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DOWN UNDER

Scania Ecolution
Hoezo gaan duurzaamheid 
en een hoog rendement 
niet samen?
Duurzaamheid en rendement gaan perfect hand in hand. De ultrazuinige Scania SCR-only motoren bieden een 
prima uitgangspunt voor een duurzame inzet van uw vloot. Een laag brandstofverbruik betekent immers niet 
alleen minder CO2, maar ook lagere brandstofkosten. Goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 
Bij Scania kunt u nog een paar stappen verder gaan met uitgekiende modules om het brandstofverbruik nóg 
verder te verlagen. Modules op het gebied van bijvoorbeeld Driver Training of servicecontracten vergroten de 
inzetbaarheid van uw voertuigen. Alles exact op maat van uw bedrijf.

Meer informatie kan u terugvinden op nl.scania.be/ecolution
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Supplier: EvoBus GmbH, Mercedesstraße 127/6, 70327 Stuttgart

Different for everyone. Perfect for you. 
The ideal choice for every business: The new Tourismo. Discover the unprecedented range 
of options in the new Tourismo. With four models, two engines at five performance levels, and 
many comfort features. Unmatched in its versatility, extremely economical, and with the most 
advanced safety technology, the new Tourismo is the perfect bus – for operators, drivers, and 
passengers. For more information visit www.mercedes-benz.com/buses

TCO at a glance: Find out more about the cost factors involved when operating a bus or coach http://overall-economy.bus.mercedes-benz.com

210x297_EVO_Tourismo_Launch_dynamisch_EN_1_1.indd   1 01.06.17   10:05

De laatste 
voertuigen 
met de huidige 
tachograaf 
Op 15 juni 2019 start de nieuwe wetgeving rond tachografen. Vanaf dat 
moment moet iedere vrachtwagen uitrust zijn met een slimme tacho-
graaf. Dit geavanceerd toestel volgt het voertuig per satelliet en registreert  
automatisch de rij- en rusttijden. 

Alle voertuigen uitgerust met de huidige tachograaf dienen te worden in-
geschreven voor 15 juni 2019. Daarom verkoopt Mercedes-Benz Trucks 
100 voertuigen uit voorraad met de huidige tachograaf aan stockprijzen.  
De keuze gaat tussen acht types, waaronder verschillende modellen van 
Actros, Arocs, Atego en Antos. Deze trucks zijn meteen leverbaar en dus 
onmiddellijk inzetbaar. 

www.mbtrucks.be/stockactie
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Nieuwe Jeep Gladiator 
maakt Europees debuut 
tijdens Camp Jeep 2019

2019
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De solide volhouder

Kögel Cargo

www.koegel.nl

  Hoog laadvermogen door laag 
eigen gewicht

 Gebruiksvriendelĳ ke hantering

 Hoge individualiseringsgraad

NOVUM-Generatie – Rendabiliteit 
verder gebracht!

Jeep	heeft	de	 locatie	bekendgemaakt	van	Camp	Jeep	2019,	het	be-
langrijkste	evenement	van	het	jaar	voor	eigenaars	en	liefhebbers	van	
het	merk.	Het	zal	doorgaan	in	Italië,	in	het	beroemde	dorp	San	Martino	
di	Castrozza	(TN),	van	12	tot	14	juli.
Deze	unieke	plaats	in	de	Dolomieten	zal	de	fans	van	het	merk	en	de	
leden	van	de	Jeep	Owners	Club	uit	heel	Europa	verwelkomen.	Ook	zal	
ze	het	perfecte	kader	zijn	om,	als	Europese	primeur,	de	nieuwe	Jeep	
Gladiator	te	ontdekken,	de	meest	terreinvaardige	pick-up.
De	deelnemers	aan	Camp	Jeep	2019	mogen	zich	dus	verwachten	aan	
drie	dagen	vol	avontuur.	
Ze	zullen	het	hele	Jeep-gamma	kunnen	uittesten	en	hun	eigen	voer-
tuig	op	de	proef	kunnen	stellen,	dankzij	diverse	4x4-parcours	waarop	
ze	hun	technische	capaciteiten	kunnen	tonen.	
Ze	kunnen	ook	deelnemen	aan	tal	van	recreatieve	activiteiten	waaron-
der	live	concerten	en	specifieke	kinderanimatie.
Naast	 de	 nieuwe	 Jeep	 Gladiator	 zullen	 de	 deelnemers	 er	 ook	 de	
nieuwe	speciale	serie	ontdekken	van	de	Jeep	Wrangler	Rubicon	1941,	
bedacht	 door	 Mopar,	 het	 FCA-merk	 voor	 naverkoop-producten	 en	
-diensten	voor	alle	merken	van	de	Groep.
Dit	model,	 onthuld	 op	 het	 Salon	 van	Genève	 in	maart,	mag	op	 de	
openbare	 weg	 en	 is	 uitgerust	 met	 speciale	 Jeep	 Performance-on-
derdelen:	een	kit	om	de	ophanging	met	2"	te	verhogen,	“rock	rails”,	
zwarte	 drempelbeschermers,	 een	 zwarte	 tankdop,	 weerbestendige	
vloermatten	en	een	“1941”-sticker	maken	allemaal	deel	uit	van	de	
specifieke	configuratie	van	dit	model.
Het	 voertuig	 is	 ook	 uitgerust	met	 diverse	Mopar®-accessoires,	 ont-
worpen	voor	Jeep®.	Die	zijn	gekozen	uit	het	ruim	200	accessoires	tel-
lende	assortiment	van	personaliseringsopties	voor	de	Jeep	Wrangler.	
Ze	omvatten	een	 radiatorrooster	 in	Matt	Black,	 speciale	 spatlappen,	
offroadlichten	en	 zijspiegelkapjes,	die	allemaal	 contrasteren	met	de	
gele	Hella	 Yella-lak.	Deze	 accessoires	 bieden	het	 beste	 op	het	 vlak	
van	functionaliteit,	veiligheid,	stijl	en	prestaties.	Ze	zijn	immers	van	de	
hand	van	dezelfde	teams	die	het	oorspronkelijke	voertuig	ontwierpen.
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EEN OMSLAGPUNT

Wie	 deze	 Transporama	 grondig	 leest,	 zal	 het	 opvallen	 dat	 aandrijflijnen	 zonder	

dieselmotor	misschien	nog	geen	hoge	toppen	scheren	in	de	verkoopsaantallen,	maar	

dat	 ze	 wel	 het	 nieuws	 beheersen.	 Elektrische	 voertuigen,	 aardgas,	 hybrides…	 het	

aanbod	bij	de	fabrikanten	wordt	groter	en	groter.	Dat	een	elektrisch	voertuig	niet	per	

sé	schoner	is	dan	een	goed	onderhouden	euro	6	diesel,	in	aanmerking	genomen	hoe	

elektriciteit	en	vooral	batterijen	worden	geproduceerd,	 is	een	gegeven	waaraan	de	

meeste	verladers	en	vooral	beleidsmakers	voorbijgaan.

Het	is	trouwens	zo	dat	de	transportsector,	of	het	nu	om	goederen	of	personen	gaat,	

zijn	 ritten	meestal	grondig	plant.	Dat	betekent	dat	het	voor	een	aantal	opdrachten	

mogelijk	moet	zijn	om	de	diesel	op	te	geven	en	door	een	alternatief	te	vervangen…	

of	misschien	is	het	toch	minder	eenvoudig.	Zo	zijn	de	verladers	gewend	geraakt	aan	

transporteurs	die	snel	en	soepel	op	vragen	kunnen	inspelen.	De	dieselmotor	maakt	

dat	 mogelijk.	 Andere	 vervoersmodi	 hebben	 daar	 nog	 een	 hele	 weg	 af	 te	 leggen,	

letterlijk	en	figuurlijk.

De	transportsector	is	aan	het	veranderen	en	de	snelheid	van	die	verandering	neemt	

alleen	maar	toe.	Toch	blijven	er	pijnpunten:	de	extra	investeringen	die	nodig	zijn	om	

te	veranderen	zijn	moeilijk	aan	de	verladers	door	te	rekenen.

Ondertussen	maakt	het	land	zich	op	voor	een	stembusgang.	Alvast	de	linkse	partijen	

gaan	er	van	uit	dat	klimaat	een	belangrijk	thema	wordt	voor	de	verkiezingen.	Dat	valt	

nog	te	bezien:	klimaat	 is	een	containerbegrip	geworden,	bruikbaar	voor	zo’n	beetje	

alles	wat	de	beleidsmakers	stoort	of	wat	zou	moeten	veranderen.	Dat	een	verlaging	

van	 de	 CO2-uitstoot	 een	 integraal	 deel	 zal	 worden	 van	 het	 bestuursakkoord,	 met	

mogelijk	bijkomende	of	veranderende	belastingen,	lijkt	voor	de	verkiezingen	al	vast	te	

staan.	Tenzij	u	in	het	stemhokje	de	kaarten	anders	schudt.

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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Vijf jaar geleden 

introduceerde de Mercedes-

Benz een nieuwe V-Klasse 

die door zijn uitrusting 

de maatstaf in het MPV-

segment zette. Niet veel 

later werden een aantal 

van die vernieuwingen 

ook doorgevoerd in het 

bestelwagensegment met 

de introductie van een 

nieuwe Vito. Het is nu tijd 

voor een facelift, voorlopig 

gereserveerd voor de 

V-Klasse. 

Blikvangers	bij	de	vernieuwing	zijn	een	
aangepast	 front	 met	 grotere	 lucht-
inlaten,	 nodig	 voor	 de	 properdere	

motoren.	 Er	 is	ook	een	9G-TRONIC	automaat	
beschikbaar,	 terwijl	 de	 veiligheids-	 en	 assis-
tentiesystemen	een	update	kregen.

DESIGN EN COMFORT
De	vernieuwde	V-klasse	is	herkenbaar	aan	een	
nieuw	ontworpen	bumper	met	grotere	luchtin-
laat	en	een	radiatorrooster	in	“diamantdesign”.	
Daarnaast	wordt	er	ook	een	AMG	Line	geïntro-
duceerd	 met	 enkele	 sportieve	 toetsen,	 maar	
droom	niet,	de	motoren	zijn	dezelfde	als	die	
van	de	gewone	V-klasse	modellen.	

Ook	 het	 interieur	 kreeg	 een	 make-over	 met	
nieuwe	 sierelementen	 met	 een	 dubbele	 lijn	

als	 designkenmerk,	 nieuw	 ontworpen	 lucht-
monden	 en	 nieuwe	 kleuren.	 In	 optie	 zijn	
achterin	luxezetels	met	een	ligfunctie,	rugmas-
sage	en	temperatuurregeling	leverbaar.
Het	 aanbod	 aan	 veiligheids-	 en	 assistentie-
systemen	 werd	 ook	 uitgebreid.	 Nieuw	 is	 de	
actieve	 remassistent,	 die,	 afhankelijk	 van	 de	
situatie	de	ernst	 van	een	aanrijding	 kan	ver-
minderen	of	de	aanrijding	zelfs	helemaal	voor-
komen.	Ook	de	grootlichtassistent	Plus	die	we	
al	kennen	van	op	de	personenwagens	is	voort-
aan	beschikbaar	op	de	V-klasse.

MOTOREN
Sinds	 de	 introductie	 van	 de	 V-klasse	 en	 Vito	
in	2014,	zijn	enkel	nog	viercilinder	diesels	be-
schikbaar	voor	dit	gamma.	Dat	blijft	zo	bij	de	
gefacelifte	 versie,	 maar	 de	 motor	 is	 wel	 de	

VAN   

Facelift voor de V-Klasse en introductie van de eVito

Mercedes onder stroom

Een	verbindend	element	van	alle	EQ	modellen	is	hun	
avantgardistisch	design.	
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De	 nadruk	 ligt	 op	 een	 ongecompliceerde	 en	
intuïtieve	bediening.	De	basis	van	de	interactie	
tussen	mens	en	machine	wordt	gevormd	door	
het	 MBUX	 infotainmentsysteem	 (Mercedes-
Benz	 User	 Experience)	 dat	 een	 zelflerende	
spraakbesturing	koppelt	aan	 innovatieve	con-
nectiviteitsfeatures.	

E-VITO
De	 E-Vito	 is	 vanaf	 deze	 maand	 beschikbaar,	
zij	 het	 nog	niet	 in	 gefacelifte	 versie.	De	bat-
terij	 capaciteit	 van	41	kWh	 is	goed	voor	een	
autonomie	van	ongeveer	150	km	in	optimale,	
en	van	100	km	in	minder	gunstige	omstandig-
heden.	Na	 een	 laadtijd	 van	 zes	 uur	 aan	 een	
laadstation	 is	 de	 volledige	 batterijcapaciteit	
opnieuw	voorhanden.	Het	vermogen	bedraagt	
85	kW/115	pk	en	het	maximum	koppel	300	
Nm.	 De	 topsnelheid	 kan	 worden	 gelimiteerd	
al	naargelang	de	inzet.	Voor	agglomeraties	is	
80	km/u	ruim	voldoende,	en	dat	komt	de	au-
tonomie	ten	goede.	Maar	indien	gewenst	kan	
die	topsnelheid	ook	op	120	km/u	worden	in-
gesteld,	maar	dan	geraak	je	zo	ver	niet.
De	E-Vito	is	beschikbaar	met	twee	wielbases.	
De	standaardversie	heeft	een	totale	lengte	van	
5140	mm	en	een	laadvermogen	van	1015	kg.	
De	lange	versie	meet	5370	mm	en	heeft	een	
laadvermogen	van	990	kg.	Door	de	plaatsing	
van	de	batterijen	onder	de	vloer	gaat	er	nau-
welijks	laadruimte	verloren,	die	ligt	tussen	de	
6,0	en	6,6	m³.

Leo van Hoorick

JuryLid internationaL van of tHe year

Tot	de	 technische	highlights	van	de	auto	be-
horen	 een	 actieradius	 van	 maximaal	 400	 ki-
lometer	 en	 de	 mogelijkheid	 om	 snel	 bij	 te	
laden	voor	een	actieradius	van	100	kilometer	
in	slechts	vijftien	minuten.	Comfort	en	functio-
naliteit	zijn	ontleend	aan	de	V-klasse.	Door	de	
accu	onder	de	vloer	van	de	auto	te	plaatsen,	is	
de	volledige	interieurruimte	beschikbaar,	zon-
der	beperkingen.

De	Concept	EQV	is	voorzien	van	een	compacte	
elektrische	motor	(eATS)	op	de	vooras	met	een	
vermogen	van	150	kW.	De	elektromotor	vormt	
samen	 met	 de	 transmissie	 met	 vaste	 over-
brengingsverhoudingen,	 het	 koelsysteem	 en	
de	vermogenselektronica	een	compacte	unit.
De	energie	wordt	geleverd	door	een	lithium-
ion	accu.	Dankzij	een	capaciteit	van	100	kWh	
is	een	maximale	actieradius	van	400	kilome-
ter	mogelijk.	En	met	een	topsnelheid	van	160	
km/h	kan	hij	op	de	snelweg	vlot	mee.

Het	studiemodel	kan	eenvoudig	thuis	worden	
opgeladen	via	een	Mercedes-Benz	wallbox	of	
een	regulier	stopcontact.	Voor	nog	meer	flexi-
biliteit	in	de	praktijk	van	alledag	is	er	ook	een	
snellaadfunctie:	in	slechts	vijftien	minuten	kan	
de	accu	van	genoeg	energie	worden	voorzien	
om	 een	 afstand	 van	 circa	 100	 kilometer	 af	
te	 leggen.	 Een	 aangepast	 navigatiesysteem	
houdt	 rekening	 met	 het	 laadniveau	 van	 de	
accu.	 Er	 komen	 ook	 apps	 waarmee	 bijvoor-
beeld	 de	 stand-klimaatregeling	 kan	 worden	
bediend	of	waarmee	kan	worden	betaald	aan	
openbare	laadstations.	

nieuwere	 OM	 654	 waarvan	 de	 emissie-	 en	
verbruikscijfers	 nog	 verlaagd	 zijn	 en	 die	 nog	
discreter	 zijn	werk	doet	dan	de	vorige.	Hij	 is	
beschikbaar	 in	 verschillende	 vermogensvari-
anten.	De	nieuwe	topmotor	in	de	V	300	d	le-
vert	met	een	vermogen	van	176	kW	(239	pk)	
en	 een	 koppel	 van	500	Nm,	 de	 beste	waar-
den	 in	 het	 MPV-segment	 (gemiddeld	 brand-
stofverbruik	 6,3-5,9	 l/100	 km,	 gemiddelde	
CO2-emissies	165-154	g/km).	Tijdens	de	acce-
leratiefase	kan	de	V	300	d	kort	een	bijkomend	
koppel	 van	 30	 Nm	 vrijgeven	 (overboost).	
Naast	 de	 standaard	 zesbakken	 is	 nu	 ook	 de	
versnellingsautomaat	 9G-TRONIC	 beschikbaar.	
Die	verhoogt	het	schakelcomfort	en	verbetert	
de	brandstofefficiëntie.

CONCEPT EQV
Bij	 Mercedes	 gaan	 ze	 er	 nog	 steeds	 van	 uit	
dat	het	beter	 is	om	de	dieselmotor	verder	te	
perfectioneren	dan	hem	af	te	voeren,	en	ge-
lijk	hebben	ze.	Dat	neemt	niet	weg	dat	ze	ook	
volop	werken	aan	de	elektrificatie	van	het	hele	
gamma.	De	eDrive@VANs	strategie	wordt	con-
sequent	tot	alle	modelreeksen	voor	particulier	
gebruik	 uitgebreid.	 Binnenkort	 zal	 Mercedes-
Benz	de	eerste	premium	constructeur	zijn	die	
een	volledig	elektrische	MPV	aanbiedt.

Op	het	Autosalon	van	Genève	beleefde	de	na-
genoeg	productieklare	ontwerpstudie	‘Concept	
EQV’	 haar	 première.	 De	 productieversie	 zou	
in	 september	 op	 de	 IAA	 in	 Frankfurt	worden	
voorgesteld.	 De	 naam	 EQ	 staat	 voor	 ‘Electric	
Intelligence’.

Het	luxe-interieur	van	de	vernieuwde	V-klasse	moet	niet	onderdoen	voor	dat	van	een	luxeberline.

De	gefacelifte	V-klasse	is	te	herkennen	aan	de	
grotere	luchtinlaten	en	een	radiatorrooster	in	

“diamantdesign”.	
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De bedrijfswagensector 

kent een snelle evolutie op 

het vlak van digitalisering, 

automatisering, elektrificatie 

en service. In het zware 

bestelwagensegment is de 

Daily een begrip, en Iveco 

kan niet anders dan het 

voortouw nemen om zijn 

sterke positie te behouden. 

Tijd dus voor een update: 

connectiviteit, energie-

efficiëntie en lage total 

cost of ownership zijn 

sleutelbegrippen voor de 

nieuwe Daily. 

Aan	 de	 buitenkant	 is	 de	 vernieuwde	
Daily	 te	 herkennen	 aan	 een	 gro-
tere	 grille,	 omdat	 moderne	 motoren	

nu	 eenmaal	 meer	 lucht	 nodig	 hebben.	 De	
nieuwe	 voorbumper	 is	 opgebouwd	 uit	 drie	
elementen,	 zodat	 bij	 schade	 niet	 de	 hele	
bumper	dient	 te	worden	vervangen.	Dit	ver-
taalt	 zich	 in	 een	 aanzienlijke	 vermindering	

van	 de	 bumper-reparatiekosten,	 die	 volgens	
de	 IVECO-statistieken	 90%	 van	 de	 gevallen	
vertegenwoordigen.	 Nieuwe	 lichtgewicht	
aluminium	wielen	helpen	het	 laadvermogen	
te	 optimaliseren.	 De	 nieuwe	 LED-verlichting	
heeft	 een	 veel	 grotere	 lichtopbrengst	 dan	
voorheen	waardoor	 de	 zichtbaarheid	 en	ob-
stakelwaarneming	met	15%	wordt	verbeterd.	

