijwel nergens te tanken als LNG, en 
als dat wel zo is dan gaan we nog even 
voorbij aan de hoeveelheid energie die er 
in gestopt moet worden voordat het vloei-
baar wordt. Daarvoor moet het gas gekoeld 
worden tot min 140 graden, en ook daar is 
energie voor nodig. Desalniettemin bewijst 
Volvo met de 420 en 460 pk LNG motoren 
dat rijden op deze brandstof beslist toe-
komst heeft. Los van de beschikbaarheid 
van biogas en HVO laat dit zien dat er al-
ternatieven zijn voor het rijden op diesel. 
Ook nu al, en zeker ook voor het internati-
onale transport over langere afstanden. En 
de chauffeur? Die merkt er eigenlijk alleen 
tijdens het tanken wat van dat hij op LNG 
rijdt, en daarmee is bewezen dat gas echt 
niet alleen is om op te koken! 

iep van der Meer

liekolie en het filter daarvan voor het LNG 
systeem om de 150.000 km vervangen 
worden. Veel opdrachtgevers willen, of ei-
sen zelfs een duurzame transportoplossing 
en daar biedt deze LNG Volvo mogelijkhe-
den. Daarvoor zal de klant echter ook zelf 
een duit in het zakje moeten doen. De kilo-
meterprijs van een LNG truck wordt alleen 
interessant als er heel veel kilometers ge-
maakt worden, bijvoorbeeld door 24 uurs 
inzet. Dan gaat het prijsvoordeel aan de 
pomp ineens snel oplopen.

CONCLUSIE:
Volvo claimt dat je met de LNG versie van 
de FH tot 100% aan CO2 reductie bereikt. 
Dat is een nogal boude bewering die het 
merk onderbouwt door te stellen dat dit 
uitsluitend kan door biogas te tanken. Voor 
het ontsteken van dat gas zou dan geen 
dieselolie maar HVO moeten worden ge-
tankt. Daarmee krijg je het verhaal inder-

Reken even mee
De LNG truck is 45.000 Euro duurder en neemt 
500 kilo minder lading mee doordat hij wat 
zwaarder is. Onderhoud is iets duurder door 
de hydraulische unit voor de LNG pomp, maar 
dat is marginaal. Doordat LNG goedkoper is dan 
diesel zou er bij een kiloprijs van 88 Eurocent 
over 120.000 km ruim 12.000 Euro per jaar be-
spaard kunnen worden aan de pomp. Dat zou 
betekenen dat in 3,7 jaar de extra investering 
kan worden terugverdiend. Onzeker is echter de 
restwaarde, want dat weet eigenlijk nog nie-
mand. Een ander punt betreft de subsidierege-
ling die van land tot land verschilt. In Duitsland 
ontvangen vervoerders momenteel bijvoorbeeld 
12.000 Euro aan subsidie voor een LNG truck. 
Daarmee is de investering heel wat sneller te-
rug te verdienen. Kortom, het blijft samen met 
de klant pionieren en rekenen om tot de meest 
duurzame en efficiënte oplossing te komen.

Veel aandacht voor de nieuwe techniek aan boord van de blauwe Volvo FH.
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Met een fikse voorsprong in 

de puntentelling haalde de 

Citaro Hybrid de titel van 

International Bus of the Year 

binnen. Nochtans was de 

concurrentie niet min, maar 

het uitgepuurde en foutloze 

concept van deze Citaro wist 

de juryleden dan toch te 

overtuigen.

Mercedes-Benz Citaro 
Hybrid: International 
Bus of the Year 2019

Die concurrentie bestond uit een vol-
ledig elektrische Irizar en een even-
eens volledig elektrische Heuliez. Het 

was vooral de intelligente opbouw van de 
hybride aandrijflijn, die indruk maakte op zo-
wel de chauffeurs als de passagiers van de 
12 meter lange stadsbus. Het gaat eigenlijk 
om onderdelen die afkomstig zijn van de 
personenwagens van Mercedes-Benz. De 
elektromotor levert 14 kW vermogen (19,5 
pk) en 220 Nm piekkoppel. Dat lijken op het 
eerste gezicht geen indrukwekkende cijfers, 
maar de extra kracht van de wagen bij het 

vertrekken aan een halte is indrukwekkend. 
De elektrische aandrijflijn krijgt zijn vermogen 
door de opslag van remenergie. Telkens de 
Citaro Hybrid afremt, wordt de elektromotor 
als hulprem gebruikt. De elektriciteit die dat 
oplevert, wordt ingezet om de wagen terug 
in beweging te brengen na de stop. Dat le-
vert een indrukwekkende besparing aan 
brandstof op zonder dat er qua ruimte in de 
wagen toegevingen moeten worden gedaan. 
Het interieur van de Citaro en zelfs het uitzicht 
buiten is nauwelijks verschillend van dat van 
zijn gewone dieselstalgenoten. Geen slecht 