Connectiviteit,  
Zuinigheid en TCO :  
Upgrade voor Daily

De	IVECO	Daily	heft	de	reputatie	extra	stevig	te	zijn,	een	kipper	mag	dan	ook	niet	ontbreken	in	het	gamma.

VAN   
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matisch	aan	die	van	het	voorliggend	voertuig	
aan,	waardoor	de	stress	die	wordt	veroorzaakt	
door	 de	 constante	 stop-startcyclus	wordt	 ge-
elimineerd.	 Bovendien	 houdt	 de	 Adaptive	
Cruise	 Control	 (ACC),	 in	 combinatie	 met	 de	
Queue	Assist,	de	vastgelegde	snelheid	en	vei-
ligheidsafstand	tot	de	voorligger	in	stand,	ter-
wijl	de	Proactive	Lane	Maintenance	Assistant	
voorkomt	dat	de	auto	onbedoeld	de	 rijstrook	
verlaat	 door	 voorzichtig	 op	 de	 besturing	 te	
drukken.	 Een	 Crosswind	Assist	 behoort	 even-
eens	tot	het	arsenaal	rijhulpsystemen.

De	nieuwe	Daily	is	voorzien	van	een	automa-
tische	 elektrische	 parkeerrem.	 Bij	 activiteiten	
met	 veel	 stops	 zoals	 bij	 pakketbezorging,	
wordt	geschat	dat	dit	tot	5	uur	per	maand	be-
spaart!	Ook	meegenomen	 is	 de	 ruimtewinst,	
want	er	is	geen	handremhendel	meer.	

Voor	extreme	rijomstandigheden	 is	er	de	Hill	
Descent,	die	de	bestuurder	helpt	om	steile	hel-
lingen	veilig	af	 te	dalen,	en	de	Traction	Plus-
functie,	 die	 ingrijpt	 op	 gladde	 oppervlakken	
zoals	zand,	modder	of	sneeuw.

CONNECTIVITEIT = 
BESCHIKBAARHEID 
IVECO	 werkt	 al	 een	 aantal	 jaren	 samen	 met	
Microsoft,	wat	leidde	tot	een	efficiënt	platform	
dat	voorspellend	onderhoud	en	productiviteits-
voordelen	biedt.	Daarmee	staat	het	voertuig	in	
direct	contact	met	de	controlekamer	van	IVECO	
en	verschaft	het	real-time	gegevens	voor	diag-
nose	en	het	nemen	van	preventieve	maatre-
gelen	m.b.t.	onderhouds-	en	serviceplanning.	

snelheden.	 De	 City	 Brake	 PRO	 grijpt	 volledig	
autonoom	in	en	gaat	in	risicosituaties	zelf	rem-
men	als	de	bestuurder	niet	 ingrijpt.	Het	 is	 in	
staat	is	om	ongelukken	te	voorkomen	bij	snel-
heden	onder	de	5	km/u.	

Een	echte	nieuwigheid	is	de	Queue	Assist.	 In	
files	past	hij	de	snelheid	van	het	voertuig	auto-

Een	veel	langere	levensduur	is	eveneens	een	
niet	te	onderschatten	pluspunt.

Binnen	 valt	 het	 kleine	 lederen	 stuurwiel	 op	
met	 tal	 van	 bedieningsknoppen.	 Het	 is	 ver-
stelbaar	in	de	hoogte	en	de	diepte,	eindelijk.	
Tevens	heeft	de	bestuurder	meer	beenruimte.	
De	 Daily	 beschikt	 over	 een	 nieuw	 elektrisch	
stuurbekrachtigingssysteem,	 met	 een	 City-
Modus	 die	 het	 manoeuvreren	 vergemakke-
lijkt.	 Het	 nieuwe	 dashboard	 is	 uitgerust	 met	
een	TFT-kleurendisplay	met	hoge	resolutie	en	
een	zeer	ergonomische	en	intuïtieve	interface	
met	 alle	 belangrijke	 parameters	 en	 functies	
van	het	voertuig.	Met	het	nieuwe	Hi-Connect-
infotainmentsysteem	kunnen	bestuurders	hun	
mobiele	 apparaten	dupliceren	met	Apple	 Car	
Play	 en	Android	Auto™.	Het	 is	 uitgerust	met	
een	 7"	 display,	 DAB-radio,	 achteruitrijcame-
rascherm,	 	 TOM	 TOM-navigatiesysteem	 voor	
auto's	 en	 vrachtwagens	 en	 het	 IVECO-rijstijl-
analysesysteem	met	real-time	advies.

RIJHULPSYSTEMEN
In	enkele	jaren	tijd	veroverden	allerhande	rij-
hulpsystemen	 de	 markt.	 Voor	 de	 Daily	 heeft	
IVECO	zich	gericht	op	functies	die	specifiek	zijn	
ontworpen	voor	stedelijke	gebieden.	Het	auto-
matische	noodremsysteem	en	City	Brake	PRO	
voorkomen	 aanrijdingen	 bij	 snelheden	 onder	
de	50	km/u	en	verlagen	de	impact	bij	hogere	

IVECO	gelooft	heel	erg	in	gas	als	milieuvriendelijk	alternatief,	een	CNG-versie	mag	dan	ook	niet	ontbreken.	

De	automatische	Hi-Matic	achttraps-versnellingsbak	is	een	echte	aanrader.
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Nieuwe	 telematica-oplossingen	 zoals	 het	
MyDaily-portaal,	 ook	 toegankelijk	 via	 de	My-
Daily-app,	 maken	 het	 mogelijk	 een	 Daily	 te	
monitoren	 vanaf	 het	 computerscherm	 of	 on-
derweg	vanaf	een	mobiele	 telefoon.	 Zo	kun-
nen	de	prestaties,	het	brandstofverbruik	en	de	
rijstijl	van	de	bestuurder	worden	geanalyseerd.	
De	Daily	stuurt	ook	Smart	Reports	met	belang-
rijke	voertuigparameters	en	suggesties	om	de	
rijstijl	te	verbeteren	en	brandstof	te	besparen.	
Klanten	 kunnen	 ook	 de	 interventies	 van	 de	
Daily’s	vooraf	plannen.	

Voor	 wagenparkbeheerders	 kan	 dat	 allemaal	
via	 Verizon	 Connect.	 Klanten	 die	 al	 over	 een	
eigen	 wagenparkbeheersysteem	 beschikken,	
kunnen	 alle	 dagelijkse	 gegevens	 ontvangen	
via	de	Web	API-interface,	die	perfect	met	het	
voertuig	kan	communiceren.

TWEE MOTOREN
De	2,3-liter	F1A-motor	 is	geschikt	voor	zowel	
Light	 Duty	 als	 Heavy	 Duty	 voertuigen,	 met	
vermogens	 van	 116	 tot	 156	 pk.	 De	 3,0-liter	
F1C	Heavy	Duty	motor	 biedt	 drie	 vermogens	
met	verbeterde	prestaties	van	160	tot	210	pk.	
IVECO	is	één	van	de	voorttrekkers	van	gas	als	
milieuvriendelijke	 alternatief	 voor	 diesel,	 dus	
een		CNG-versie	mag	niet	ontbreken.		

De	nieuwe	Daily	is	overigens	het	eerste	voer-
tuig	in	zijn	segment	is	dat	voldoet	aan	de	Euro	
6d-TEMP	(WLTP	en	RDE)	en	Euro	VI	D	emissie-
normen.	Dankzij	 de	montage	van	een	groter	
carter	kunnen	de	oliewissels	nu	tot	60.000	km	
worden	opgerekt.	

Een	 reeks	 functies	 moeten	 de	 nieuwe	 Daily	
zuiniger	 maken	 dan	 zijn	 voorganger,	 zoals	
het	 Stop&Start	 systeem,	 nu	 standaard	 op	
alle	2,3-liter	F1A	modellen,	inclusief	de	Daily	
Hi-Matic.	 De	 nieuwe	 elektronisch	 geregelde	
turbo	met	variabele	geometrie	is	niet	alleen	
responsiever,	maar	ook	efficiënter.	Daarnaast	
doen	de	Super	Eco	Class	A	banden	met	lage	
rolweerstand,	 speciaal	 ontworpen	 voor	 de	
Daily	 door	 Bridgestone	 en	 de	 nieuwe	 220A	
(12	 V)	 dynamo	 ook	 een	 duit	 in	 het	 zakje.	
Deze	functies,	samen	met	de	technische	ver-
beteringen	zorgen	voor	een	brandstofbespa-
ring	tot	10%.	De	nieuwe	Daily	is	ook	voorzien	
van	een	permanent	bandenspanningscontro-
lesysteem.

Leo van Hoorick

JuryLid internationaL van of tHe year

variaties	in	de	activiteiten	van	de	klant,	die	bij-
voorbeeld	het	gevolg	zijn	van	een	verminderd	
gebruik	 van	 het	 voertuig.	 Bovendien	 stellen	
de	gegevens	 IVECO	 in	 staat	om	nauwkeurige	
voorspellingen	 te	 doen	over	 het	 gebruik	 van	
het	voertuig	en	onderhoudscontracten	te	ont-
wikkelen	op	maat	van	de	klant.	

Tevens	kunnen	op	afstand	alle	gegevens	wor-
den	gewijzigd,	diagnosesessies	uitgevoerd	en	
zelfs	software	gedownload,	zodat	een	bezoek	
aan	de	werkplaats	kan	worden	vermeden.	De	
real-time	gegevens	van	de	Daily	stellen	IVECO	
ook	in	staat	om	financieringsaanbiedingen	op	
maat	te	ontwikkelen	die	rekening	houden	met	

Het	interieur	werd	grondig	herwerkt.	Opvallend	is	het	kleine	lederen	stuurwiel	met	tal	van	bedieningsknoppen.	

De	centrale	zetel	kan	tevens	dienst	doen	als	mini-bureau.
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DAF Trucks België is op zoek naar de beste chauffeurs van België 
en GH Luxemburg
Wie	zijn	de	beste	 chauffeurs	van	België	en	
GH	 Luxemburg	 en	 wie	 is	 de	 beste	 van	 Eu-
ropa	en	daarbuiten?	De	DAF	Driver	Challenge	
2019	zal	dit	de	komende	maanden	bepalen.	
De	 wedstrijd,	 die	 in	 meer	 dan	 28	 landen	
gehouden	wordt,	 zal	eindigen	 in	een	 spec-
taculaire	finale	in	september,	dan	wordt	ge-
streden	om	de	titel	“International	DAF	Driver	
Champion	2019”.

Een	goede	chauffeur	stimuleert	zijn	truck	tot	
maximale	prestaties.	Hij/zij	weet	hoe	je	een	
maximale	 prestatie	 haalt	 uit	 ieder	 druppel	
brandstof,	en	hoe	 je	de	vracht	veilig	en	 tij-
dig	vervoert	op	drukke	tijden.	En	hoe	 je	de	
truck	in	top	conditie	houdt.	Tegelijkertijd	be-
grijpt	een	goede	chauffeur	de	verkeersregels	
uitstekend,	 neemt	 ladingsveiligheid	 serieus	
en	past	zich	makkelijk	aan	aan	alle	weersi-
tuaties	 en	 ieder	 voertuigtype.	 Met	 andere	

woorden,	een	excellente	trucker	is	een	echte	
vakman	of	vakvrouw.

De	DAF	Driver	 Challenge	 bestaat	 uit	 3	 ron-
des:	het	begint	met	de	inschrijving,	waarbij	
de	chauffeur	zichzelf	 introduceert	en	uitlegt	
waarom	hij/zij	een	waardige	deelnemer	 is.	
Chauffeurs	kunnen	zichzelf	inschrijven	of	ge-
nomineerd	worden	door	collega’s,	familie	of	
de	dealer,	op	https://drivers.daf.com/nl-be	.	
De	tweede	ronde	is	een	online	test	waaruit	
de	 beste	 presteerders	 uitgenodigd	 worden	
voor	de	landelijke	finale	op	zondag	23	juni.	
Toewijding,	vaardigheden	en	passie	zijn	hier-
bij	de	onderscheidende	factoren.

De	 Belgische	 en	 Luxemburgse	 kampioenen	
worden	 uitgenodigd	 voor	 de	 internationale	
finale	op	28	en	29	september	op	het	Goody-
ear	Testterrein	in	GH	Luxemburg.

EEN WEDSTRIJD VOOR IEDERE 
TRUCKER
Deelname	aan	de	wedstrijd	is	uiteraard	voor	
alle	chauffeurs,	ongeacht	het	merk	waar	hij/
zij	 in	rijdt.	Richard	Zink,	Directeur	Marketing	
&	 Sales	 en	 board	 member	 van	 DAF	 Trucks	
N.V.:	 ”Al	 tientallen	 jaren	 bouwen	wij	 trucks	
met	 hoogstaand	 chauffeurscomfort	 en	 met	
een	brede	range	aan	technologieën,	ontwik-
keld	om	de	 chauffeur	 te	ondersteunen.	Wij	
dagen	daarom	alle	chauffeurs	uit	om	hun	rij-
vaardigheden	 in	onze	excellente	voertuigen	
te	laten	zien.	“

NEWS   
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Zopas stelde Ford 

een ambitieus 

elektrificatieprogramma 

voor. Het merk biedt 

binnenkort niet 

minder dan vier 

elekitrificeringsprogramma’s 

aan: een ‘mild hybrid’-, ‘full 

hybrid’- , ‘plug-in hybrid’ 

en volledige elektrische 

aandrijving.

In	 eerste	 instantie	 zijn	 hierbij	 16	 model-
len	 betrokken.	 Wat	 de	 bedrijfswagens	
betreft	 noteren	 we	 de	 komst	 van	 een	

Transit	EcoBlue	Hybrid	en	Transit	Custom	Eco-
Blue	 Hybrid	 –	 met	 ‘mild	 hybrid’-technologie	
om	 de	 gebruikskosten	 te	 verlagen.	 Gelijk-
lopend	 is	 er	 een	 Tourneo	 Custom	 EcoBlue	
Hybrid	 monovolume	 –	 met	 ‘mild	 hybrid’-
technologie.	 Voor	 ondernemingen	 die	 vaak	
actief	 zijn	 in	 stop-startverkeer	 in	 en	 om	 de	
stad,	 kan	 de	 ‘mild	 hybrid’-technologie	 met	
48V-batterij	 de	 productiviteit	 verhogen	 met	

een	 betaalbaar	 geëlektrificeerd	 voertuig.	 De	
EcoBlue	Hybrid-technologie	staat	garant	voor	
een	 verbruiksdaling	 met	 ongeveer	 drie	 pro-
cent	 in	 vergelijking	 met	 de	 evenwaardige	
2.0	 EcoBlue-dieselversie	 (WLTP-cyclus).	 Bij	
toepassingen	met	een	hoge	mate	van	 stop-
startverkeer,	zoals	leveringen	in	de	stad,	kan	
het	 voordeel	 zelfs	 oplopen	 tot	 acht	 procent.	
De	 eerste	 EcoBlue	 Hybrid-aandrijvingen	 van	
Ford	zullen	vanaf	midden	2019	worden	aan-
geboden.

Ambitieuze plannen van 
Ford : Viermaal elektrisch

VAN   

Ford	schrijft	geschiedenis	met	de	
eerste	plug-in	hybride	bestelwagen	

op	de	markt
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Echt	interessant	vinden	we	de	Transit	Custom	
Plug-In	 Hybrid	 –	 uitgerust	 met	 een	 geavan-
ceerde	 elektrische	 aandrijving	 en	 Fords	 1.0	
EcoBoost-motor	 als	 range-extender.	 Ford	 is	
de	 eerste	 constructeur	 die	 oplaadbare	 hybri-
detechnologie	 integreert	 in	 een	bestelwagen	
van	één	ton.	Deze	besteller	wordt	momenteel	
getest	in	Londen	en	wordt	na	de	zomer	op	de	
markt	geïntroduceerd.	Zelf	konden	we	ook	al	
een	korte	 testrit	maken,	en	we	zijn	zeer	be-
nieuwd	naar	de	praktische	inzet	ervan.	

Voor	 operatoren	 die	 in	 en	 buiten	 lage-emis-
siezones	in	steden	actief	zijn,	biedt	de	Plug-in	
Hybrid	 een	 emissievrije	 rijmodus	 zonder	 dat	
men	zich	zorgen	hoeft	te	maken	over	het	rij-
bereik.	De	Transit	Custom	Plug-In	Hybrid	wordt	
op	de	voorwielen	aangedreven	door	een	elek-
tromotor/generator,	 die	 op	 zijn	 beurt	 wordt	
gevoed	door	een	 lithium-ionbatterij	 van	13,6	
kWh,	 terwijl	 de	 1.0	 EcoBoost-benzinemotor	 –	
reeds	driemaal	uitgeroepen	tot	‘motor	van	het	
jaar’	-	als	range-extender	fungeert.	Door	deze	
constructiewijze	is	een	transmissie	overbodig.		
De	 geavanceerde	 hybrideaandrijving	 werd	
ontwikkeld	 om	 een	 emissievrij	 rijbereik	 tot	
50	kilometer	te	halen.	Met	de	range-extender	
wordt	 dat	 zelfs	 500	 kilometer.	 Uiteraard	 kan	
men	zelf	kiezen	of	men	elektrische	rijdt	of	met	
de	benzinemotor,	die	dan	desgewenst	ook	de	
batterijen	kan	opladen.	Er	komt	ook	een	versie	
voor	 personenvervoer,	 de	 luxueuze	 Tourneo	
Custom	Plug-in	Hybrid,	een	monovolume	met	
acht	plaatsen.

FULL ELECTRIC
Daarnaast	 ontwikkelt	 Ford	 ook	 een	 volledig	
elektrische	Transit,	die	zich	richt	op	operatoren	
in	de	stad.	Een	veelzijdige,	emissievrije	bestel-
wagen	 op	 basis	 van	 de	 Transit	 2	 ton,	 die	 in	
diverse	koetswerkversies	beschikbaar	zal	zijn.	
Hij	beschikt	over	een	competitief	 laadvermo-
gen	 en	 ingebouwde	 connectiviteitssystemen.	
De	marktintroductie	is	gepland	voor	2021.	Ford	
deed	op	dit	vlak	al	heel	wat	ervaring	op	met	
de	van	de	Transit	afgeleide	StreetScooter	WORK	
XL	die	wordt	geassembleerd	in	de	Ford-fabriek	
van	Keulen.	Ook	deze	beschikt	over	een	zuiver	
elektrische	 aandrijving	 en	 wordt	 in	 Duitsland	
momenteel	 ingezet	 door	Deutsche	Post	DHL.	
Er	werden	er	 intussen	 reeds	meer	 dan	2000	
van	afgeleverd.	Later	dit	jaar	zullen	WORK	XL-
exemplaren	in	gebruik	worden	genomen	voor	
proefprojecten	bij	een	aantal	andere	onderne-
mingen	in	Duitsland,	Nederland	en	België.	

CONNECTIVITEITSGESTUURDE 
OPLOSSINGEN 
Op	 basis	 van	 de	 jongste	 generatie	 van	 ge-
connecteerde	 voertuigen	 met	 geïntegreerde	

Connectiviteit	staat	bij	de	Ford	bestelwagens	hoog	in	het	vaandel.	Hun	slogan	‘Born	connected’	liegt	er	niet	om	
en	is	meteen	een	knipoog	naar	een	concurrent	die	‘Born	to	run’	is.