BUS   

Daimler Bus voorzitter Till Oberwörder ontvangt de award hier van juryvoorzitter Tom Terjesen.
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idee voor een vloot die bijvoorbeeld al tal 
van Citaro’s heeft bollen. Nog een idee dat de 
waarde van deze bus verhoogt: het overgrote 
deel van de onderdelen van de wagen zijn 
gemeenschappelijk met bestaande Citaro’s. 
Het boordsysteem van de wagen werkt aan 
een spanning van 48 Volt, wat concreet bete-
kent dat er geen speciaal opgeleid personeel 
nodig is om de wagen te onderhouden en/of 
te herstellen. De onderdelen zijn min of meer 
identiek aan diegene die door Mercedes-Benz 
worden ingezet bij zijn personenwagens

GEÏNTEGREERDE AANDRIJFLIJN
Het enige detail waaraan je als inzittende kan 
zien dat de wagen een hybride aandrijflijn 
heeft, zijn de blauwe details in het interieur. 
Maar het gaat niet alleen om het toevoegen 
van een motor-generator en een batterijpak-
ket aan de aandrijflijn. Je kan bijvoorbeeld ook 
een benzinemotor laten monteren voor steden 
die een dieselban hebben ingevoerd. Andere 
details die aangeven dat deze stadsbus een 
bijzonder doordacht concept heeft, zijn onder-
meer de elektrohydraulische stuurbekrachti-

De hybride overtuigde de jury door zijn terugverdienmodel en volwassen concept.

Uiterlijk zijn er geen verschillen de met diesel Citaro.
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voorzien worden. De wagen op zich vraagt 
weinig tot geen bijkomende opleiding van 
het onderhoudspersoneel of van de chauffeur. 
De aandrijflijn is zo opgezet dat ze de foutjes 
van de chauffeur uitvlakt. De wagen heeft ook 
een leefbaar economisch model, waarbij de 
hogere investering voor de hybride aandrijflijn 
terugbetaald wordt door het lagere verbruik. 

Jan voet

KEUZE
De keuze van de jury viel op de Citaro om een 
aantal redenen: de wagen heeft een groot 
aantal onderdelen gemeenschappelijk met 
de bestaande Citaro voertuigen. Het gamma 
is bijzonder uitgebreid, wat maakt dat deze 
hybride makkelijk in een bestaande vloot is in 
te schuiven. De investering is beperkt: er moe-
ten geen laadstations of andere infrastructuur 

ging, die eveneens een brandstofbesparing 
oplevert. Het systeem verbruikt immers alleen 
energie als gestuurd wordt, in tegenstelling tot 
een hydraulische stuurbekrachtiging. 
Het komt er op neer dat de ingenieurs van 
Mercedes-Benz met minimale ingrepen aan 
de aandrijflijn in staat zijn geweest een groot 
verschil te maken. Zo zijn vrijwel alle andere 
aggregaten hetzelfde gebleven.

De bus behoeft geen bijkomende infrastructuur.De meeste onderdelen zijn identiek met de andere Citaro’s.

De hybride aandrijving wint remenergie terug en werkt met een spanning van 48 V.

BUS   



TRANSPORAMA • 391 43

DAF-concessiehouder Truckland  
verhuist naar nieuwe locatie in Beerse
Op 3 en 4 november ruilt Truckland zijn in-
stallaties in Turnhout voor een volledige, 
up-to-date infrastructuur in Beerse. Vanaf 5 
november zullen de verkoop, herstellingen 
en levering van onderdelen van de DAF-voer-
tuigen enkele kilometers verderop verzorgd 
worden. Met dezelfde topkwaliteit én met een 
grotere efficiëntie.
 
Truckland België bestaat volgend jaar 60 jaar 
en is de enige Belgische vestiging van de Ne-
derlandse Truckland Group. Deze totale dienst-
verlener voor mobiliteitsoplossingen levert 
zijn diensten op 14 vestigingen, waarvan 10 
in Nederland, 1 in België en 3 in Spanje.
Bij Truckland staat het ontzorgen van de klant 
centraal: of het nu om de verkoop, herstel-
ling of leveren van onderdelen gaat van DAF 
Trucks, FIAT bedrijfswagens of Tatra-voertui-
gen gaat.
Truckland is op weg om de meest professi-
onele dealer binnen zijn verschillende regio’s 

te worden. De campagne van het afgelopen 
jaar om meer monteurs aan te werven, heeft 
dan ook meer dan zijn vruchten afgeworpen: 
Truckland is nu 19 nieuwe leerling-monteurs 
en  10 volleerde monteurs rijker.
Truckland Turnhout is al 59 jaar een begrip 
voor DAF. Een betrouwbare concessiehouder 
met producten op maat, vakkundige herstel-
lingen en een onberispelijke dienst na ver-
koop. De vestiging in Turnhout groeide mee 
met zijn tijd en met de eisen van de klant, 
maar bleek op den duur toch niet opgewassen 
tegen de tand des tijds.
Er werd uitgekeken naar een nieuwe locatie.
Het voormalige terrein van Suez in Beerse gaf 
hen 1,3 ha ruimte om aan alle eisen van de 
dealerstandaards van DAF Trucks te voldoen. 
De afgelopen maanden werd heel wat geïn-
vesteerd in het moderniseren van de kantoor-
gebouwen en de bestaande truckgarage.
Esther Dams, communication officer Truckland 
Group: “Het verzorgingsgebied van Truck-

land België strekt zich uit van Arendonk tot 
Oostmalle en van Hoogstraten tot Kasterlee. 
Beerse neemt hierbij een centrale locatie in, 
waardoor  wij de klanten optimaal zullen kun-
nen bedienen.”
Zij is ervan overtuigd dat de site in Beerse snel 
kan groeien: “1 op de 3 klanten binnen ons ver-
zorgingsgebied koopt een DAF Truck. Ons 35 % 
marktaandeel gaat in stijgende lijn. Ik verwacht 
dat dit nog zal toenemen, aangezien we van-
uit deze moderne locatie onze klanten een nog 
betere service zullen kunnen leveren.” 
 
Nieuw adres:
Truckland BVBA
Lilsedijk 51, 2340  Beerse, Tel.: 014/40.72.20

NEWS   
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De IAA vakbeurs in 

Hannover is natuurlijk 

een hoogtepunt voor de 

Duitse trailerbouwers. 

Niet alleen domineren 

zij de Europese markt, ze 

zijn vaak ook koplopers in 

bepaalde trends. Dit jaar 

waren dat overduidelijk 

de geconnecteerde 

diensten, daarnaast blijft 

gewichtsverlaging een sterk 

thema.

IAA 2018:  
Duitsland voorop

DOSSIER: TRAILER   

KÄSSBOHRER
Het multifunctionele containerchassis K.SHG 
AVMH van Kässbohrer is het eerste met een 
achthoekig centraal chassisraam. De acht-
hoekige constructie met telescopische functie 
moet de torsieproblemen bij een dergelijk 
voertuig helpen oplossen. De achthoekige 
vorm reduceert tevens de spanning op de ge-
laste componenten van het chassis. Voor het 
telescoperen van het chassis werd gekeken 
naar wat in de kraanbouw al gemeengoed is 
en de uitschuifbare delen glijden op kunststof 
lagers.

Kässbohrer ontwikkelde tevens digitale syste-
men om diverse functies op de kipopleggers 
en bulkopleggers te bedienen. Hierdoor wor-
den het gebruiksgemak en de veiligheid sterk 
verbeterd.

KÖGEL
Het grote nieuws bij Kögel is de modulaire No-
vum generatie voor de Cargo, Mega en Light 
schuifzeiltrailers. Novum staat hierbij voor een 
geheel van modules, bouwgroepen en bouw-
delen voor chassis en opbouw. Naast de op-
bouw werd het hele chassis aangepakt met 

Smart was het centrale thema op de stand van Schmitz Cargobull.
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veilige I-Lock achterportaal, de Megarunner 
Twin X-tra Long (2-assige megatrailer met een 
extra lengte van 1300 mm), een 2-assige dolly 
voor het samenstellen van ecocombi’s en een 
Vario V2x containerchassis voor alle afmetin-
gen met een eigengewicht van 4900 kg. 