Een	volledig	elektrische	Transit	is	aangekondigd	voor	2021.	Als	basis	wordt	de	2	Ton	gebruikt,	teneinde	nog	
voldoende	laadcapaciteit	te	kunnen	bieden	niettegenstaande	enkele	honderden	kg	aan	batterijen.	

Ook	in	het	segment	van	de	grote	SUV’s	wil	Ford	een	partijtje	meeblazen.	De	in	de	VS	zeer	populaire	Explorer	
met	7	plaatsen	komt	naar	Europa	als	plug-in	hybride	met	350	pk	uit	een	V6	turbo	en	nog	eens	100	pk	uit	de	

elektrische	aandrijving.
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ligheid	van	elk	voertuig	kunnen	worden	ge-
volgd	via	een	desktopapp.	Ford	Data	Services	
biedt	op	zijn	beurt	grote	voertuigenparken	de	
mogelijkheid	om	een	pakket	van	maatgege-
vens	van	hun	voertuigen	te	ontvangen	via	de	
Cloud	en	ze	naadloos	te	integreren	in	hun	ei-
gen	systemen.	

STRATEGISCHE ALLIANTIES
Op	basis	van	de	verkoopcijfers	op	de	 twintig	
Europese	 markten	 mocht	 Ford	 zich	 in	 2018	
voor	 het	 vierde	 jaar	 op	 rij	 het	 grootste	 be-
drijfsvoertuigenmerk	in	Europa	noemen.	In	de	
voorbije	25	jaar	steeg	de	verkoop	van	Ford	be-
drijfsvoertuigen	nooit	zo	sterk	als	in	2018:	het	
merk	verkocht	in	Europa	380.900	bedrijfsvoer-
tuigen,	een	stijging	met	8	procent	in	vergelij-
king	met	2017.	

Strategische	 partnerschappen	 en	 allianties	 -	
van	conversies	tot	productontwikkeling	-		on-
dersteunen	 Ford	 bij	 de	 ontwikkeling	 van	 zijn	
bedrijfswagengamma.	 Een	 van	 de	 allianties	
is	de	joint	venture	met	Ford	Otosan	in	Turkije,	
waar	het	grootste	deel	van	de	Transit-familie	
wordt	gebouwd.	

Het	QVM-programma	(Qualified	Vehicle	Modi-
fier)	van	de	constructeur	werd	uitgebreid	naar	
100	 ombouwspecialisten	 in	 Europa.	 Tegen	
2020	 wil	 Ford	 dat	 aantal	 nog	 verdubbelen.	
Elke	 QVM-partner	 heeft	 toegang	 tot	 infor-
matie	van	de	constructeur	en	Ford	werkt	ook	
nauw	samen	met	deze	partners	om	flexibele-
re	producten	af	te	leveren,	zoals	het	verlaag-
de	Transit	Skeletal	Chassis	dat	 in	2018	werd	
gelanceerd.	 Fords	 populaire	 ‘one-stop-shop-
principe’	 voor	 de	 rechtstreekse	 bestelling	
van	 conversies	 bij	 de	 Ford-concessie,	 wordt	
eveneens	 uitgebreid.	 Tegen	 eind	 2020	 zul-
len	veertig	conversies	van	QVM,	gaande	van	
kiepwagens	 tot	 koelvoertuigen,	 rechtstreeks	
worden	verkocht	via	de	Transit	Centers.	

In	 januari	 hebben	 Ford	 Motor	 Company	 en	
Volkswagen	AG	hun	eerste	formele	overeen-
komsten	 in	 het	 kader	 van	 een	 bredere	 alli-
antie	 aangekondigd.	 Binnen	die	 alliantie	 zal	
Ford	 voor	 beide	 constructeurs	 tegen	 2022	
middelgrote	 pick-ups	 ontwikkelen	 en	 bou-
wen.	Ford	is	ook	van	plan	grotere	bestelwa-
gens	 voor	 Europese	 klanten	 te	 ontwikkelen	
en	 te	 bouwen,	 terwijl	 Volkswagen	 zich	 zal	
ontfermen	over	de	ontwikkeling	en	bouw	van	
een	stadsbestelwagen.	

Leo van Hoorick 
JuryLid ‘internationaL van of tHe year’

neer	 dit	 echt	 nodig	 is	 en	 ook	 preventief	 in	
te	grijpen.	Met	behulp	van	de	gebruiksvrien-
delijke	 FordPass-app	 kan	 de	 status	 van	 elk	
voertuig	 afzonderlijk	 worden	 gecontroleerd.	
Interventies	 die	 normaal	 worden	 uitgevoerd	
tijdens	 afzonderlijke	 bezoeken,	 kunnen	 op	
intelligente	wijze	worden	gebundeld	om	stil-
stand	te	minimaliseren.	

Voor	 grotere	operatoren	 is	 er	 het	 Ford	 Tele-
matics-product	 waarmee	 gegevens	 over	 de	
gezondheid,	efficiëntie,	productiviteit	en	vei-

FordPass	Connect-modem	–	van	de	Fiesta	Van	
tot	 de	 Transit	 –	 en	 onder	 de	 noemer	 “Born	
connected”	 ontwikkelt	 Ford	 een	 compleet	
gamma	geïntegreerde	bedrijfsvoertuigen	die	
eenvoudiger	 te	 beheren	 zijn.	 Dit	 wordt	 bin-
nenkort	verder	uitgebreid	met	een	gebruiks-
afhankelijke	 onderhoudsoplossing.	 Hiermee	
kan	 het	 onderhoud	 worden	 aangepast	 aan	
het	specifieke	gebruik,	eerder	dan	vaste	on-
derhoudsintervallen	op	te	leggen.	Dit	op	basis	
van	‘real-time’	meetgegevens	die	het	moge-
lijk	maken	het	onderhoud	uit	te	voeren	wan-

De	Transit	Custom	Plug-in	Hybrid	is	te	herkennen	aan	een	stopcontact	onder	het	linker	voorlicht.	Hij	heeft	een	
electrische	autonomie	van	ca.	50	km.

Er	komt	ook	een	Tourneo	Custom	PHEV,	die	werd	zopas	voorgesteld	in	een	spectaculaire	setting.
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Verlaag uw operationele kosten

Wilt u weten met hoeveel procent u uw kosten kunt verlagen? Neem vrijblijvend contact op: +32 - 3 80 824 69 of info@gps-buddy.com

Driver 
app

• Inzicht in voertuigen en materieel 
• Zowel totaalbeeld als per groep 
• Altijd de meest actuele informatie

 • Vergroot klanttevredenheid 
• Reduceer administratieve kosten

• Ook voor emballage en assets

Planner 
app

Maximaal 
inzicht

Compleet 
overzicht

Contargo neemt eerste e-truck voor containertransport in gebruik

Containerbedrijf	Contargo	heeft	op	6	mei	 in	
Duisburg	de	eerste	van	zes	elektrische	con-
tainertrucks	 in	 gebruik	 genomen.	 Hiermee	
draagt	 het	 bedrijf	 bij	 aan	 de	 koolstofarme	
economie	in	2050.
Onlangs	 is	 de	 eerste	 trekker	 met	 e-motor	
van	 de	 Nederlandse	 vrachtwagenbouwer	
DAF	 aan	 Rhenus	 Trucking	 geleverd.	 Rhenus	
stelt	deze	en	andere	e-trucks	uit	zijn	vloot	als	
dienstverlener	ter	beschikking	aan	zijn	klant	
Contargo.
De	eerste	e-truck	in	de	vloot	wordt	door	DIT	
Duisburg	 Intermodal	 Terminal	 ingezet	 voor	
het	 aanleveren	 en	 afhalen	 van	 containers.	
De	komende	dagen	zal	DIT	nog	een	tweede	
e-truck	 in	 gebruik	 nemen.	 Daarnaast	 gaat	
Contargo	dit	jaar	ook	vier	44-tons	e-trucks	(2	
van	Framo	en	2	van	Eforce)	leveren	aan	de	
Contargo-terminals	in	Neuss	en	Emmerich.	
“Hier	 wordt	 geïnvesteerd	 in	 innovatieve	
technologie”,	 zei	 Hendrik	 Wüst,	 verkeers-
minister	 in	NRW.	“Dat	 is	goed	voor	het	mi-

lieu	en	het	versterkt	tevens	de	economie	in	
Noordrijn-Westfalen.	 Van	 de	 ervaringen	 die	
Contargo	de	komende	jaren	opdoet	met	de	
e-truck-vloot	 kunnen	 ook	 andere	 bedrijven	
profiteren.”
Michael	 Viefers,	 bestuurder	 van	 Rhenus:	
„Bij	 Rhenus	 testen	 we	 graag	 nieuwe	 tech-
nologieën	 om	 milieuvriendelijke	 logistiek	
te	 kunnen	 aanbieden.	 We	 staan	 open	 voor	
alle	technologieën	en	gaan	onze	vloot	in	het	
belang	van	onze	klanten	continu	verder	ver-
duurzamen	–	of	het	nou	met	accu’s,	water-
stof,	LNG	of	CNG	is.”
Sascha	 Hähnke,	 directeur	 Rhenus	 Trucking:	
„Wij	willen	met	onze	klant	Contargo	een	in-
novatieve	weg	bewandelen,	die	momenteel	
nog	geen	enkele	andere	logistiek	dienstver-
lener	 ingeslagen	 is.	 De	 bestelde	 trucks	 zijn	
de	 eerste	 e-trucks	 in	 Duitsland.	 We	 geven	
hiermee	 het	 signaal	 dat	 deze	 technologie	
toekomst	heeft.”
„Wij	willen	uiterlijk	in	2050	zijn	overgestapt	

op	 een	 koolstofarme	 economie.	 Aangezien	
vooral	vrachtwagens	en	schepen	de	meeste	
CO2-uitstoot	veroorzaken,	beginnen	we	daar.	
Met	deze	zes	e-trucks	zal	de	CO2-uitstoot	ten	
opzichte	 van	 dieselvrachtwagens	 –	 zelfs	 bij	
het	gebruik	van	conventionele	stroom	–	met	
minimaal	38	procent	afnemen.	Als	alle	be-
trokken	terminals	volledig	op	groene	stroom	
zijn	overgegaan,	zal	de	CO2-uitstoot	met	89	
procent	afnemen”,	aldus	Kristin	Kahl,	Sustai-
nable	Solutions,	Contargo.

NEWS   
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De Renault Master is de 

zwaarste bestelwagen in 

het gamma van Renault 

Automobiles en de lichtste 

in het gamma van Renault 

Trucks. Hij is in de loop 

der jaren en na talrijke 

updates uitgegroeid tot 

een betrouwbare en 

evenwichtige bestelwagen 

zonder franjes.

Maar	hij	evolueert	mee	met	zijn	 tijd:	
er	bestaat	intussen	een	elektrische.	
Dat	is	nog	een	zeldzaamheid	in	het	

segment	van	de	zware	bestellers,	ook	al	zal	
dat	 niet	 lang	 meer	 duren.	 Ons	 testvoertuig	
woog	2159	kg	 leeg	voor	een	GVW	van	3,1	 t	
en	werd	aangedreven	door	een	57	kW	elek-
trische	motor	met	een	maximaal	koppel	van	
225	Nm.	De	aandrijving	gebeurt	via	de	voor-
wielen.	 Stroomvoorziening	 wordt	 verzorgd	
door	 een	 lithium-ion	 tractiebatterijpack	 van	
400	V	en	met	een	capaciteit	van	33	kWh.	Met	

een	Wall-box	van	7,4	kW	duurt	het	6	u	om	de	
batterij	volledig	op	te	laden,	met	een	van	3,7	
kW	wordt	het	11	u	en	als	 je	het	stopcontact	
thuis	wil	gebruiken	(2,3	kW)	moet	je	rekenen	
dat	het	17	u	duurt	eer	de	 lege	batterij	weer	
zijn	 volle	 capaciteit	 heeft.	 Eens	 aangesloten	
op	het	 stroomnet,	 krijg	 je	op	het	 dashboard	
een	indicatie	van	de	laadtijd.

De	 batterij	 zit	 onder	 de	 voorzetels,	 de	 laad-
ruimte	is	even	ruim	als	bij	een	standaard	Mas-
ter.	

Renault Master Z.E. 

VAN   

De Renault Master Z.E. is nu te koop bij  
Renault Trucautostrade perfecte oplossing voor 
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LAST MILE
Elektromobiliteit	is	de	hoeksteen	van	de	strate-
gie	van	Renault	voor	duurzaam	stedelijk	trans-
port.	De	Renault	Master	Z.E.	is	ideaal	geschikt	
voor	 last-mile	 leveringen.	 Hij	 is	 verkrijgbaar	
in	zes	varianten	-	vier	bestelwagens	en	twee	
platformcabines	 -	om	 te	voldoen	aan	de	uit-
eenlopende	vereisten	van	stedelijk	transport.

Renault	 spreekt	 over	 een	 reëel	 rijbereik	 van	
120	 km	 en	 dat	 is	 ook	 wat	 we	 elke	 morgen	
op	 onze	 boordcomputer	 zagen	 verschijnen.	

dicatie	wanneer	men	elektriciteit	opspaart	en	
dat	is	jammer,	want	het	kan	een	motivatie	zijn	
om	zuinig	te	rijden.	In	deze	wijzerplaat	wordt	
ook	 aangegeven	 in	 welke	 stand	 de	 versnel-
lingspook	staat:	vooruit,	neutraal	of	achteruit.	
Centraal	zit	een	grote	snelheidsmeter	met	een	
monochroom	schermpje	voor	de	boordcompu-
ter.	Functies	zijn	naast	het	totaal	aantal	kilome-
ter	en	de	autonomie,	de	gemiddelde	snelheid	
sinds	start;	dagteller	sinds	start;	totaal	verbruik	
in	kWh;	idem	sinds	start;	gemiddeld	verbruik	in	
kW/100	km	en	het	instant	verbruikt.	

Uiterlijk	 is	er	weinig	wat	verraad	dat	dit	een	
elektrisch	aangedreven	bestelwagen	 is.	 Er	 zit	
rechts	een	stopcontact,	achter	een	klepje	zoals	
dat	 van	 de	 brandstofvuldop,	 met	 een	 blauw	
lichtje	dat	 aangeeft	 dat	er	 stroom	wordt	ge-
tankt.	In	de	cabine	is	plaats	voor	drie	personen.	
Het	 dashboard	 is	 helemaal	 toegesneden	 op	
de	elektrische	aandrijving.	Links	 is	een	ronde	
meter	die	de	batterijvoorraad	aangeeft,	rechts	
geeft	een	wijzerplaat	het	verbruik	in	kW	aan.	
Die	meter	heeft	vier	blokjes,	waarvan	1	rood,	
en	daar	blijf	je	best	uit.	Er	is	geen	duidelijke	in-

Het	stopcontact	zit	achter	de	rechtse	deur.	Een	lampje	geeft	aan	dat	er	stroom	wordt	getankt.

Dit	is	geen	gewone	Renault	Master. Sober	maar	overzichtelijk	dashboard.

Ons	testvoertuig	was	van	op	afstand	herkenbaar,	
maar	zonder	decoratie	is	de	Z.E.	niet	te	

onderscheiden	van	een	gewone	Master.
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Dit	aanbod	bestaat	naast	de	Master	ook	nog	
uit	de	Renault	Trucks	D	Wide	Z.E.	en	de	Renault	
Trucks	D	Z.E.	Het	gamma	dekt	een	capaciteit	
tussen	 3,1	 en	 26	 ton	 en	 is	 hierdoor	 perfect	
geschikt	 voor	een	hele	waaier	van	 stedelijke	
toepassingen.

SERVICE
Omdat	voor	Renault	Trucks	de	service	integraal	
deel	 uitmaakt	 van	 het	 voertuig,	 beschikt	 de	
nieuwe	Renault	Master	over	een	dienstverle-
ning	die	is	afgestemd	op	professioneel	gebruik.	
Op	dit	vlak	wil	Renault	Trucks	het	verschil	ma-
ken	met	de	concurrentie.	Zo	bieden	de	Fast	&	
Pro-centra	hun	klanten	een	speciaal	voor	lichte	
bedrijfswagens	 bestemde	 ruimte,	 met	 een	
verkorte	 stilstand	 bij	 het	 onderhoud	 van	 het	
voertuig	en	beheerste	kosten.	De	servicekwali-
teit	van	Renault	Trucks	wordt	ook	gerealiseerd	
door	 de	 Start	 &	 Drive-onderhoudscontracten	
en	 door	 geoptimaliseerde	 financieringen	 en	
verzekeringen.

Renault	 Trucks	 heeft	 als	 truckleverancier	 alle	
expertise	 m.b.t.	 de	 opbouw	 van	 voertuigen	
en	heeft	een	rijke	ervaring	met	professionele	
klanten.	 Die	 kunnen	 ze	 ook	 beter	 bedienen	
dankzij	 werkplaatsen	 die	 ook	 op	 zaterdag	
open	zijn.	

Leo van Hoorick 
JuryLid ‘internationaL van of tHe year’

wordt	 gehalveerd,	maar	 de	 autonomie-angst	
maakte	dat	we	het	niet	hebben	geprobeerd.	
Niet	voor	niets	is	de	maximumsnelheid	van	de	
Master	Z.E.	gelimiteerd	tot	100	km/u.

Standaard	is	de	Master	Z.E.	uitgerust	met	een	
achteruitrijcamera	 met	 scherm	 in	 de	 achter-
uitkijkspiegel,	 en	 een	 breedbeeldspiegel	 in	
de	 zonneklep	 van	 de	 passagier,	 erg	 handig	
bij	parkeermanoevers.	Het	Z.E.	Voice-systeem	
waarschuwt	de	voetgangers	dat	het	voertuig	
nadert	wanneer	het	rijdt	met	een	snelheid	van	
1	tot	30	km/u.
	
Alles	 is	goed	en	logisch	uitgedacht	en	er	zijn	
voldoende	 handige	 bergruimtes.	 Bijzonder	 is	
het	 klembord	 dat	 centraal	 in	 het	 dashboard	
zit	 en	 als	 een	 schuif	 wordt	 uitgeklapt.	 Wat	
comfort	 betreft	 is	 er	 eigenlijk	 niets	 op	 aan	
te	 merken.	 Niettegenstaande	 zijn	 ouderdom	
is	 de	 Master	 een	 toonbeeld	 op	 ergonomisch	
vlak.	Alleen	jammer	dat	er	geen	handgrepen	
zijn	op	de	A-stijlen,	dat	zou	het	instappen	nog	
eenvoudiger	maken.	

Wat	de	veiligheid	betreft	zijn	alle	versies	van	
de	 Master	 standaard	 uitgerust	 met	 het	 ESC	
(Electronic	 Stability	 Control)	 koerscontrolesys-
teem.	 Voor	 een	 optimale	 manoeuvreerbaar-
heid	 en	 veiligheid	 integreert	 de	 ESC	 tevens	
een	hulp	bij	het	wegrijden	op	een	helling	(Hill	
Start	Aid)	en	noodstophulp	(Emergency	Brake	
Assist).

De	Renault	Master	Z.E.	maakt	deel	uit	van	het	
100%	elektrische	gamma	van	Renault	Trucks.	

Meer	zelfs,	wij	slaagden	er	ook	in	om	binnen	
de	10%	afwijking	hiervan	te	blijven.	Maar	toe-
gegeven,	we	deden	er	ook	ons	best	voor.	Toen	
we	 de	 auto	 in	 ontvangst	 namen	 stond	 het	
gemiddeld	verbruik	op	29,5	kW/100	km.	Wij	
realiseerden	een	gemiddelde	van	26,5,	maar	
reden	 er	 ook	 naar,	 onze	 gemiddelde	 snel-
heid	gedurende	de	hele	 testperiode	bedroeg	
slechts	37	km/u.	De	meeste	ritten	gebeurden	
op	 secundaire	 wegen.	 Autostrada	 werden	
angstvallig	 vermeden.	 En	we	 zorgden	ervoor	
nooit	sneller	te	rijden	dan	80	km/u,	want	eens	
daarboven	zakt	de	batterijvoorraad	angstaan-
jagend	snel,	ik	vermoed	dat	de	autonomie	dan	

Doorsnede	van	de	Master	Z.E.	De	batterijen	zitten	onder	de	cabinevloer.