Hendrik de SpiegeLaere

mogelijk met het Power Curtain, een zeil dat 
door versterkingen uitkomt zonder planken. 
De geïntegreerde staaldraad zorgt voor de EN 
12646 Code XL en doeltreffende bescherming 
tegen diefstal.

FLIEGL
Highlights bij deze trailerbouwer uit Thüringen 
waren een eigen dakconstructie, het diefstal-

een nieuw opbouwframe, voorzien voor de 
Vario-Fix sjorpunten, en een sterker kopschot.
Om gewicht te sparen introduceert Kögel de 
uit textieloverschotten vervaardigde Fast-Fix 
planken voor de opbouw, die veel minder 
wegen dan de gebruikelijke houten, stalen of 
aluminium planken.
Nog te zien bij Kögel was de Light plus Coil 
oplegger met dunnere nek (120 mm in plaats 
van 180 mm) en extra voorzieningen voor 
ladingzekering. Voor de bouwsector heeft Kö-
gel nu kipopleggers in gemengde bouwwijze 
(staal en aluminium voor de zijwanden en 
achterklep) wat 430 kg gewichtsvoordeel op-
levert. Tenslotte was nog een in details verbe-
terde Cool – Purferro koeltrailer te zien.

KRONE
Het bekroonde Smart Trailer Check van Krone 
geeft een chauffeur de mogelijkheid snel en 
efficiënt de complete trailer te controleren 
voor vertrek. Met behulp van augmented rea-
lity, camera’s en sensoren worden alle belang-
rijke punten gecheckt en opgeslagen. Alles 
wat de chauffeur nodig heeft, is een mobiel 
toestel zoals een smartphone of tablet. Met 
Smart Scan introduceert Krone een andere di-
gitale toepassing, namelijk het continu contro-
leren van de laadruimte op belading. Zo kan 
snel ontdekt worden of er nog vrije ruimte 
overblijft om extra lading mee te nemen. Op 
de IAA was nog een nieuwe versie te zien van 
Profi Liner TIR voor gecombineerd verkeer en 
de Safe Curtain zeilen met versterkingen van 
veerstaal waardoor kan afgezien worden van 
de gebruikelijke zijplanken en 90 kg gewicht 
bespaard wordt.

SCHMITZ CARGOBULL
De Europese marktleider en pionier in het aan-
bieden van telematica oplossingen biedt voor 
zijn trailers voortaan de derde generatie van 
Trailer-Connect Smart Trailer. Waar de elektro-
nica van componenten vroeger onafhankelijk 
van elkaar werkte, is dit bij het nieuwe sys-
teem tot één verbonden netwerk verenigd. 
Alle data kunnen nu via één port uitgelezen 
worden en staan via een telematicaportaal of 
per smartphone app ter beschikking.
Alle koeltrailers kregen een nieuwe vloer, een 
herwerkt kopschot en Dynamic Ramp Protec-
tion voor het aandokken. Ook de koelmotor 
van eigen makelij voldoet nu aan de Stage V 
milieunorm en werd 50 kg lichter. Door een 
nieuw rijgedeelte konden de techniekers op 
een Mega oplegger tot 300 kg gewicht sparen, 
waardoor de S.CS Mega nog slechts 6.290 kg 
weegt. De S.CS Universal oplegger blijft zelfs 
onder de 6 ton. Verdere gewichtsbesparing is 

Kögel vernieuwde het volledige gamma huiftrailers met de nieuwe generatie Novum.

Ook Krone stelde digitale systemen voor om gegevens te verzamelen of de veiligheid te verbeteren.
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De Trailer Innovation Award werd in het leven geroepen 

om innovaties uit de wereld van getrokken materieel en 

opbouw te belonen. Er waren ditmaal 68 inzendingen van 

36 bedrijven uit 14 Europese landen. De prijzen worden 

toegekend door een 16-koppige jury van vakjournalisten uit 

evenveel landen, waaronder Transporama voor België. 

Trailer Innovation  
Award 2019

Gelukkige winnaars op de prijsuitreiking in het kader 
van de IAA.

TRAILER   
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SAFETY
1.  Krone: Smart Trailer Check om de chauffeur 

toe te laten de hele trailer te controleren op 
veiligheid voor vertrek 

2.  BPW: de iGurt spanband met aanduiding 
van de spankracht en beveiliging tegen 
overbelasting 

3.  Wabco: nieuwste generatie van Trailer EBS

SMART TRAILER
1.  Schmitz Cargobull: Smart Trailer 4.0 een to-

taaloplossing voor trailers 
2.  Chereau: digitale service Next voor vlootbe-

heerders 
3.  D-Tec: on-board weegsysteem voor de con-

tainerchassis. 