Handig	klembord,	kan	ook	volledig	verdwijnen	in	het	
dashboard.
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Eenvoudig, bruikbaar en beter!
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Vervoer Daemen uit Weelde breidt vloot uit met Scania LNG trekkers
	
De	 niche-transporteur	 Vervoer	 Daemen	 uit	
Weelde	 bij	 Turnhout,	 kocht	 onlangs	 twee	
nieuwe	Scania	trekkers	aan.	Het	zijn	de	eer-
ste	 twee	 Scania’s,	 en	 meteen	 ook	 de	 eer-
ste	 twee	 LNG	 trekkers	 in	 hun	vloot	 van	18	
voertuigen.	 	 “We	 zetten	 hiermee	 vol	 in	 op	
de	vergroening	van	onze	vloot”,	aldus	Ruud	
Daemen,	zaakvoerder	van	Vervoer	Daemen.	
	
Vervoer	 Daemen	 begon	 in	 1980	 met	 het	
transport	 van	 consumptie-eieren.	 In	 2006	
kwam	 zoon	 Ruud	 mee	 in	 de	 organisatie.	
Langzaamaan	begon	het	bedrijf	 te	groeien,	
en	 begon	 het	 zich	 ook	 te	 specialiseren	 in	
mesttransport.	Intussen	doen	ze,	naast	deze	
twee	 sectoren,	 ook	 nog	 stukgoedtransport	
op	lange	afstanden	voor	een	paar	specifieke	
klanten.	
	
“In	België	zijn	we	quasi	de	enige	echte	trans-
porteur	die	consumptie-eieren	vervoert.	Ook	
het	mesttransport	is	niet	alledaags.	Flexibili-
teit	 en	 klantgerichtheid	 is	 daarom	 zeer	 be-

langrijk.	Dergelijk	transport	organiseren	vergt	
het	nodige	meedenken	met	de	klant	om	tot	
een	 optimale	 oplossing	 te	 komen”,	 vertelt	
Ruud	Daemen.	
	
Vervoer	Daemen	werkt	met	twintig	Belgische	
chauffeurs.	In	hun	vloot	zitten	18	trekkers	en	
20	opleggers.	Sinds	kort	zitten	daar	dus	twee	
Scania’s	bij,	 op	 LNG.	 “Het	 is	belangrijk	voor	
het	voortbestaan	van	onze	sector	dat	we	ac-
tief	werken	op	een	 aantal	milieu-aspecten.	
Zo	zijn	we	actief	bezig	met	het	vergroenen	
van	onze	vloot.	We	hebben	zo	goed	als	al-
leen	maar	Euro	6	voertuigen,	op	twee	Euro	5	
voertuigen	na	die	ook	stilaan	zullen	worden	
vervangen.	
	
Voor	 een	 verdere	 uitbreiding,	 zochten	 we	
naar	 een	goed	 alternatief	 dat	 op	 LNG	 rijdt.	
Scania	 trok	 ons	 hierbij	 meteen	 aan,	 omdat	
ze	een	van	de	weinige	zijn	die	trekkers	heb-
ben	die	puur	op	LNG	werken.	Elders	is	er	toch	
nog	altijd	een	stukje	dieselinjectie	en	Adblue	

nodig.	Onze	klanten	juichen	de	keuze	alvast	
toe,	 en	 zien	 het	 ook	 voor	 hen	 als	 een	 be-
langrijk	aspect	voor	het	verkleinen	van	hun	
ecologische	voetafdruk”,	aldus	Ruud.	
	
De	 keuze	 viel	 op	 de	 Scania	 R	 410	 met	 de	
hoge	cabine	op	LNG.	“We	zullen	hem	vooral	
inzetten	op	middellange	tot	lange	afstanden,	
overal	 in	 de	Benelux	 en	Duitsland.	Daarom	
kozen	we	ook	voor	een	 rijkelijke	uitrusting,	
met	o.a.	standairco	en	standchauffage.	Voor	
onze	 jongens	 is	 deze	 cabine	de	hele	week	
hun	thuis,	dus	is	het	belangrijk	dat	ze	er	het	
nodige	comfort	hebben”,	besluit	Ruud.

NEWS   
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De Volkswagen T6 

bedrijfsvoertuigen krijgen 

een verregaande update: 

T6.1. Nieuw aan boord: een 

armada aan hulpsystemen, 

een digitaal dashboard, 

geïntegreerde simkaart en 

dus permanente online 

verbinding en uitgebreide 

standaarduitrusting. Even 

geduld echter, hij is pas na 

de zomer leverbaar.

SIDE WIND ASSIST STANDAARD
De	 hydraulische	 stuurbekrachtiging	 van	 de	
T6	 ruimt	 in	 de	 T6.1	 baan	 voor	 een	 elektro-
mechanisch	 systeem	dat	 een	 actief	 ingrijpen	
op	 de	 stuurinrichting	 mogelijk	 maakt.	 Vooral	
aan	de	voertuigstabiliteit	werd	veel	aandacht	
besteed.	 Een	van	de	nieuwe	 rijhulpsystemen	
is	Side	Wind	Assist,	 standaard	voor	alle	T6.1-
modellen.	 Dankzij	 de	 elektromechanische	
stuurbekrachtiging	 konden	 ook	 nog	 andere	
nieuwigheden	 worden	 voorzien.	 Denk	 maar	
aan	 de	 rijstrookassistent	 Lane	 Assist.	 In-	 en	
uitparkeren	gaat	voortaan	een	stuk	eenvoudi-
ger	met	Park	Assist.	Om	het	manueel	parkeren	
vlotter	te	laten	verlopen	werd	de	flankbescher-
ming	van	de	Crafter	voor	de	T6.1	aangepast.	
Die	verlaagt	het	risico	op	beschadiging	dankzij	
ultrasoonsensoren	 rondom	 de	 hele	 auto.	 De	
uitparkeerassistent	 behoedt	 dan	 weer	 voor	

ongevallen	bij	het	achterwaarts	uitrijden.	Het	
systeem	waarschuwt	immers	voor	naderende	
voertuigen	 binnen	 een	 hoek	 van	 90	 graden	
achter	het	eigen	voertuig.

In	 functie	 van	 de	 aandrijving	 heeft	 de	 T6.1	
een	 maximaal	 sleepvermogen	 tot	 2.500	 kg.	
Het	 parkeren	 met	 een	 aanhanger	 is	 voort-
aan	een	stuk	makkelijker	dankzij	het	systeem	
Trailer	Assist	afkomstig	van	de	Crafter.	Via	de	
draaiknop	van	de	elektrische	buitenspiegelver-
stelling	-	die	hier	dienst	doet	als	joystick	-	en	
een	beeldweergave	in	de	cockpit	stelt	de	be-
stuurder	eenvoudigweg	de	hoek	in	waarin	de	
aanhanger	geparkeerd	moet	worden.	Het	stu-
ren	doet	de	T6.1	vervolgens	autonoom.	In	het	
Trailer	 Assist-systeem	 fusioneren	 de	 functies	
Park	 Assist,	 de	 elektromechanische	 stuurbe-
krachtiging	en	de	achteruitrijcamera	Rear	View	

Gedigitaliseerde T6.1

VAN   
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NIEUWE NEUS EN  
NIEUWE MOTOREN
Het	 front	 is	gekenmerkt	door	een	heel	groot	
radiatorrooster	 wat	 ook	 technisch	 gezien	
echt	 noodzakelijk	 is	 voor	 moderne	 motoren.	
De	 dwarslijn	 opgebouwd	 uit	 de	 compacte	
koplampen	en	het	bovenste	deel	van	het	ra-
diatorrooster	 oogt	 daarbij	 smaller	 als	 op	 de	
voorganger.	 In	 functie	 van	het	model	 en	het	
uitrustingsniveau	wordt	de	voorzijde	nog	met	
bijkomende	verchroomde	details	aangekleed.	
Ook	het	aanbod	van	kleuren	en	velgen	werd	
opnieuw	samengesteld.

De	T6.1	met	voorwielaandrijving	heeft	een	ef-
ficiënte	2.0	turbodiesel	(2.0	TDI)	waarvan	alle	
versies	voldoen	aan	de	uitstootnorm	Euro-6d-
TEMP-EVAP.	De	nieuwe	basismotor	is	met	zijn	
66	 kW/90	 pk	 krachtiger	 dan	 de	 voorganger	
(62	 kW/84	 pk).	 In	 de	 vermogenscategorie	
daarboven	ontwikkelt	 de	2.0	 TDI	81	kW/110	
pk	en	vervangt	hij	de	motor	van	75	kW/102	
pk	en	die	van	84	kW/114	pk.	De	2.0	TDI	van	
110	kW/150	pk	en	de	2.0	TDI	biturbo	met	146	
kW/199	pk	worden	uit	het	vorige	model	over-
genomen.	De	150	pk	sterke	TDI	kan	optioneel	
worden	 uitgerust	 met	 een	 DSG-versnellings-
bak	 met	 dubbele	 koppeling	 en	 met	 de	 vier-
wielaandrijving	 4MOTION	 (manueel	 of	 DSG).	
De	topversie	met	199	pk	wordt	standaard	ge-
koppeld	 aan	een	DSG-versnellingsbak	 (optio-
neel	aangevuld	met	4Motion).

Dankzij	een	samenwerking	met	ABT	zal	er	zelfs	
een	T6.1	worden	aangeboden	met	nuluitstoot.	
Met	een	vermogen	van	82	kW/114	pk	en	naar	
keuze	een	batterijcapaciteit	 van	38,8	of	 77,6	
kWh	haalt	deze	laatste	een	rijbereik	(volgens	
NEDC)	van	meer	dan	400	km.

De	 nieuwe	 infotainmentsystemen	 van	 8	 en	
9,2	duim	aan	boord	van	de	T6.1	reageren	bin-
nenkort	op	natuurlijke	spraakbevelen.	Net	als	
bij	 andere	 smart	 devices	 volstaat	 een	 korte	
wekroep	om	de	T6.1	wakker	 te	schudden.	 In	
dit	 geval	 “Hey	Bulli”	 gevolgd	door	 een	 com-
mando.

Dankzij	 de	 MIB3	 wordt	 nog	 een	 andere,	 be-
langrijke	 interface	 geoptimaliseerd:	 App-Con-
nect.	Via	deze	functie	kunnen	smartphoneapps	
rechtstreeks	 via	 het	 display	 van	het	 infotain-
mentsysteem	worden	bediend.	Dat	kan	draad-
loos	op	de	meer	gesofisticeerde	systemen.	Er	
is	ook	een	draadloos	laadstation	in	het	dash-
board.
Andere	 detailoplossingen	 perfectioneren	 de	
dagelijkse	 routine,	 zoals	 een	 230-voltstekker	
aan	de	bestuurdersstoel	en	een	vergrendelbaar	
vak	in	de	dubbele	zitbank	aan	passagierszijde.	
De	 laadmogelijkheden	 werden	 uitgebreid,	
zodat	 voorwerpen	 nu	 tot	 onder	 de	 dubbele	
zitbank	 aan	 passagierszijde	 kunnen	 worden	
geschoven.	Hiermee	stijgt	de	maximale	laad-
lengte	van	2.450	mm	naar	2.800	mm	en	van	
respectievelijk	2.900	naar	3.300	mm	voor	de	
versie	 met	 lange	 wielbasis.	 Standaard	 is	 de	
Transporter	bovendien	uitgerust	met	een	apar-
te	afsluiting	van	de	laadruimte	voor	voertuigen	
met	een	scheidingswand.

De	standaarduitrusting	van	de	Transporter	6.1	
zal	 ook	 worden	 opgewaardeerd	 met	 elek-
trisch	 bediende	 ramen,	 centrale	 vergrende-
ling,	 elektrisch	 verstelbare	 en	 verwarmbare	
buitenspiegels,	 nieuwe	 H7-koplampen,	 een	
binnenverlichting	 met	 energiezuinigere	 led-
technologie	 en	 een	 audiosysteem	 met	 han-
denvrije	Bluetooth-verbinding.

(die	de	knikhoek	van	de	aanhangerdissel	 re-
gistreert).	Het	spectrum	van	nieuwe	systemen	
wordt	 nog	 vervolledigd	 door	 een	 verkeers-
bordenherkenning	via	de	camera	vooraan	het	
voertuig.

NIEUW DASHBOARD
Het	dashboard	van	de	T6.1	is	helemaal	in	het	
nieuw	 gestoken.	 De	 Digital	 Cockpit	 met	 vol-
ledig	digitale	wijzerplaten	en	de	derde	gene-
ratie	van	het	modulaire	 infotainmentplatform	
(MIB3)	zijn	hierin	geïntegreerd.

De	 10,25	 duim	 grote	 Digital	 Cockpit	 is	 stan-
daard	op	de	Multivan	Highline.	De	bestuurder	
kan	switchen	tussen	verschillende	weergave-
configuraties.

Configuratie	1:	Toerenteller	en	snelheidsmeter	
worden	interactief	als	wijzerplaten	weergege-
ven.	Centraal	op	het	display	is	ruimte	voor	een	
vrij	configureerbaar	veld	waar	bijvoorbeeld	de	
contactlijst	 van	 de	 smartphone	 kan	 worden	
weergegeven.	In	combinatie	met	het	infotain-
mentsysteem	 kan	 hier	 ook	 de	 navigatiekaart	
centraal	 tussen	de	twee	wijzerplaten	worden	
‘opengevouwd’.

Configuratie	 2:	 Hier	 is	 de	 weergave	 volledig	
digitaal	 (zonder	wijzerplaten)	 en	 verrijkt	met	
allerhande	 informatievelden.	 Centraal	 is	 ook	
hier	weer	een	vrij	 configureerbaar	veld	voor-
zien	voor	bijvoorbeeld	de	mediatheek.

Ook	opvallend	zijn	de	nieuwe	navigatiesyste-
men	MIB3,	Discover	Media	(8	duim)	en	Disco-
ver	Pro	(9,2	duim).	De	grafische	interface	van	
dit	 systeem	met	 touchscreen	 kreeg	een	per-
sonaliseerbaar	Home-scherm	waar	de	functies	
ook	nog	eens	individueel	geconfigureerd	kun-
nen	worden,	net	als	apps	op	een	smartphone.	
Het	display	van	de	Discover	Pro	 is	bovendien	
volledig	 in	 glas.	 Het	 infotainmentprogramma	
wordt	afgerond	met	de	MIB2-systemen	Com-
position	 Audio	 (standaard	 vanaf	 de	 basisver-
sie,	met	 lijnendisplay)	en	Composition	Colour	
(touchscreen	 van	 6,5	 duim,	 standaard	 vanaf	
Caravelle	 Highline,	 Multivan	 Comfortline	 en	
California	Coast).

GEÏNTEGREERDE SIMKAART
De	 belangrijkste	 nieuwe	 uitrustingsfeature	
voor	 alle	 infotainmentsystemen	 is	 een	 geïn-
tegreerde	 simkaart	 (e-sim).	 Die	maakt	 vanaf	
het	 systeem	Composition	Colour	deel	uit	 van	
de	standaarduitrusting	en	is	optioneel	beschik-
baar	 voor	 Composition	 Audio.	 Met	 de	 e-sim	
wordt	 de	 deur	 opengezet	 naar	 een	 nieuwe	
waaier	 aan	 online	 gebaseerde	 functies	 en	
diensten.	
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“Emoes spatten uit elkaar 

in een soort van wolk van 

pluimen en veren”, legt 

de chauffeur van de 53,5 

meter lange roadtrain uit, 

als we hem vragen waar de 

bloederige kliederboel op de 

neus van zijn Mack torpedo 

vandaan komt. Down under

TRUCK   
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Bull	bars	of	“Roo	bars”	zijn	hier	een	absolute	
noodzaak	om	je	wagen	heel	te	houden.
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tralië	gebouwde	Volvo	 FH16	600’s	 klaar,	met	
vier	 trailers.	 Volvo	 biedt	 de	 FH16,	 die	 voor	
roadtrains	een	bijzonder	populaire	truck	is,	ook	
aan	met	700	pk.	We	kregen	de	verzekering	dat	
600	pk	meer	dan	voldoende	zou	zijn	voor	het	
gewicht	dat	we	moesten	trekken.	

De	FH16	die	in	Australië	wordt	gebouwd	heeft	
een	aantal	verschillen	met	de	Europese	versie.	
Het	meest	belangrijke	 verschil	 is	 het	 feit	 dat	
het	om	een	euro	5	truck	gaat.	Australië	heeft	
voorlopig	geen	plannen	om	de	hoogste	Euro-
pese	emissieklasse	over	te	nemen.	Net	als	alle	
andere	trekkers	in	Australië	en	Nieuw-Zeeland	
zijn	 onze	 testtrucks	 6x4’s.	 In	 Noord-Amerika	
wordt	6x4	meestal	gekozen	uit	gewoonte,	ter-
wijl	het	voor	het	werk	eigenlijk	niet	nodig	is.	
In	Australië	is	dat	een	heel	ander	verhaal:	de	
twee	trekassen	zijn	absoluut	noodzakelijk	om	
het	hoge	gewicht	te	kunnen	trekken.	De	twee	
brandstoftanks	slikken	in	totaal	1.220	liter,	ge-
splitst	over	tanks	van	690	en	530	liter,	een	140	
liter	 grote	 AdBlue	 tank	 hangt	 netjes	 wegge-
werkt	aan	het	chassis.

Aan	 de	 buitenkant	 is	 het	 meest	 opvallende	
verschil	 de	 bullbar.	 De	 witte	 truck	 heeft	 de	
mooi	gestroomlijnde	 standaard	Volvo	bullbar,	
de	groen-gele	een	veel	steviger	aftermarket-
exemplaar.	 Het	 is	 geen	 versiering,	maar	 een	
absoluut	 noodzakelijk	 onderdeel	 voor	 een	
vrachtwagen	 in	 dit	 deel	 van	 de	 wereld.	 De	
bullbars	 of	 roo-bars	 voorkomen	 duizenden	
Australische	dollars	aan	schade	als	er	een	dier	
wordt	aangereden.	Ook	de	voorruit	wordt	ex-

mening	 van	 Will	 Shiers,	 de	 schrijver	 van	 dit	
artikel,	 een	 complete	 verspilling	 van	 tijd	 en	
geld.	Daimler	heeft	al	toegegeven	dat	het	niet	
is	gelukt	om	de	techniek	 te	 laten	werken	op	
de	lange	afstandsritten	in	Noord-Amerika,	met	
zijn	 lange	 trajecten	 en	 vlotte	 doorstroming.	
Waarom	 zou	 het	 dan	 wel	 werken	 in	 Groot-
Brittannië,	met	zijn	dichte	bevolking?	In	plaats	
van	 de	 trucks	 met	 een	 elektronische	 verbin-
ding	aan	mekaar	te	koppelen,	is	het	beter	om	
met	 een	 mechanische	 koppeling	 te	 werken.	
Een	groot	aantal	Europese	landen	rijden	nu	al	
met	ecocombi’s,	maar	de	echte	kenners	zijn	in	
Australië	te	vinden.	Sinds	een	jaartje	of	80	rij-
den	ze	met	hun	roadtrains	door	de	“outback”,	
de	verlaten	en	gloeiendhete	wildernis	 in	het	
binnenland	van	Australië.	Met	dat	gegeven	in	
zijn	achterhoofd	nam	Will	Shiers,	journalist	van	
het	 Britse	 magazine	 Commercial	 Motor,	 een	
vliegtuig	 van	 Engeland	 naar	 Brisbane,	 waar	
Volvo	Trucks	Australië	zijn	hoofdkwartier	heeft.

De	 hele	 opzet	 was	 trouwens	 ontsproten	 aan	
het	 brein	 van	 twee	Volvo	 driver	 trainers:	 Bill	
Manton	 en	 Matt	 Wood.	 Ze	 wilden	 drie	 ver-
schillende	 trekker–oplegger	 combinaties	 de-
monstreren.	Bedoeling	was	om	de	combinatie	
stapsgewijs	 te	 laten	 groeien,	 naargelang	 de	
truck	 verder	 de	 stad	 uit	 rijdt,	 de	 outback	 in.	
Er	worden	telkens	trailers	toegevoegd	als	dat	
wettelijk	is	toegestaan.	Het	liet	Will	toe	om	de	
meest	gebruikte	types	roadtrain	te	besturen.	

Er	stonden	voor	de	Britse	journalist	van	Inter-
national	Truck	of	the	Year	een	koppel	 in	Aus-

Emoes	 zijn	 niet	 eens	 de	 belangrijkste	
reden	 waarom	 iedere	 vrachtwagen	 in	
Australië	 is	voorzien	van	een	bullbar	of	

veevanger.	 Beetje	 Australiër	 heeft	 het	 trou-
wens	 niet	 over	 een	 bullbar,	 maar	 een	 “roo-
bar”.	Roo	is	de	korte	vorm	voor	kangoeroe…

Er	 zijn	 veel	 meer	 kangoeroes	 dan	 mensen	
in	 dit	 reusachtige	 continent.	 Die	 kangoeroes	
hebben,	 in	tegenstelling	tot	de	meeste	men-
sen,	de	neiging	om	pal	voor	rijdende	trucks	te	
springen.	Als	je	een	groot	exemplaar	raakt	met	
een	 gangetje	 van	 100	 km	 per	 uur,	 richt	 het	
beest	behoorlijk	veel	schade	aan.	En	zelfs	met	
een	 roo-bar	 kan	 je	 rekenen	op	minstens	ge-
sneuvelde	koplampen	en	 leggen	de	 rem-	en	
brandstofleidingen	het	loodje.

Geen	 enkele	 chauffeur	 wil	 natuurlijk	 bewust	
een	 dier	 aanrijden,	 maar	 met	 een	 50	 meter	
lange	en	120	ton	zware	combinatie	zijn	nood-
stops	of	snelle	uitwijkmanoeuvres	jammer	ge-
noeg	helemaal	onmogelijk…

Toch	 zijn	 er	 mogelijkheden	 om	 ongevallen,	
met	geplooide	bullbars	en	andere	schade	aan	
de	truck	te	vermijden.	Dat	ondervinden	we	zelf	
als	we	door	de	outback	rijden	met	een	Volvo	
FH16,	52	meter	lange	combinatie.	Maar	laten	
we	misschien	eerst	vertellen	wat	we	bij	onze	
tegenvoeters	aan	het	doen	zijn.

PLATOONING
In	het	Verenigd	Koninkrijk	wordt	binnenkort	een	
experiment	met	platooning	opgestart.	Naar	de	

120	ton	en	vier	trailers.	Niet	voor	flauwerikken,	rijden	met	een	road	train.
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tra	 beschermd	 tegen	 stenen	 en	 schade	 door	
wilde	dieren.
Een	grote	 tegenstelling	met	Europa	 is	de	uit-
rusting	van	de	truck.	Als	je	in	een	FH16	stapt	
bij	 ons,	 staat	het	 interieur	 stijf	 van	de	opties	
en	luxe.	In	Australië	is	de	cabine	een	heel	stuk	
soberder	uitgevoerd.	Maar	één	van	de	trekkers	
had	een	 koelkast	 aan	boord.	De	 zonnescher-
men	moeten	gewoon	manueel	bediend	wor-
den,	niet	met	een	schakelaar	zoals	bij	ons.

B-DOUBLE
Bij	 het	 vertrek	 voor	 onze	 400	 mijl	 (640	 km)	
lange	 reis,	worden	de	wagens	gekoppeld	als	
B-doubles.	 De	 groen-gele	 truck	 zal	 later	 een	
trailer	 afstaan	 aan	 onze	 witte	 wagen,	 zodat	
wij	 later	 met	 een	 roadtrain	 zullen	 rijden.	 De	
B-doubles	bestaan	uit	twee	gekoppelde	opleg-
gers,	 waarbij	 de	 B	 betekent	 dat	 ze	 met	 een	
koppelschotel	aan	mekaar	zitten	en	“double”	
dat	het	om	twee	voertuigen	gaat.	Het	geheel	
is	25	meter	 lang	en	zet	60	ton	op	de	weeg-
schaal.	 Je	mag	met	een	B-double	 in	principe	
alleen	op	wegen	rijden	waar	dat	is	toegelaten,	
maar	eigenlijk	kan	je	op	de	meeste	wegen	wel	
terecht.	Bij	 het	 vertrek	 aan	de	Volvo	 fabriek,	
valt	meteen	op	hoe	goed	de	 trailers	 sporen.	
Gelukkig	 maar,	 want	 Australische	 B-double	
chauffeurs	 zijn	 erg	 trots	 op	 hun	 werk.	 Nie-
mand	wil	komen	aanzetten	met	trailerbanden	
waarvan	de	flanken	zijn	beschadigd	door	langs	
stoepranden	te	schuren…

Lees	verder	op	pagina	28

Geen	hekken	gezet…	een	koeienfile	op	de	snelweg.

De	afstanden	zijn	net	iets	groter	dan	in	Europa…
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Een	nogal	robuuste	truckstop.
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en	goed	werkende	schakelaar,	maar	voor	deze	
klim	krijgen	we	de	raad	om	de	joystick	van	de	
versnellingen	in	“manueel”	te	zetten.	In	zesde	
klimmen	we	aan	30	km/u,	terwijl	de	16	liter	
aan	1.200	omwentelingen	per	minuut	draait.	
De	B-doubles	op	de	andere	weghelft	dender-
den	aan	hetzelfde	gangetje	de	heuvel	af,	met	
de	motorrem	vol	aan	de	bak.	Manton	vertelt	
ons	dat	de	politie	op	deze	helling	de	gewoonte	
heeft	achter	de	truck	aan	te	rijden.	Als	ze	rem-
lichten	 langere	 tijd	 zien	 branden,	 wordt	 het	
boeteboekje	bovengehaald.

Toowoomba	 is	 een	 echte	 transportstad	 en	
de	 verscheidenheid	 aan	 vrachtwagens	 is	 er	
verbluffend:	 Australië	 is	 een	 van	 de	 weinige	
markten	 waar	 Europese,	 Noord-Amerikaanse	
en	 Japanse	merken	 vol	met	 elkaar	 concurre-
ren.	Je	kan	er	uit	20	verschillende	merken	kie-
zen,	toch	wel	een	verschil	met	de	7	die	bij	ons	
vrachtwagens	 aanbieden.	 Volvo	 Group	 biedt	
drie	merken	aan:	UD,	Mack	en	Volvo.	Daimler	
niet	minder	dan	vier:	Mercedes-Benz,	Freight-
liner,	Western	Star	en	FUSO.	Paccar	heeft	zowel	
DAF	als	Kenworth.	Traton	werkt	er	met	Scania	
en	MAN.	Isuzu	is	marktleider.	Iveco	en	Dennis	
Eagle	zijn	er	ook	 te	vinden.	De	Chinese	mer-
ken	 hebben	het	 een	 aantal	 keer	 geprobeerd	
in	Australië,	maar	zijn	van	een	kale	reis	terug-
gekomen.

85	mijl	buiten	Brisbane	ligt	de	stad	Toowoom-
ba,	de	tweede	grootste	stad	in	het	Australische	
binnenland.	 In	 Australië	 liggen	 de	 grootste	
steden	 immers	aan	de	kust.	 Toowoomba	 ligt	
bovendien	op	een	hoogte	van	700	meter,	wat	
betekent	 dat	 je	 een	 4	 km	 lange	 helling	 van	
10	%	moet	beklimmen	om	er	te	geraken.	De	
I-Shift	versnellingsbak	is	een	bijzonder	slimme	

We	rijden	de	buitenwijken	van	Brisbane	uit,	in	
de	richting	van	de	belangrijke	westelijke	hoofd-
vrachtroute.	 Bij	 iedere	 bocht	 valt	 het	 op	 hoe	
weinig	de	trailers	de	bochten	afsnijden.
Op	de	hoofdweg	valt	op	hoe	stabiel	de	combi-
natie	is.	Ook	Manton,	die	meerijdt,	vindt	dat	een	
B-double	makkelijker	stuurt	en	stabieler	is	dan	
een	standaard	trekker	met	oplegger.	De	beide	
opleggers	van	de	dubbele	combinatie	stabilise-
ren	elkaar.	Uit	de	statistieken	blijkt	trouwens	dat	
de	B-doubles	veiliger	zijn:	omdat	de	combinatie	
zo	zwaar	is,	wordt	er	langzamer	mee	gereden.

In	de	bochten	valt	ook	op	dat	de	spiegels	sterk	
verschillen	met	 de	 Europese	exemplaren.	De	
spiegels	 zijn	 immers	 vlak,	 niet	 convex	 zoals	
bij	ons.	Dat	zou	beter	zijn	om	afstanden	in	te	
schatten,	wat	vooral	belangrijk	is	als	je	achter-
uit	moet	 rijden	met	een	B-double.	 “We	heb-
ben	liefst	vlakke	spiegels	in	onze	hoofdspiegel,	
maar	de	hulpspiegels	zijn	convex”,	 legt	Man-
ton	 uit,	 “Die	 gebruiken	we	 om	de	 trailers	 in	
bochten	 in	 te	 schatten	 en	 om	 de	 inhalende	
voertuigen	in	het	oog	te	houden.”

Hoewel	 het	 in	 het	 begin	 echt	 wel	 wennen	
was,	 bleek	 de	 truck	 verrassend	 makkelijk	 te	
besturen	in	de	stad.	Eens	je	gewend	bent	aan	
de	afmetingen,	is	het	eigenlijk	makkelijker	dan	
gedacht.

Op	een	parkeerplaats	heb	je	wel	ruimte	nodig	om	deze	trucks	weg	te	zetten.

De	schrik	voor	ongevallen	schade	door	kangoeroes	zit	
er	bij	veel	chauffeurs	diep	in.
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ander	licht	werk.	Met	de	kilometerteller	op	2	
miljoen,	wordt	de	wagen	aan	de	landbouwer	
verkocht.

De	wegen	in	Australië	liggen	er	uitgesproken	
slecht	bij,	wat	betekent	dat	de	trucks	er	onge-
nadig	van	langs	krijgen.	Banden	slijten	sneller	
en	 vooral	 de	 ophanging	 wordt	 niet	 ontzien.	
Om	niet	de	hele	dag	door	mekaar	gerammeld	
te	 worden,	 hebben	 nogal	 wat	 vrachtwagen-
chauffeurs	de	gewoonte	om	midden	over	de	
weg	te	rijden,	met	de	truck	pal	op	de	midden-
lijn.	 Dat	 scheelt	 een	 groot	 stuk	 qua	 comfort,	
voor	de	truck,	de	chauffeur	en	de	lading.

In	de	provincie	Queensland	zijn	de	wegen	bui-
ten	 de	 stad	 smal	 met	 nauwelijks	 voldoende	
plaats	 voor	 twee	 voertuigen	 om	 mekaar	 te	
passeren.	Dat	betekent	dat	je	goed	uit	je	dop-
pen	moet	kijken	als	je	een	andere	B-double	of	
triple	tegenkomt.	De	meest	toegepaste	tech-
niek	is	gas	lossen,	een	versnelling	terugscha-
kelen,	de	wielen	aan	de	chauffeurskant	naast	
de	wegverharding	 laten	komen	en	dan	terug	
accelereren.	 Als	 de	 tegenligger	 min	 of	 meer	
hetzelfde	doet,	spartel	je	er	zonder	al	te	veel	
kleerscheuren	 doorheen.	 Terug	 op	 het	 asfalt	
sturen	maakt	dat	de	trailers	soms	rare	passen	
maken,	maar	 als	 je	 de	 remmen	van	de	 trai-
lers	heel	even	aantrekt,	is	dat	snel	verholpen.	

Het	 feit	 dat	 we	 nu	 22	 ton	 meer	 wegen	 is	
nauwelijks	 te	 voelen	 in	 de	 chauffeurszetel.	
Optrekken	gaat	nu	wel	erg	 traag,	eens	 je	op	
kruissnelheid	zit	is	het	verschil	met	de	B-dou-
ble	nauwelijks	te	merken.	De	combinatie	laat	
zich	 ook	 op	 dezelfde	 manier	 sturen.	 Manton	
legt	 uit	 dat	 de	 koppelschotels	 veel	 stabieler	
zijn	 dan	 de	 dolly’s.	 Een	 dolly	 levert	 immers	
een	bijkomend	punt	op	waar	de	 sleep	knikt.	
Ook	op	slechte	wegen	volgt	de	B-triple	netjes	
in	het	spoor.	Will	stelde	dat	hij	verbaasd	was	
dat	er	zo	weinig	zijdelingse	beweging	van	de	
trailers	te	zien	was	in	de	spiegels.

De	 reis	 voert	 door	 een	 landbouwgebied	 en	
het	valt	meteen	op	dat	er	nogal	wat	oudere	
voertuigen	 te	 zien	 waren	 op	 erven	 van	 de	
landbouwers.	De	gemiddelde	leeftijd	van	een	
vrachtwagen	in	Australië	is	14	jaar.	Het	is	niet	
ongewoon	 dat	 een	 trekker	 250.000	 km	 per	
jaar	 rijdt.	 De	 wagens	 beginnen	 hun	 carrière	
met	het	trekken	van	zware	slepen	over	lange	
afstanden.	 Het	 tweede	 leven	 van	 de	 truck	
bestaat	uit	 ritten	 tussen	de	grote	steden	aan	
de	 Australische	 oostkust.	 De	 wagens	 komen	
elke	 avond	gewoon	 terug	 naar	 de	 thuisbasis	
van	de	transporteur.	Als	de	kilometerteller	op	
1,2	miljoen	staat,	 is	het	mogelijk	dat	de	mo-
tor	 een	grondige	 revisie	 krijgt.	 Daarna	wordt	
de	truck	ingezet	om	trailers	klaar	te	zetten	en	

In	Toowoomba	gaan	we	langs	bij	Simon	Nati-
onal	Carriers.	Deze	transporteur	 is	Volvo	klant	
en	heeft	een	lange	en	goede	relatie	met	het	
Zweedse	merk.	Het	komt	erop	neer	dat	Simon	
National	Carriers	al	sinds	de	jaren	tachtig	met	
protoypes	 van	 Volvo	 testritten	 uitvoert.	 Mo-
menteel	bolt	er	een	euro	6D	truck	in	de	vloot.	
Volvo	voert	een	groot	deel	van	zijn	testen	voor	
heet	weer	uit	 in	Australië.	Die	testen	kunnen	
dan	tegelijk	lopen	met	de	wintertesten	in	Zwe-
den,	want	op	het	 zuidelijk	halfrond	 lopen	de	
seizoenen	tegengesteld	aan	die	van	ons.

Voor	we	de	derde	trailer	kunnen	aankoppelen,	
doen	 we	 een	 poging	 om	 de	 B-double	 ach-
teruit	 te	manoeuvreren.	Dat	 blijkt	 verrassend	
makkelijk	te	gaan,	met	wat	aanwijzingen	van	
Manton.	Gewoon	naar	rechts	sturen	als	je	naar	
rechts	wil…

B-TRIPLE
We	zijn	nu	onderweg	met	drie	trailers	en	dus	
drie	 koppelschotels:	 B-triple	 is	 de	 benaming	
die	hiervoor	wordt	gebruikt.	Deze	combinaties	
mogen	 wettelijk	 tot	 36,5	 meter	 lang	 zijn	 en	
maximaal	83	ton	wegen.	Wij	zijn	met	net	iets	
minder	onderweg,	82	ton	en	32	meter	lengte.	
Net	als	de	B-double	mogen	we	maximaal	100	
km/u	rijden.	

Een	road	train	inhalen	is	een	hele	onderneming.	De	chauffeurs	geven	mekaar	via	CB	aanwijzingen.
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Eens	gepasseerd,	grijp	je	naar	de	CB	en	tap	je	
een	paar	moppen	met	de	chauffeur	wiens	wa-
gen	nu	snel	kleiner	wordt	 in	 je	spiegels.	CB’s	
zijn	van	 levensbelang	 in	Australië	en	worden	
heel	veel	gebruikt.	Niet	alleen	worden	andere	
chauffeurs	gewaarschuwd	voor	gevaarlijke	si-
tuaties,	 zoals	wagens	met	 breed	uitstekende	
ladingen,	overstromingen,	bosbranden	of	ont-
snapt	vee,	een	praatje	slaan	met	een	collega	
is	 ook	 een	 prima	 manier	 om	 vermoeidheid	
tegen	te	gaan.

Na	 250	 mijl	 (400	 km)	 rijden	 verandert	 het	
landschap:	de	akkers	maken	plaats	voor	wei-
land	met	vee	die	in	het	droge	landschap	naar	
voedsel	zoeken.	Af	en	toe	rijden	we	langs	een	
kudde,	 die	 door	 cattle	 drovers,	 Australische	
cowboys	 te	paard,	worden	voortgedreven.	 In	
principe	moeten	de	veedrijvers	tijdelijke	hek-
ken	 zetten	 om	 te	 voorkomen	 dat	 de	 koeien	
op	 de	 weg	 sukkelen.	 Will	 heeft	 echter	 geen	
spoor	van	die	veiligheidshekken	kunnen	zien.	
Het	is	op	zich	wel	verbazend	dat	de	veedrijvers	
zo’n	risico	nemen.	Want	als	je	op	de	weg	een	
koe	raakt	met	je	truck,	kan	de	veedrijver	later	
opdraaien	voor	de	schade.	De	volgende	stop-
plaats	 is	 in	de	buitenwijken	van	Roma,	waar	
de	laatste	trailer	wordt	aangekoppeld.

BAAB QUAD
De	 zon	 gaat	 al	 onder	 als	 we	 aankomen	 in	
Roma	 en	 we	 moeten	 ons	 haasten	 omdat	 er	
geen	 straatverlichting	 is	 op	 de	 parking.	 De	
vierde	en	laatste	trailer	aankoppelen	is	boven-
dien	 een	 handeling	 die	 veel	 tijd	 vraagt.	 Het	
is	veel	ingewikkelder	dan	gewoon	een	trailer	
aan	 de	 laatste	 oplegger	 van	 de	 combinatie	
koppelen.	 In	 plaats	 daarvan	 ontkoppelen	 we	
de	combinatie	van	de	drie	eerste	trailers.	Dan	
koppelen	de	nieuwe	trailer	met	een	dolly	aan	
de	trekker.	Achteruitrijden	met	de	dolly	bleek	
voor	Will	allesbehalve	makkelijk	te	zijn,	omdat	
de	trailer	en	dolly	op	de	parking	hun	eigen	zin	
zo’n	 beetje	 bleken	 te	 doen.	 Bij	 de	 vijftiende	
poging	grapte	Manton:	“worden	chauffeurs	in	
Brittannië	per	uur	betaald?”