Hendrik de SpiegeLaere

COMPONENTS
1.  Lamberet: de ErgoWall is een zeer licht be-

dienbare tussenwand voor multitempera-
tuur koelvoertuigen. Opgeklapt neemt de 
tussenwand veel minder plaats in.

2.  Takler: nieuwe reservewieldrager.  
3.  Firestone, Knorr Bremse: intelligente lucht-

vering met elektronische controle van de 
rijhoogte.

CONCEPT
1.  Kögel: nieuwe generatie Novum opleggers 

met modulaire opbouw 
2.  Huesker: combinatie van een kipper met 

voorzieningen voor vloeistoftransport
3.  Talson: de zelfdragende Secure Box met 

alle mogelijke beveiligingen

ENVIRONMENT
1.  Carrier Transicold: CNG-aangedreven koel-

unit voor aardgasvoertuigen 
2.  Thermo King/Frigoblock: hybride transport-

koeling SLXi Hybrid
3.  AddVolt: plug-in elektrisch systeem voor 

koeling

Er zijn prijzen in zeven categorieën.

BODY
1.  Goldhofer: Bladex oplegger voor het ver-

voer van molenwieken met hefbaar plat-
form.

2.  Delete: afzetsysteem voor een container 
waarmee werfcontainers kunnen gestapeld 
worden en per twee vervoerd.

3.  SDC: hydraulisch verstelbare tussenvloer 
voor op een huiftrailer.

CHASSIS
1.  Kässbohrer: multifunctioneel containerchas-

sis met achthoekig centraal chassis.
2.  BPW: elektro-hydraulisch stuursysteem 

voor trailerassen 
3.  Fliegl: compacte, lichtgewicht CLG-dolly 

voor ecocombi’s.

Een overwinning in de Trailer Innovation Award  
wordt met fierheid aangekondigd op de stand.
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NEWS   

 

Bulk onderlosser van LAG
LAG Trailers is een belangrijke speler op de 
Europese markt van bulkopleggers. Op de 
IAA presenteerde het Belgische merk als 
uitbreiding van het gamma een bulk onder-
losser.

De uitbreiding naar onderlossers is een lo-
gisch gevolg van het reeds grote aanbod 
van LAG op het vlak van bulkopleggers. “We 
bouwden vroeger al onderlossers”, stelt 
Alan Zhang, CEO van LAG Trailers. “We heb-
ben er meer dan 40 jaar ervaring mee en 
deze markt heeft een groot potentieel.”
De op de IAA voorgestelde onderlosser 
heeft een inhoud van 39 m3 voor een ei-
gengewicht van 4900 kg. Om dit gunstige 
eigengewicht te bereiken is de trailer opge-
bouwd uit aluminium. Er zijn twee lostrech-
ters voorzien (1000 mm vooraan en 800 
mm achteraan). De werkdruk bedraagt 2 
bar. Het geheel staat op BPW Eco Plus assen.
Verder vonden we op de stand een kipbul-
koplegger, uitgerust met tal van opties zoals 
een roestvrijstalen kist en slangenkokers 
met kipunit, en een exemplaar van de jong-
ste generatie roestvrijstalen tankopleggers. 

De tankoplegger is geschikt voor ADR en is 
uitgerust met pomp en Webasto verwarming 
+ accu-unit.
Vermelden we nog dat LAG Trailers onlangs 
een nieuwe productielijn in gebruik nam voor 
bulkcontainers. De assemblagelijn verhoogt de 

efficiëntie met 15% en maakt deel uit van 
een reeks aan investeringen met als doel 
om de grootste Europese tankbouwer te 
worden tegen 2020.  

Hendrik de SpiegeLaere

LAG toonde de nieuwe onderlosser op de IAA.



TRANSPORAMA • 391 49

Faymonville PA-X voor het laagste laadniveau
Ondernemers hebben steeds meer moeite 
om de constant groter wordende bouwma-
chines binnen de wettelijke hoogte te ver-
voeren. Faymonville brengt als oplossing 
semidiepladers op de markt met PA-X pen-
delassen.