Het	zou	natuurlijk	makkelijker	zijn	de	dolly	aan	
de	derde	trailer	te	koppelen,	maar	Manton	legt	
uit	dat	zoiets	gevaarlijk	is:	“hoe	dichter	de	dolly	
bij	de	trekker	zit,	hoe	stabieler	de	combinatie	
zich	gedraagt.”	Dit	type	roadtrain	wordt	BAAB	
quad	genoemd.

Nadat	het	koppelen	uiteindelijk	 is	gelukt,	zijn	
we	onderweg	met	52	m	en	120	ton,	het	maxi-
mum	dat	is	toegelaten.	Als	dat	nodig	zou	zijn,	

konden	we	de	4.000	km	rijden	tot	in	Perth	aan	
de	 oostkust.	 Omdat	 de	 tijd	 voor	 Will	 en	 zijn	
fotograaf	beperkt	was,	wordt	er	nog	100	mijl	
(160	km)	gereden	tot	in	Morven.	Daar	eindigt	
de	reis.

De	parking	in	Roma	is	nog	altijd	erg	druk.	Een	
praatje	 met	 een	 chauffeur	 van	 een	 andere	
BAAB	quad	combinatie	zoals	de	onze.	Hij	is	ko-
men	aanrijden	vanuit	Darwin	in	het	tropische	
noorden	 van	 Australië.	 Hij	 kan	 Brisbane	 niet	
dichter	 naderen	 met	 zijn	 sleep	 en	 moet	 dus	
wachten	op	een	paar	B-double	“dog-runners”	
om	zijn	trailers	over	te	nemen.	Zij	nemen	zijn	
vier	trailer	in	twee	paar	verder	mee	naar	het	
oosten,	 hij	 pikt	 hun	 twee	 maal	 twee	 trailers	
aan	gaat	dan	 terug	 in	westelijke	 richting.	Op	
parking	 komen	 ook	 een	 paar	 B-doubles	 met	
veetrailers	opdagen.	 Ze	 lossen	om	beurt	hun	
koeien	 in	 een	 roadtrain,	 die	 met	 250	 dieren	
richting	Darwin	vertrekt.

Voor	 we	 vertrekken,	 moeten	 we	 de	 “road-
train”	 borden	 op	 de	 snuit	 en	 kont	 van	 onze	
truck	hangen.	Roadtrains	mogen	maximaal	90	
km/u	rijden.	Rond	de	wagen	 lopen	om	alles	
voor	 het	 vertrek	 te	 controleren,	 duurt	 onge-
veer	vier	keer	langer	dan	gewoonlijk.

In	de	steden	zijn	deze	combinaties	niet	welkom.	



TRANSPORAMA • 394-395 31

Bij	 het	 vertrek	 zorgen	we	ervoor	 dat	we	 ze-
ker	 op	 de	 “min”	 knop	 van	 de	 I-Shift	 duwen,	
terwijl	we	de	 truck	 in	versnelling	zetten.	Dat	
geeft	voor	de	versnellingsbak	aan	dat	er	een	
nieuwe	 lading	 is	 gekoppeld	 aan	 de	 truck	 en	
geeft	de	elektronica	de	 kans	om	zich	aan	 te	
passen	 aan	de	nieuwe	omstandigheden.	Het	
heeft	als	bijkomend	voordeel	dat	we	zeker	in	
eerste	vertrekken.	

De	dolly	heeft	twee	scharnierpunten	en	maakt	
de	 hele	 sleep	 inderdaad	 minder	 stabiel.	 Het	
geheel	stuurt	merkelijk	minder	strak.	Een	klei-
ne	 stuurbeweging	 met	 de	 trekker	 wordt	 uit-
vergroot	in	de	hele	sleep.	Manton	legt	uit	dat	
roadtrain	chauffeurs	het	stuur	niet	te	dicht	bij	
hun	lichaam	moeten	houden.	Het	is	beter	het	
stuur	 zo	dicht	mogelijk	 tegen	het	 instrumen-
tenpaneel	te	duwen.	Op	die	manier	rij	je	met	
gestrekte	armen	en	stuur	je	met	de	schouders,	
in	plaats	van	met	 je	armen.	Het	 is	een	tech-
niek	om	de	bewegingen	tot	een	minimum	te	
beperken.	

De	 trailers,	die	 tot	voor	de	koppeling	van	de	
dolly	strak	achter	de	trekker	aan	bolden,	wal-
sen	nu	geregeld	heen	en	weer	achter	de	truck.	
Zeker	op	stukken	met	een	slecht	wegdek	is	het	

Hier	wil	je	niet	in	panne	vallen…

Extra	beveiliging	voor	de	ruit.
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af	en	toe	nodig	om	de	trailerremmen	aan	te	
trekken	om	alles	in	de	hand	te	houden.	Man-
ton	vertelt	dat	als	de	combinatie	echt	begint	
heen	en	weer	te	slingeren	in	een	slangachtige	
beweging,	je	onmiddellijk	vol	op	het	gas	moet	
gaan	terwijl	de	trailerremmen	worden	aange-
trokken.	 Wie	 uit	 instinct	 of	 onoplettendheid	
toch	de	bedrijfsrem	 intrapt,	mag	 rekenen	op	
een	vierdubbele	combinatie	in	schaar…

Hoewel	 de	 lengte	 nu	 enorm	 is,	 is	 het	 stuur-
gevoel	niet	heel	verschillend	van	dat	van	een	
B-triple.	 De	 dolly	 volgt	 de	 stuurstraal	 van	 de	
aandrijfassen	van	de	trekker,	dus	de	draaicirkel	
is	vergelijkbaar	met	die	van	een	B-double.	

Het	 voelt	 allemaal	 wel	 bijzonder	 zwaar	 aan,	
zowel	bij	het	klimmen	als	bij	het	dalen	in	de	
heuvels.	 Langs	de	andere	kant	voelt	het	dan	
weer	niet	aan	als	120	ton	dankzij	de	enorme	
trekkracht	van	16-liter	motor.	Op	de	glooiende	
heuvel	 schakelt	 de	 I-Shift	 constant	 heen	 en	
weer	 tussen	11de	en	12de	gang.	Het	 kwam	
erop	neer	dat	Will	de	truck	dan	maar	manueel	
in	11de	heeft	gehouden.	Dat	 liet	een	hogere	
gemiddelde	snelheid	toe.

Volvo	heeft	 I-See,	de	cruise	control,	een	toe-
passing	die	hier	handig	zou	zijn.	Maar	I-See	is	
niet	ontworpen	voor	deze	hoge	gewichten	en	
lange	combinaties.	Het	systeem	loste	te	vroeg	
gas	op	de	toppen	van	de	heuvels.

Een	ervaren	roadtrain	chauffeur	merkt	aan	het	
rijgedrag	 van	 zijn	 trailers	 dat	 er	 een	 band	 is	
gesneuveld,	maar	wie	nog	geen	 jaren	en	 ja-
ren	ervaring	onder	zijn	riem	heeft,	merkt	daar	
niks	van.	Dat	is	vooral	een	probleem	’s	nachts,	
wanneer	 je	 in	 de	 spiegels	 niet	 kan	 zien	 dat	
een	band	geest	aan	het	geven	is	en	het	rubber	
in	het	rond	vliegt.

Een	zo	mogelijk	nog	veel	gevaarlijk	aspect	van	
het	rijden	’s	nachts	zijn	aanrijding	met	dieren.	
Overdag	 merkte	 Will	 ontelbaar	 veel	 kangoe-
roes	op	die	luierden	in	de	schaduw	van	de	bo-
men.	Als	het	donker	wordt	en	afkoelt,	worden	
ze	echter	actief.	In	het	licht	van	de	koplampen	
zijn	 honderden	 van	 de	 buideldieren	 te	 zien	
aan	de	rand	van	de	weg.	Af	en	toe	beslist	een	
kangoeroe	een	wandelingetje	te	gaan	maken	
midden	op	de	weg.	Het	zijn	grote,	indrukwek-
kende	 dieren	 en	 het	 is	 moeilijk	 aan	 de	 ver-
leiding	te	weerstaan	om	een	noodstop	uit	 te	

voeren.	 Je	 kan	 alleen	 de	 snelheid	 verlagen,	
de	elektrische	claxon	gebruiken	en	de	groot-
lichten	 uitschakelen.	 Als	 je	 een	 luchthoorn	
gebruikt,	 schrikken	 de	 beesten	 en	 blijven	 ze	
stokstijf	staan.	Het	uitschakelen	van	de	groot-
lichten	is	heel	belangrijk,	omdat	fel	licht	maakt	
dat	de	kangoeroe	niet	meer	beweegt.	Boven-
dien	geven	de	grootlichten	een	schaduw	van	
het	 dier	 achter	 zich.	 De	 meeste	 kangoeroes	
denken	dan	dat	het	om	een	soortgenoot	gaat,	
die	hen	 langs	achter	beslopen	heeft	om	aan	
te	vallen.	Uit	reflex	lopen	ze	dan	recht	op	de	
koplampen	van	de	truck	af.	Will	had	een	aantal	
bijna	ongevallen,	maar	gelukkig	moest	de	roo-
bar	niet	gebruikt	worden.

Bij	de	rit	is	te	zien	dat	andere	chauffeurs	min-
der	geluk	hadden	in	het	donker	van	de	nacht.	
Op	de	weg	liggen	talloze	karkassen	van	dood-
gereden	 dieren.	 Rekening	 houdend	 met	 het	
feit	dat	er	’s	nachts	bijzonder	weinig	wordt	ge-
reden,	gaat	het	om	een	indrukwekkend	aantal	
slachtoffers.	Het	is	verstandig	om	niet	over	de	
dode	beesten	heen	te	rijden,	want	hun	ribben-
kast	is	stevig	genoeg	om	door	de	flank	van	een	
band	te	steken	en	voor	bandenpanne	te	zor-
gen.	De	dingo’s,	Australische	wilde	honden	en	

De	hitte	in	het	Australische	binnenland	maakt	dat	je	bij	iedere	stop	de	combinatie	en	banden	best	controleert.
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De	wegpolitie	controleert	op	steile	afdalingen	of	er	wel	van	de	hulprem	gebruik	wordt	gemaakt.

Veel	lichtpunten	laten	aan	andere	chauffeurs	duidelijk	zien	dat	dit	een	road	train	is.



TRANSPORAMA • 394-39534

wilde	katten	doen	zich	tegoed	aan	de	doodge-
reden	dieren.	Ze	trekken	de	karkassen	van	de	
weg	om	zich	in	de	berm	dik	en	rond	te	vreten.	
“Bull	bars	zijn	hier	gewoon	een	deel	van	het	
leven”,	vertelt	Manton,	“wij	rijden	kangoeroes	
dood,	 die	 vormen	 het	 voedsel	 voor	 coyotes,	
vogels,	dingo’s	en	wilde	katten.”

Manton	 heeft	 30	 jaar	 ervaring	 in	 het	 rijden	
met	roadtrains.	Hij	heeft	het	allemaal	meege-
maakt:	zelfs	dromedarissen	worden	af	en	toe	
aangereden.	“Het	ergste	wat	ik	ooit	heb	mee-
gemaakt	was	een	zwerm	wilde	bijen,”	herin-
nert	hij	zich.	“Ze	raakten	de	voorruit	en	spatten	
uit	mekaar.	Ik	zette	de	ruitenwissers	op,	maar	
dat	maakte	het	alleen	maar	erger.	Je	kon	niks	
meer	zien.”	We	stoppen	aan	het	cafe	in	Mor-
ven,	waar	de	truck	parking	iets	minder	groot	is	
dan	een	provincie	in	Europa.

EN? WAT HEBBEN WE GELEERD?
Vormen	BAAB	quad	 truck	een	oplossing	voor	
de	 logistieke	 uitdagingen	 in	 Groot-Brittannië	
of	Europa?	Natuurlijk	niet.	Maar	een	B-double,	
dat	 is	 een	 ander	 verhaal.	 Ze	 zijn	makkelijker	
te	besturen,	veilig,	verhogen	de	productiviteit	
van	de	chauffeur	en	laten	toe	minder	broeikas-
gassen	uit	te	stoten.	Voor	het	Verenigd	Konink-
rijk	een	mogelijkheid,	bij	ons	op	het	continent	
blijft	 de	 invoering	 van	 de	 Ecocombi	 een	 oe-
fening	 in	 langzame	 vooruitgang…	 hoewel	 er	
sinds	 kort	 toch	 stappen	 in	 de	 goede	 richting	
werden	gezet.

tekst: WiLL sHiers, itoy Lid voor Groot-Brittannië

foto’s: Gavin BLue
	

ACHTERUITRIJDEN
	
B-double:	achteruit	naar	rechts?	Rechterhand	naar	beneden	brengen	met	het	stuur.

B-triple:	achteruit	naar	rechts?	Linkerhand	naar	beneden	brengen	met	stuur.

BAAB	Quad:	linkerhand	naar	beneden	brengen	om	naar	rechts	te	keren.	Of	zien	dat	je	niet	
achteruit	moet	rijden.	Dat	is	eigenlijk	nog	het	meest	handige.

Het	komt	erop	neer	dat	je	met	een	oneven	aantal	knik-	of	koppelpunten	in	de	combinatie	
tegengesteld	stuurt,	met	een	even	aantal	stuur	je	mee.

REMMEN

Vroeger	waren	de	remafstanden	van	de	roadtrains	min	of	meer	hetzelfde	als	die	van	een	ge-
wone	trein	op	het	spoor.	Maar	de	voorbije	jaren	zijn	er	fikse	verbeteringen	geboekt.	Manton	
heeft	het	over	een	remafstand	van	250	tot	300	m	voor	een	120	tonner.

VOLVO AUSTRALIË

Volvo	is	sinds	1966	aanwezig	in	Australië	en	heeft	er	sinds	1972	een	fabriek.	Ze	zijn	erg	trots	
op	de	assemblage,	wat	je	kan	zien	aan	de	opschriften	op	de	groen	en	gele	truck.	Er	worden	
FM,	FH	en	FH16	modellen	gemaakt.	30	%	van	de	onderdelen	worden	in	Australië	geprodu-
ceerd.	Maar	het	aankopen	van	onderdelen	bij	 lokale	producenten	 is	 recent	een	probleem	
geworden.	In	de	voorbije	paar	jaar	zijn	merken	als	Toyota,	Holden	en	Ford	gestopt	met	het	
bouwen	van	automobielen	in	Australië.	Een	aantal	toeleveranciers	hebben	hun	deuren	moe-
ten	sluiten.
Bij	Volvo	werken	560	mensen	en	50	O&O	ingenieurs.	 In	2018	werden	er	2.100	trucks	ge-
bouwd,	waarmee	Volvo	een	flink	stuk	van	de	markt	opeist.	Vorig	jaar	werden	iets	meer	dan	
14.000	trucks	in	het	grote	land	verkocht.

Ander	verkeer	wordt	netjes	gewaarschuwd	voor	de	road	trains.
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Thermo King is een 

partnerschap aangegaan 

met Mercadona, een 

Spaanse fysieke en online 

supermarktketen, om een 

nieuwe volledig elektrische 

koelwagen toe te voegen 

aan het wagenpark voor de 

levering van bestellingen 

geplaatst op de webwinkel 

van Mercadona in Valencia. 

Het	project	sluit	aan	op	het	maatschap-
pelijk	verantwoord	ondernemingsplan	
en	het	project	 voor	duurzame	 stede-

lijke	distributie	van	Mercadona	dat	 is	gericht	
op	verbetering	van	de	luchtkwaliteit	in	steden	
door	voertuigen	te	gebruiken	die	worden	aan-
gedreven	door	de	schoonste	en	meest	effici-
ente	brandstoffen.	

Het	is	onderdeel	van	de	strategie	van	Merca-
dona	om	zich	te	verbinden	aan	en	te	investe-
ren	in	milieuvriendelijk,	duurzaam	transport	en	
in	 logistieke	wagenparken	om	op	die	manier	
bij	te	dragen	aan	emissiereducties	en	het	ver-
beteren	van	de	luchtkwaliteit	in	steden.	Merca-
dona	heeft	voor	het	project	van	de	elektrische	
bestelwagen	gekozen	voor	een	samenwerking	
met	Thermo	King	vanwege	de	expertise	en	het	
leiderschap	van	het	bedrijf	met	betrekking	tot	
de	ontwikkeling	van	elektrisch,	 intelligent	en	
duurzaam	gekoeld	transport.	

“Vertegenwoordigers	 van	 Mercadona	 hebben	
onze	 productiefaciliteit	 in	 Barcelona	 bezocht,	
waar	 wij	 met	 veel	 succes	 hebben	 gewerkt	
aan	 het	 combineren	 van	 onze	 door	 voer-

tuigen	 aangedreven	 en	 volledig	 elektrische	
koelinstallaties	 met	 de	 allernieuwste	 elek-
trische	 vrachtwagens	 en	 bestelauto’s,”	 aldus	
Eneko	Fernandez,	hoofd	productmanagement	
bij	Thermo	King.	”Als	gevolg	daarvan	hebben	
wij	besloten	samen	te	gaan	werken	om	deze	
combinatie	van	schone	distributie	en	koeltech-
nologieën	 te	 creëren	 en	 te	 testen,	 waardoor	
duurzame,	 emissievrije	 leveringen	 kunnen	
plaatsvinden	aan	de	klanten	van	Mercadona.”	

“Dit	 project	 in	 Spanje	 is	 onderdeel	 van	 onze	
visie,	 waarbij	 onze	 oplossingen	 helpen	 om	
voedingsmiddelen	en	goederen	veilig	te	trans-
porteren	met	nulemissie,	zonder	geluidshinder	
en	 met	 maximaal	 gemak	 voor	 de	 stedelijke	
bevolking”	 zegt	 Pauli	 Johannesen,	 vice-presi-
dent	en	algemeen	manager	voor	Truck,	Trailer	
en	Bus	bij	Thermo	King	in	Europa,	het	Midden-
Oosten	en	Afrika.	 “Thermo	King	 is	een	 leider	
in	elektrificatie	van	temperatuurbeheerssyste-
men	in	de	transportindustrie.	Wij	hebben	het	
grootste	scala	aan	oplossingen	voor	nulemis-
sies	en	lage	emissies	in	alle	segmenten	van	de	
markt	 en	wij	 blijven	 investeren	 in	 innovaties	
die	 klanten	 helpen	 de	 regelgeving	 een	 stap	
voor	 te	 blijven,	 hun	 totale	 eigendomskosten	
en	de	restwaarde	te	beheersen,	de	efficiëntie	
te	 verhogen	 en	 belangrijke	 duurzaamheids-
doelen	te	behalen.”	
Het	 nieuwe	 duurzame	 voertuig	 voor	 thuis-
bezorging	 combineert	 de	 elektrische	 Maxus	
bestelauto	met	de	Thermo	King	multitempera-
tuur-installatie	die	kan	koelen	en	de	ingestelde	
temperatuurniveaus	 kan	 vasthouden	 van	 de	
drie	 compartimenten	 van	 het	 voertuig	 voor	
verse,	bevroren	en	droge	producten.	Het	voer-
tuig	 kan	 zeven	 online	 bestellingen	 per	 keer	
vervoeren	en	maakt	deel	uit	van	het	wagen-
park	van	Mercadona	voor	de	bezorging	van	be-
stellingen	 geplaatst	 op	 de	 "Hive"-webwinkel	
van	het	bedrijf	in	de	provincie	Valencia.

De	eerste	volledig	elektrische	koelwagen	in	de	
vloot	 van	Mercadona	werd	 in	maart	 2019	 in	
gebruik	 genomen.	De	 bestelauto	 kan	 in	 elke	
lage	emissie	zone	van	de	binnenstad	komen	
en	zowel	‘s	morgens	vroeg	als	‘s	avonds	laat	
bezorgen	dankzij	de	stille	werking	en	nulemis-
sie	van	de	motor.		

Thermo King gaat  
samenwerken met Mercadona 

DOSSIER: KOELING   
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Volvo FH FUEL PERFORMANCE

De Volvo FH beschikt over tal van hoogperformante 
brandstofbesparende functies, aangevuld met diensten die een 
maximaal rendement van uw vloot en chauffeurs garanderen.
Ontdek baanbrekende manieren om uw kosten te drukken  
en uw omzet te verhogen.

volvotrucks.be

SNELHEID AANHOUDEN
EN TOCH BRANDSTOF
BESPAREN
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Om de drie jaar heeft 

in München de grootste 

vakbeurs ter wereld plaats 

rondom bouwmaterieel. 

Daaraan nemen niet 

alleen de constructeurs 

van bouwmachines 

deel, maar ook de 

voertuigconstructeurs die 

er hun jongste innovaties 

tonen op het gebied van 

bouwtransport.

WERFTRUCK
Daimler	 stelt	 zijn	 stand	 op	 de	 Bauma	 onder	
de	slogan	"Trucks@Work".	De	groep	toont	22	
voertuigen	 om	 aan	 nagenoeg	 alle	 bouwtoe-
passingen	 tegemoet	 te	 komen	 met	 6	 lichte	
bedrijfsvoertuigen,	 13	 trucks	 en	 3	 speciale	
voertuigen.	 De	 nieuwe	 Arocs	 en	 Actros	 van	
Mercedes-Benz	 vormen	 hierbij	 het	 middel-
punt,	 naast	 de	 Atego,	 X-Class,	 Citan,	 Vito	 en	
Sprinter	en	de	specialisten	Unimog,	Econic	en	
Zetros.	

De	 bouwvoertuigen	 in	 de	 Actros	 en	 Arocs	
gamma’s	 nemen	 tal	 van	 nieuwigheden	 over	

van	 de	 baanvoertuigen,	 zoals	 de	 MirrorCam,	
Active	 Brake	 Assist	 5,	 Predictive	 Powertrain	
Control	(PPC)	en	de	multimedia	cockpit.
Vergeten	we	niet	 dat	 ook	de	Mercedes-Benz	
Econic	kan	aangepast	worden	voor	bouwtaken	
met	 zijn	 laaggeplaatste	 "DirectVision"	 cabine.	
In	het	volledige	gamma	lichte	bedrijfsvoertui-
gen	vinden	we	nieuwe	motoren	en	extra	ver-
sies.	 Tenslotte	 is	 er	 nog	 de	 Fuso	 Canter	 met	
een	MTM	van	3,5	tot	8,55	ton	en	als	extra	een	
4x4	versie.

Iveco	 wil	 de	 aandacht	 trekken	 op	 de	 X-Way	
versie	van	de	Stralis,	bij	uitstek	geschikt	voor	

Aan het bouwfront

BAUMA 2019   

De	MAN	TGS	voor	de	bouw	in	X-Lion	uitvoering.
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Bij	Volvo	Trucks	staat	alles	in	het	teken	van	25	
jaar	FH.	Op	de	stand	toont	Volvo	Trucks	onder	
meer	een	FH460	LNG	6x4	op	aardgas	met	een	
containersysteem,	 een	 FH16	 750	 6x4	 kipper	
met	 de	 in	 optie	 leverbare	 afstandsbesturing,	
een	 FH750	 8x4	 zwaar	 transport	 trekker	 voor	
treingewichten	 tot	 325	 ton	 dankzij	 de	 I-Shift	
met	 kruipversnellingen	 en	 twee	 vertegen-
woordigers	uit	het	FMX-gamma,	een	FMX500	
8x4	driezijden	kipper	en	een	FMX500	8x4	kip-
per	voor	de	mijnbouw.
Volvo	 Trucks	 kunnen	 nog	 verder	 gespeciali-
seerd	worden	door	een	bedrijf	als	BAS	Mining	
Trucks.	 Dat	 bedrijf	 vertrekt	 van	 een	 FMX	8x4	

versnellingsbak	en	nieuwe	componenten	voor	
de	besturing.	Op	de	Bauma	toont	Scania	drie	
verschillende	XT-trucks,	waaronder	een	zware	
G	500	8x4	kipper	met	een	technisch	MTM	van	
58	ton.	Scania	wijst	er	tevens	op	dat	de	New	
Truck	Generation	en	XT	leverbaar	zijn	met	een	
zeer	 ruim	aanbod	aan	connected	services	en	
alternatieve	 brandstoffen.	 Momenteel	 zijn	 er	
niet	minder	dan	negen	verschillende	motoren	
met	 inwendige	 verbranding	 met	 vermogens	
van	280	tot	580	pk,	geschikt	voor	gas,	biodie-
sel	of	bioethanol	en	alle	Scania	Euro	6	diesel-
trucks	kunnen	rijden	op	HVO.

de	bouwsector.	Die	X-Way	is	tevens	leverbaar	
als	NP	(Natural	Power)	uitvoering	met	een	400	
pk	aardgasmotor.	Ook	interessant	is	de	nieuwe	
Daily	4x4	met	een	gamma	dat	 loopt	 tot	een	
MTM	van	7	ton	(4300	kg	nuttig	laadvermogen).	
De	Daily	4x4	kan	daarbij	uitgerust	worden	met	
de	H-Matic	automatische	versnellingsbak	met	
acht	verhouding.	Op	de	stand	van	moederhuid	
CNH	staat	tevens	een	Iveco	Astra	HD9	kipper	
voor	de	mijnbouw.	De	bouw	van	dumptrucks	
bij	Astra	is	inmiddels	stopgezet.

Bij	MAN	staat	de	Bauma	in	het	teken	van	de	
XLion	 versies.	 De	 X	 in	 de	 benaming	 verwijst	
naar	het	 'extreme'	karakter	van	het	voertuig.	
Op	de	MAN-stand	presenteert	het	Duitse	merk	
onder	 meer	 een	 MAN	 TGX	 18.510	 4x2	 BLS-
trekker	met	het	XLion	design	op	 zijn	XLX	 ca-
bine.	De	D26	motor	heeft	10	pk	en	100	Nm	
meer	 in	 de	 nieuwe	 Euro	 6	 versie.	 Voortaan	
heeft	hij	510	pk	en	een	maximum	koppel	van	
2600	Nm.	Het	voertuig	is	tevens	uitgerust	met	
nieuwe	 functies,	 waaronder	 ComfortSteering	
en	het	hulpsysteem	voor	terugkeer	naar	de	rij-
strook,	Lane	Return	Assist.	De	MAN	XLion	Trac-
tion	is	een	speciale	uitvoering	binnen	het	MAN	
TGS	gamma	met	een	motorvermogen	van	330	
tot	510	pk.	Naast	het	MAN-audiosysteem,	de	
led-dagrijlichten	en	de	terreinfunctie	voor	ABS,	
maakt	ook	het	werfpakket	deel	uit	van	dit	pak-
ket,	 net	 als	 een	 vuilafstotende	 cabine-inrich-
ting,	een	winddeflector	onder	de	motor	tegen	
stofwolken,	een	werftoegang	aan	de	bestuur-
derszijde	 met	 een	 lange	 vasthoudrail	 op	 het	
dak	of	een	steenslagrooster	voor	de	 radiator.	
Nieuw	bij	MAN	is	eveneens	de	Euro	6	D15	

9-liter	motor,	die	de	D20	motor	van	10,5	liter	
vervangt.	De	D15	SCR-only	is	niet	alleen	bijna	
230	kg	lichter,	maar	ook	krachtiger	met	versies	
van	330,	360	of	400	pk.	Voor	het	eerst	staan	
ook	de	MAN	voertuigen	van	het	TGE	gamma	
op	de	Bauma	met	een	TGE	6.180	4x2	(5,5	ton),	
opgebouwd	als	driezijdige	kipper,	en	een	TGE	
3.180	 4x2	 als	 ondersteunend	 voertuig	 voor	
uitzonderlijk	vervoer	BF4.	Nog	een	opmerke-
lijk	 voertuig	 op	 de	 stand	 is	 een	 trekker	 voor	
uitzonderlijk	vervoer,	de	TGX	33.640	6x4	BLS.	
Zijn	maximaal	treingewicht	bedraagt	150	ton.

Scania	 heeft	 voor	 de	 bouw	 de	 extra	 stevige	
XT-versies,	 die	 voor	 de	 Bauma	 voorgesteld	
worden	 in	 nieuwe	 vermogensvarianten	 (40	
%	 sterkere	 aandrijflijn	 met	 heavy	 duty	 com-
ponenten	en	2	%	 lagere	verbruikscijfers).	De	
XT-voertuigen	 op	 de	 stand	 tonen	 de	 moge-
lijkheden	 aan,	 tot	 en	 met	 een	 8x4	 met	 een	
MTM	van	66	ton.	Tot	de	nieuwe	componenten	
horen	onder	meer	nieuwe	bogies,	een	nieuwe	
vooras,	 naafreductie,	 bladveren,	 een	 nieuwe	

Ook	de	Econic	van	Mercedes-Benz	is	geschikt	voor	toepassingen	in	de	bouw.

Voor	de	bouwsector	ontwikkelde	Scania	de	robuuste	XT-versies.
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onele	 HBT	 10	 aanhangwagen,	 de	 driezijden	
kipper/aanhangwagen	 HTK	 14,	 de	 driezijden	
kipper	 HTK	 19,	 de	 KTA-aanhangwagen	 voor	
kabeltransport	en	de	HTL	lang	materiaal	trailer.

Het	zusterbedrijf	van	Humbauer,	de	firma	Kö-
gel,	pakt	eveneens	groots	uit.	Hét	Kögel	high-
light	op	de	Bauma	is	de	Kögel	Trucker	Tipper	
(KTT),	 speciaal	 aangepast	 aan	de	wensen	en	
behoeften	van	chauffeurs.	Een	hoge	gebruiks-
vriendelijkheid	 bij	 dagelijks	 gebruik	 en	 meer	
nuttig	 laadvermogen	 staan	 daarbij	 duidelijk	
centraal.	 Het	 uitgangspunt	 van	 de	 KTT	 wordt	
gevormd	door	het	voor	laadvermogen	en	ge-
wicht	 geoptimaliseerde	 chassis	 en	 een	 laad-
bak	met	een	slimme	mix	van	materialen.	De	
tentoongestelde	 3-assige,	 ronde	 kipoplegger	
met	een	laadvolume	van	24	m³	toont	de	va-
riant	met	een	4	mm	dikke	vloer	 van	gehard	
Hardox	 450	 staal,	 zijwanden	 gemaakt	 van	 5	
mm	 dikke,	 slijtvaste	 aluminiumplaat	 en	 een	
achterwand	van	7	mm	dikke	aluminiumplaat.	
De	nieuwe	aluminium	zijwanden	en	de	alumi-
nium	achterwand	besparen	tot	430	kilogram	in	
vergelijking	met	een	stalen	kipbak.	Als	wegrij-
hulp	op	hellingen	en	moeilijke	ondergrond	kan	
bij	de	Kögel	Trucker	Tipper	als	optie	de	aange-
dreven	SAF	TRAK-as	worden	gemonteerd.	

Tijdens	 de	 Bauma	 2019	 zal	 Kässbohrer	 een	
selectie	voorstellen	van	het	grote	programma	
voor	de	bouw	met	onder	meer	de	uitschuifba-
re,	heavy-duty	semidieplader	op	3	assen	K.SPA	
M,	 de	 robuuste	 aluminium	 kipper	 K.SKA	met	
een	 hoger	 laadvermogen	 dankzij	 het	 unieke	
lichtgewicht	ontwerp	en	de	bulkoplegger	K.SSL	
35.	Het	vernieuwende	concept	werd	beloond	
met	de	Trailer	Innovation	2019	categorie	“Con-
cept”	 en	 is	 voorzien	 van	 Kässbohrer	 Digital	
Trailer	Control	(DTC).

Langendorf	 toont	de	drie	pijlers	van	het	pro-
ductieprogramma,	meer	bepaald	de	binnenla-
ders,	 de	diepladers	 en	 semidiepladers	 en	de	
kippers,	 waaronder	 het	 nieuwe	 type	 SKS-HS	
24-7,5	(volume	van	24,3	m³)	met	ISOXX	half-
ronde,	stalen	kipbak	en	een	eigengewicht	van	
6100	kg.

Veiligheid	 en	 efficiëntie	 staan	 voorop	 bij	 de	
producten	van	Meiller	op	de	Bauma	met	in	de	
eerste	plaats	de	RS26	haaklift,	het	i.s.a.r.-	con-
trol	 remote	3	 system	en	de	Meiller	 Eco-Kup-
plung.	Daarnaast	toont	het	bedrijf	nog	kipper	
aanhangwagens,	 kipopleggers	 (waaronder	
een	 extra	 zware	 kipper	 voor	 rotsblokken)	 en	
afzetsystemen.

De	 groep	 Faymonville	 reist	 met	 niet	 minder	
dan	 dertien	 voertuigen	 af	 naar	 München,	

luchtvering	biedt	het	voertuig	een	bijzondere	
stabiliteit,	een	aslast	van	12	ton	en	een	laad-
vermogen	 van	 70	 ton.	 Het	 eigen	 gewicht	 is	
slechts	13.500	kg	of	circa	2.000	kg	lichter	dan	
een	vergelijkbare	semidieplader.
Humbaur	vraagt	op	de	Bauma	aandacht	voor	
de	HTS	 40K	 semidieplader.	 Van	 de	 vijf	 assen	
met	ECAS-luchtvering	zijn	er	twee	gestuurd	en	
drie	te	liften.	De	laadhoogte	werd	beperkt	tot	
790	 mm.	 Daarnaast	 toont	 Humbaur	 de	 HBTZ	
Tridem	aanhangwagen	voor	machinetransport	
(24	 of	 30	 ton	 totaalgewicht),	 de	 multifuncti-

om	er	zware,	5-assige	voertuigen	van	te	ma-
ken	met	onder	meer	zwaardere	Terberg	assen	
(pneumatische	 liftas	 of	 hydraulische	 sturing),	
een	 Powertronic	 versnellingsbak	 en	 extra	
veerbladen.	 De	 trucks	 zijn	 dan	 geschikt	 voor	
een	MTM	van	75	ton.	

GETROKKEN MATERIEEL
Broshuis	presenteert	op	de	Bauma	een	5-as-
sige	 naloop	 gestuurde	 semidieplader	 met	
hydraulische	 besturing	 (volgens	 §34-richtlij-
nen	&	EU-richtlijn:	ECE-79R).	Dankzij	de	SL-Air	

Voor	de	bouwsector	heeft	Volvo	Trucks	een	afstandsbesturing	ontwikkeld.

De	Faymonville	1+3	MulitMax	met	wielkuipen,	gieksleuf	en	hydraulische	verbreding	van	het	laadbed.
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en	 de	 M.KI	 kipbakken	 voor	 motorvoertuigen.	
Tevens	wordt	aandacht	gevraagd	voor	de	tele-
matica	S.KI	Control	en	beSmart	App.

Schwarzmüller	 heeft	 als	 aantrekkingspool	 op	
de	Bauma	een	kipoplegger	met	stalen	bak	die	
is	uitgerust	met	een	aangedreven	as.	Hiervoor	
wordt	de	SAF	Intra	CD	Trak	gebruikt.	Bovendien	
worden	App-oplossingen	voor	de	smartphone	
getoond	om	het	bedieningscomfort	en	de	vei-
ligheid	te	bevorderen.

Hendrik de spieGeLaere

opdrachten,	bijvoorbeeld	in	bedrijfshallen,	kan	
ingezet	worden.

Deze	 SPMT	 Light	 is	 tevens	 verkrijgbaar	 met	
elektrische	 aandrijving.	 Een	 4-assig	 voertuig	
is	 daarbij	 in	 staat	 tot	 86	 ton	 lading	 te	 ver-
plaatsen.

Schmitz	Cargobull	stelt	op	de	Bauma	de	S.KI	SO-
LID	kipoplegger	voor	met	halfronde	stalen	bak	
en	lichtgewicht	isolatie,	de	S.KI	Light	kipopleg-
ger	met	aluminium	bak	en	kunststof	bekleding	

waaronder	een	wereldpremière	de	BladeMAX.	
Dit	is	een	transportoplossing	voor	de	nieuwste	
generatie	 wieken	 van	 windmolens.	 Met	 een	
rotoradaptor	van	650	t/m	kunnen	de	wieken	
in	 een	hoek	 gesteld	worden	of	 gedraaid	 om	
alle	hindernissen	te	passeren.	De	BladeMax	is	
te	monteren	op	een	spmt	of	tussen	modulaire	
aslijnen.	 Andere	 voertuigen:	 een	 4+6	 Com-
biMAX	 met	 ketelbrug,	 een	 6-ssige	 MultiMAX	
semidieplader	 met	 de	 grootste	 gieksleuf	 in	
zijn	 categorie,	 een	 nieuw	 hydraulisch	 stuur-
systeem	 en	 de	 PA-X-pendelassen	 (790	 mm	
laadhoogte),	een	uitschuifbare	1+3	MultiMAX	
met	geïntegreerde	wielkuipen	en	hydraulische	
verbreding	van	het	laadbed,	een	naar	gewicht	
geoptimaliseerde	 PrefaMAX	 (vanaf	 9100kg	
eigen	 gewicht)	 en	 een	 uitschuifbare,	 2-as-
sige	MegaMAX	dieplader,	waarvan	de	 liggers	
slechts	200	mm	hoogte	hebben.

Cometto	toont	in	München	de	elektronisch	ge-
stuurde	modules.	Het	bedrijf	is	uniek	met	zijn	
spmt’s	met	een	asbelasting	tot	70	ton.	Met	de	
speciale	Cometto	software	is	een	stuuruitslag	
van	±	135°	mogelijk.	

Ook	 MAX	 Trailer	 toont	 nieuwigheden,	 want	
de	onder	dwang	gestuurde,	3-assige	MAX100	
semidieplader	 beschikt	 nu	 over	 twee	 paar	
wielkuilen	 en	 een	 gieksleuf.	 De	 MAX410	 is	
dan	 weer	 een	 ballastoplegger,	 speciaal	 ont-
wikkeld	 voor	 het	 transport	 van	 kraanballast	
en	 kraandelen.	 De	 MAX600	 aanhangwagen	
met	 4	 assen	 richt	 zich	 op	 het	 transport	 van	
machines.

De	 TII	 Group	 (Kamag,	 Nicolas,	 Scheuerle	 en	
Tiiger)	presenteert	onder	meer	nieuwe	trans-
portoplossingen	 voor	 windenergie.	 De	 focus	
ligt	 daarbij	 op	 een	 molenwiekadaptor	 met	
hoekbereik	 van	 70°.	 Deze	 derde	 generatie	
biedt	een	verbeterd	laadmoment	tot	610	t/m.	
De	groep	heeft	 nu	 tevens	 transportsystemen	
in	huis	voor	molenwielen	tot	meer	dan	80	me-
ter	lengte.	

Het	Indische	filiaal	Tiiger	toont	nieuw	ontwik-
kelde,	 modulaire	 SD	 heavy-duty	 transport-
systemen,	 waaronder	 een	 kostenefficiënte	
oplossing	voor	ladingen	tot	240	ton.

De	EuroCompact	van	de	groep	is	een	lichte	en	
compacte	semidieplader	voor	ladingen	van	30	
tot	115	ton.	Op	de	Bauma	wordt	de	U5	versie	
getoond	 met	 geoptimaliseerde	 gewichtsver-
deling.	De	mogelijkheden	kunnen	nog	worden	
uitgebreid	met	een	Smart	Axle	dolly.