Pendelassen hebben goede beladingsei-
genschappen, bieden een grote veerweg, 
maar normaal gezien ook een relatief grote 
inbouwhoogte. Dat is vervelend voor het 
transport van machines met een grote 
hoogte. Faymonville bedacht daarvoor de 

PA-X pendelas. Met de PA-X pendelas is een 
laadhoogte mogelijk van 790 mm. Om toch 
over ruw terrein te kunnen rijden heeft het 
systeem een niveauregeling van maar liefst 
600 mm. Dat werd mogelijk door de jong-
ste generatie van stuursystemen. Die werken 
niet meer mechanisch maar hydraulisch en 
zorgen voor een minimum aan bandenslij-
tage dankzij de ideale stuurgeometrie aan-
gepast aan de lengte van het voertuig. Mede 
dankzij een gieksleuf kan de totale hoogte in 
alle omstandigheden beperkt worden. Die 
gieksleuf is 4240 mm lang, 440 mm diep en 
900 mm breed. 
Om het laden en lossen eenvoudiger te ma-
ken kunnen de PA-X trailers uitgerust worden 
met volledig hydraulisch gestuurd oprijram-
pen. 
De PA-X pendelas kan toegepast worden op 
de CombiMax en MultiMax trailers. 

Hendrik de SpiegeLaere

Zelfs de grootste bouwmachines zijn met een 
semidieplader voorzien van PA-X assen te vervoeren.
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 Renault Trucks

  Tests

Je kan kiezen voor een jaarabonnement (7 edities) op TRANSPORAMA “Truck & Bus Magazine” aan 45 euro voor België en Nederland (met 
ingang vanaf het eerstvolgende nummer) of een abonnement voor twee jaar op TRANSPORAMA “Truck & Bus Magazine” tegen de voordeel-
prijs van 80 euro (met ingang vanaf het volgende nummer).

Ga voor inschrijving en meer inlichtingen naar onze website www.transporama.be of contacteer ons op het nummer 03/237.02.82 !

Bericht aan de abonnees: Het Transporama-magazine verschijnt voortaan om de twee maanden.
ABONNEMENTEN

 15 december
 Truckrun 
 warmste week

 19 – 27 januari 
 Salon Brussel 
 

De redactie is niet verantwoordelijk voor verander-
ingen van data of eventuele annuleringen.

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA
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 *Financiële leasing en renting via eb-lease, dochtermaatschappij van Europabank. Eb-lease nv - Kredietgever - Erkenningsnrs. 108-549 -

 Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A - Burgstraat 170 - 9000 Gent - BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.

Als u er durft voor te gaan, wij ook.
Sommige plannen stelt u beter niet te lang uit. Soms moet u ervoor durven gaan. 
Dat begrijpen we bij Europabank maar al te goed. Want wij geven uw plannen wel alle krediet. 

Vraag een leasing* of renting* aan in onze kantoren, op www.europabank.be 
of bel gratis 0800 25 026.

Stel die nieuwe
bedrijfscamionnette
niet uit tot u zelf
uitgebold bent.

De bank die durft.De bank die durft.

Advertentie 230x297mm NL - camionnette.indd   1 27/09/18   10:39
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EEN TRUCK DIE UW  

RENDEMENT VERHOOGT

RENAULT-TRUCKS.BEBezoek ons op Matexpo (stand nr 441)

Als u kiest voor Renault Trucks, kiest u voor meer dan alleen een vrachtwagen.  

U bent er dan van verzekerd dat rekening is gehouden met uw behoeften, dat uw voertuig 

altijd inzetbaar is, op de weg én in alle terreinsoorten, en dat u altijd op tijd kunt leveren. 

Renault Trucks stelt alles voor u in het werk op de weg naar succes.
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BUSWORLD 2017 

MAN kann.

Geen helling te steil  
met één draai aan de knop.

De nieuwe MAN TGS met vernieuwde MAN HydroDrive ®.

MAN kann.
Hoe maak je een innovatieve aandrijving nog innovatiever? Door ze continu verder te optimaliseren. Net zoals wij 

deden met de hydrostatische MAN HydroDrive ® aandrijving. In de nieuwe MAN TGS komt deze technologie pas 

volledig tot haar recht. Wanneer en waar je ze ook nodig hebt. 

Een betrouwbare kilometervreter wordt zo een echte bergbeklimmer, zelfs op moeilijke ondergronden.  

Nog meer tractie, meer flexibiliteit en meer veiligheid. Met een draai aan de schakelaar. 

Meer informatie op www.man.be

MAN_advertentie Transporama 380x270 12-2016.indd   1
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90 JAAR DAF

Geïnteresseerd in een abonnement  
op Transporama?

Ga naar www.transporama.be