Vermelden	 we	 nog	 de	 SPMT	 Light,	 die	 door	
zijn	 containerafmetingen	 ook	 voor	 kleinere	

	Zowel	Kögel	als	Schwarzmüller	pakken	uit	met	kipopleggers	voorzien	van	een	aangedreven	as,	te	gebruiken	in	
moeilijke	omstandigheden.

De	SPMT	Light	van	de	TII	Group	is	er	ook	in	een	elektrische	versie.
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Een ritje van 2000 km, van 

de Duitse hoofdstad Berlijn 

naar Tallinn, de hoofdstad 

van Estland. Opgesplitst 

in hapklare brokken 

voor de journalisten van 

International Coach/Bus of 

the Year. Wij deden mee aan 

het eerste stuk, van Berlijn 

naar Warschau.

Dat	dubbeldekkers	 sinds	het	grote	 suc-
ces	 van	 de	 pan-Europese	 buslijnen	
echte	 kilometerveelvraten	 geworden	

zijn,	 is	algemeen	bekend.	Spelers	als	Flixbus	
vervoeren	grote	aantallen	tevreden	reizigers,	
die	voor	een	 interessante	prijs	 snel	en	com-
fortabel	van	de	ene	grote	Europese	stad	naar	
de	 andere	 worden	 gebracht.	 Natuurlijk	 wil	
Setra	 ook	 een	 deel	 van	 die	 koek:	 de	 buslij-
nen	op	lange	afstanden	zijn	een	interessante	
markt.	Om	dat	nog	eens	extra	 in	de	verf	 te	
zetten,	werd	er	in	verschillende	etappes	door	
Noord-Oost	Europa	gereden.	Een	rit	die	begon	
waar	 ooit	 het	 ijzeren	gordijn	op	een	brutale	
manier	een	stad	in	twee	hakte:	Berlijn.	Iedere	
etappe	werd	in	delen	door	journalisten	gere-

den.	De	car	van	dienst	was	een	nieuw	Setra	S	
531	DT,	gedeeltelijk	gevuld	met	persjongens,	
verantwoordelijken	 van	 Setra	 en	 een	 groot	
aantal	waterpoppen.	Er	was	zowel	boven	als	
beneden	nog	voldoende	plaats,	zodat	we	ons	
ook	een	idee	van	het	geluid	tijdens	het	rijden	
konden	vormen.	Deze	S	531	DT	is	goed	voor	
78	zitplaatsen,	die	alleen	onderin	op	podesten	
staan.	Er	zijn	twee	trappen	voorzien	naar	de	
bovenverdieping,	een	grote	en	goed	werken-
de	keuken	en	een	relatief	groot	toilet.	

Ook	de	bagageruimte	was	goed	gevuld,	maar	
dan	met	ballastzakken.	Zo	zetten	we	een	vlot-
te	24	ton	op	de	drie	assen	van	de	wagen.	De	
touringcar	had	daar	weinig	 last	van:	een	OM	

Berlijn – Tallinn  
met de Setra S 531 DT

BUS   

Een	indrukwekkende	en	mooi	ontworpen	
verschijning,	deze	Setra	S	531	DT.



TRANSPORAMA • 394-395 43

valt	 vooral	 de	 stilte	 aan	boord	op.	 Ik	 ben	op	
verschillende	plaatsen	gaan	zitten,	zowel	bo-
venin	 vooraan,	 in	 het	 midden	 en	 achteraan.	
Ook	 onderin	 is	 deze	 touringcar	 erg	 stil:	 er	 is	
nauwelijks	windgeruis	te	horen.	Wat	het	rijden	
zelf	betreft:	de	Setra	heeft	geen	 last	van	on-
derstuur,	wat	een	strak	en	direct	 stuurgevoel	
geeft.

Jan voet

we	Berlijn	verlieten,	maar	ondanks	het	grote	
zijdelingse	oppervlak	van	de	Setra	hadden	we	
daar	weinig	 tot	geen	 last	 van.	 	Op	de	 ronde	
punten	die	we	tussen	Berlijn	en	Frankfurt	am	
Oder	 veel	 tegenkwamen,	 hielp	 de	 sturende	
derde	as	een	heel	eind	om	de	draaicirkel	bin-
nen	de	perken	te	houden.	

Van	aan	de	grens	namen	we	de	snelweg	via	
Poznan	(Posen)	naar	Warschau.	Op	de	snelweg	

471	achterin	met	510	pk	leverde	zijn	vermo-
gen	aan	een	PowerShift	 versnellingsbak	met	
8	gangen.	Dat	betekende	dat	we	vlotjes	mee	
konden	met	het	verkeer,	hoewel	de	koppeling	
soms	 nogal	 traag	 aangreep.	 De	 wagen	 was	
verder	 uitgerust	 met	 alle	 nieuwe	 elektroni-
sche	hulpmiddelen	die	Daimler	in	de	voorbije	
maanden	 heeft	 voorgesteld.	 Zo	 worden	 de	
blinde	 hoeken	 bewaakt.	 Met	 zijn	 14	 meter	
lengte	 en	 4	 meter	 hoogte	 is	 deze	 S	 531	 DT	
een	indrukwekkende	verschijning	in	het	stads-
beeld,	 maar	 dat	 betekende	 in	 Berlijn	 alvast	
niet	dat	fietsers	veel	rekening	hielden	met	het	
zichtveld	van	de	chauffeur.	Een	extra	elektroni-
sche	bewaking	van	de	blinde	hoek	is	dan	een	
welkom	hulpmiddel.

RIJDEN
We	 vertrokken	 in	 de	 ochtendspits	 vanuit	 het	
centrum	van	Berlijn	naar	het	Oosten.	 In	druk	
verkeer	valt	op	hoe	soepel	de	motor	en	ver-
snellingsbak	weten	samen	te	werken.	Handig,	
want	 voor	 we	 Berlijn	 uit	 waren	 hebben	 we	
een	massa	werven	en	wegenwerken	 voorbij	
gereden,	 telkens	met	de	bijhorende	verkeer-
shinder.	 Buiten	 Berlijn	 reden	 we	 eerst	 over	
verbindingswegen,	 met	 een	 enkele	 rijstrook	
per	 rijrichting.	 De	 rit	 voerde	 door	 een	 licht	
heuvelend	 landschap.	Daar	 kon	de	predictive	
cruise	control	al	snel	zijn	rol	beginnen	spelen.	
De	elektronica	 kan	niet	 alleen	profiteren	 van	
de	 rolenergie	 van	 de	wagen,	 de	 uitstekende	
stroomlijn	 maakt	 dat	 je	 op	 iedere	 kleine	 af-
daling	 telkens	 een	 puls	 weet	 te	 winnen.	 Er	
stond	 trouwens	 een	 behoorlijke	 zijwind	 toen	

Op	de	heuvelende	wegen	kon	de	PCC	perfect	zijn	
ding	doen.

Ballast	en	waterpoppen	om	aan	24	ton	gewicht	te	raken.

Net	als	in	talloze	andere	Europese	landen	moet	je	in	Polen	hier	en	daar	tol	betalen.
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Dachser test vracht-
wagens op aardgas
Resultaten	 uit	 het	Duitse	 Karlsruhe	 onthul-
len	dat	aardgas	een	alternatief	kan	bieden	
voor	diesel,	zelfs	voor	 langeafstandsroutes.	
Dit	 kan	 echter	 alleen	 als	 het	 netwerk	 van	
LNG-tankstations	wordt		uitgebreid.	

NEWS   

Zowel	 België	 als	 Duitsland	 is	 momenteel	
verwikkeld	in	een	debat	over	aanvaardbare	
niveaus	van	fijnstof	en	stikstofoxiden.	Het	is	
een	 feit	dat	schone	 lucht	de	kwaliteit	van	
leven	 in	 steden	 verhoogt	 en	 een	 goede	
gezondheid	bevordert.	Dit	 is	de	 reden	dat	
verschillende	 Duitse	 steden,	 waaronder	
Stuttgart,	Berlijn	en	Bonn,	al	actie	hebben	
ondernomen.	Zij	verbieden	oudere	Euro	1-5	
dieselvoertuigen	of	kondigen	een	dergelijk	
verbod	 aan	 in	 2019.	 Op	 dit	 moment	 zijn	
vrachtwagens	 vrijgesteld	 van	 dergelijke	
verboden.	

Met	het	oog	op	de	 toekomst	wil	 logistiek	
dienstverlener	DACHSER	zich	ook	voorberei-
den	op	mogelijke	 rijverboden	en	het	aan-
tal	motoren	met	een	lagere	uitstoot	in	zijn	
vloot	uitbreiden.	DACHSER	exploiteert	al	hy-
bride	en	elektrische	trucks	in	diverse	stads-
centra,	maar	vloeibaar	aardgas	kan	ook	een	
veelbelovend	 alternatief	 zijn.	 Dit	 laten	 de	
resultaten	van	 recente	 tests	onder	werke-
lijke	omstandigheden	in	Karlsruhe	zien.	

Als	 onderdeel	 van	 het	 onderzoek	 heeft	
DACHSER	 ook	 een	 mobiel	 LNG-tankstation	
in	 Karlsruhe	 gebouwd.	 De	 resultaten	 wa-
ren	 positief.	 Na	 het	 afronden	 van	 tests	
van	 meer	 dan	 5000	 kilometer	 heeft	 de	
LNG-aangedreven	 truck	 zich	 bewezen	 als	
een	 goed	 alternatief	 in	 DACHSER´s	 vloot.	
“De	chauffeurs	waren	onder	de	 indruk.	Zij	
hebben	niet	echt	verschil	opgemerkt	in	de	
omgang	met	een	dieseltruck”,	zegt	Tomas	
Leyerle,	die	de	leiding	heeft	over	de	vloot	
en	 technische	 uitrusting	 in	 het	 logistieke	
centrum	 van	 DACHSER	 in	 Karlsruhe.	 “Het	
aangegeven	bereik	van	1000	kilometer	op	
één	 tank	 is	 ook	 heel	 realistisch,	 zoals	 de	
lijndienst	naar	Rheine	en	naar	Zwitserland	
liet	zien”.	

www. omwww.solarisbus.com
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UW PARTNER VOOR MOBILITEIT
DIF-RENT NV - NOORDERLAAN 175 - 2030 ANTWERPEN
T +32 3 383 25 82 - F +32 3 383 14 73 - GSM +32 472 38 14 17

INFO@DIF-RENT.BE - WWW.DIF-RENT.BE

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

Onze Cool Liner en de KRONE telematica zijn een perfect team, welke vele transportzorgen wegneemt. De intelligente combinatie van trailer en 
KRONE telematica maakt het op elk willekeurig moment mogelijk online de positie en de temperatuur van uw transporten te registreren en zelfs 
direct op de koelmachine veranderingen uit te voeren. Op die manier kunt u altijd documenteren, dat gevoelige goederen bij u in de beste handen zijn. 
Dat alles samen, bespaart tijd en geld. En u kunt, ook als het spannend wordt, het hoofd koel houden.

www.krone-trailer.com

“Intelligent aangepakt:
cool blijven op de data-highway.”

 Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care

P. Philips nv, Baaikensstraat 13, BE-9240 Zele, 
Tel.: +32 52450519, Fax: +32 52450029

Krone_Belgien_Transporama_230x148plus3_DU190325_Cool_NL.indd   1 25.03.2019   09:21:51
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Met ingang van 25 maart 

2019 is GreenSteering 

overgenomen door SEM 

Transport Solutions, 

onderdeel van Pon. 

Het	 GreenSteering	 stuursysteem	 heeft	
zich	 de	 afgelopen	 jaren	 ruimschoots	
bewezen	met	meer	dan	4000	gemon-

teerde	systemen	in	de	Benelux.	Ook	is	Green-
Steering	marktleider	van	stuursystemen	voor	
koeltrailers	in	de	Franse	markt.	

De	afgelopen	jaren	is	door	GreenSteering	het	
gepatenteerde	 polyvalente	 kabel	 stuursys-
teem	 verder	 ontwikkeld	 tot	 een	 kwalitatief	
hoogwaardig	stuursysteem	met	diverse	unieke	
voordelen	die	 leiden	tot	een	reductie	van	de	
uitstoot	 van	Co2	en	fijnstof.	De	vermindering	
van	de	banden	frictie	resulteert	tevens	in	een	
reductie	van	brandstof	verbruik	en	een	verlen-
ging	van	de	levensduur	van	de	banden.	

Dus	naast	de	positieve	bijdrage	aan	het	milieu	
is	 het	 gebruik	 van	 het	 GreenSteering	 stuur-
systeem	ook	goed	 voor	 een	 reductie	 van	de	
kosten	per	kilometer.	Op	www.greensteering.
com	is	alle	relevante	informatie	te	vinden	en	

via	 https://app.greensteering.com	 kan	 u	 zelf	
berekenen	wat	uw	voordeel	is.	

De	 huidige	 vertegenwoordigers	 van	 Green-
Steering,	Geert	Nauwelaers	en	Frans	Clasener	
blijven	ook	in	de	toekomst	het	vertrouwde	ge-
zicht	 van	GreenSteering.	 Zij	 zullen	 onvermin-
derd	 instaan	 voor	 een	 snelle	 dienstverlening	
en	een	hoog	serviceniveau.

Door	 de	 toevoeging	 van	 het	 GreenSteering	
stuursysteem	aan	het	reeds	bestaande	product	
portfolio	van	SEM	Transport	 Solutions	kunnen	
wij	u	een	breed	assortiment	van	diverse	trailer	
stuursystemen	 en	 onafhankelijke	 wielophan-
gingen	aanbieden.	Ons	uiteindelijke	streven	is	
het	ontzorgen	van	onze	klanten	door	het	aan-
bieden	 van	 een	 One-stop-shop	 oplossing.	 In	
combinatie	 met	 de	 hoogwaardige	 producten	
die	SAF	Benelux	verkoopt	kunnen	wij	dit	voor	
u	realiseren.	

SEM Transport Solutions 
neemt GreenSteering over

TRAILER   
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obu
ll

Gewoon efficiënter
De POWER CURTAIN: we vereenvoudigen de constructie van de schuifzeiloplegger 
met hoogwaardige, hoogtechnologische zeilen en elimineren daarbij de rijen met  
latten zonder de laadcapaciteit te verliezen. U laadt sneller, flexibeler en transporteert 
efficiënter – terwijl u bespaart op brandstof- en reserveonderdelen. 
Meer informatie: +32 (0) 9 377 51 88, www.cargobull.com

   meer efficiëntie

+ meer flexibiliteit

+ meer winst

= POWER CURTAIN

Nobina breidt order elektrische bussen van BYD uit naar 138 stuks

Nobina,	 de	 grootste	 busmaatschappij	 van	
Zweden	en	Noorwegen,	heeft	 twintig	extra	
elektrische	bussen	besteld	bij	BYD	–	de	groot-
ste	 producent	 van	 elektrische	 stadsbussen	
ter	wereld.	De	eerste	exemplaren	van	de	18	
meter	 lange	gelede	elektrische	bus	worden	
eind	2019	afgeleverd.
De	extra	order	laat	zich	splitsen	in	twee	de-
len:	vier	van	de	twintig	bussen	gaan	naar	het	
stadsdeel	Barkarby	in	de	Zweedse	hoofdstad	
Stockholm.	 Nog	 eens	 zestien	 bussen	 gaan	
naar	 Linköping,	 de	 hoofdstad	 van	 de	 regio	
Östergötland.
Nobina	bestelde	afgelopen	najaar	26	elektri-
sche	bussen	bij	BYD.	Deze	order	bestaat	uit	
11	stuks	van	de	12	meter	 lange	elektrische	
bus,	10	stuks	van	de	18	meter	lange	gelede	
elektrische	 bus	 5	 stuks	 van	 de	 8,7	 meter	
lange	 midibus.	 De	 levering	 van	 deze	 order	
staat	 gepland	 voor	 aanstaande	 zomer.	 Met	
haar	vloot	van	138	voertuigen	is	Nobina	de	
grootste	klant	van	BYD	in	Scandinavië.
Op	dit	moment	verzorgen	36	elektrische	bus-
sen	van	BYD	een	succesvolle	dienstregeling	

in	verschillende	Zweedse	steden,	waaronder	
Eskilstuna,	 Ängelholm,	 Norrtälje	 en	 Lands-
krona.	In	Noorwegen	en	Denemarken	komen	
daar	binnen	afzienbare	tijd	nog	eens	70	elek-
trische	bussen	van	BYD	bij.	Het	aanhoudende	
verkoopsucces	van	de	elektrische	stadbussen	
is	een	herbevestiging	van	de	groeiende	aan-
wezigheid	 van	 BYD	 op	 de	 Europese	 markt,	
met	 recente	nieuwe	orders	uit	 onder	meer	
Nederland,	Frankrijk	en	Italië.	Verspreid	door	
Europa	rijden	inmiddels	meer	dan	700	elek-
trische	bussen	van	BYD	rond.
“De	 extra	 order	 voor	 20	 elektrische	 bussen	
van	 BYD	 komt	 bovenop	 eerdere	 grote	 in-
vesteringen	 van	Nobina	 in	 onze	elektrische	
stadsbussen,”	zegt	Isbrand	Ho,	Managing	Di-
rector	van	BYD	Europe.	“De	markt	voor	elek-
trische	 stadsbussen	 in	 Zweden	 en	 andere	
Scandinavische	landen	groeit	snel.	BYD	heeft	
bewezen	dat	het	 in	korte	 tijd	maatwerkop-
lossingen	kan	leveren	voor	de	meest	uiteen-
lopende	toepassingen.”
Het	 streven	 naar	 emissievrij	 personenver-
voer	 is	 een	 belangrijke	 doelstelling	 voor	

Nobina.	 De	 nieuwe	
emissievrije	 elektri-
sche	bussen	van	BYD	
voor	Nobina	worden	
aangedreven	 door	
een	 nieuwe	 ge-
neratie	 kobaltvrije	
ijzerfosfaataccu’s	van	
BYD.	 Deze	 technolo-
gie	 garandeert	 een	
hoog	 prestatieni-
veau	en	operationele	 veiligheid.	 Bovendien	
worden	de	accu’s	geproduceerd	volgens	de	
strengste	milieueisen.
“Nobina	 breidt	 haar	 positie	 verder	 uit	 als	
toonaangevende	 busmaatschappij	 op	 het	
gebied	van	elektrische	stadsbussen	en	duur-
zaam	openbaar	vervoer	in	Scandinavië”,	zegt	
Martin	Atterhall,	Fleet	Manager	van	de	Nobi-
na	Group.	“De	technologische	e-mobility	op-
lossingen	van	BYD	passen	perfect	bij	de	hoge	
eisen	van	openbaar	vervoer	maatschappijen	
als	het	gaat	om	flexibiliteit,	gebruikskosten,	
kwaliteit	en	betrouwbaarheid.”

NEWS   
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Van Waveren Transport 

kocht recent 6 

brandstofopleggers en 2 

containerchassis aan bij LAG 

Trailers. De aankoop geeft 

blijk van een ambitieus zicht 

op de toekomst, dankzij 

een focus op technologie en 

rendement

LAG	leverde	onlangs	de	eerste	4	opleggers	af	
van	een	serie	van	6	brandstoftrailers.	Van	Wa-
veren	zet	de	brandstofopleggers	hoofdzakelijk	
in	voor	het	bevoorraden	van	Shell	tankstations.	
“Veiligheid,	kwaliteit	van	dienst	&	product	gaat	
voor	alles”,	 liet	eigenaar	Es	van	Waveren	op-
tekenen.	 ‘Het	 belang	 van	 ons	 custom-made	
concept	 kan	 en	 mag	 hierbij	 niet	 onderschat	
worden.	De	apparatenkast	is	een	ergonomisch	
hoogstandje	en	volledig	afgestemd	op	ons	da-
gelijks	werk,	aldus	Van	Waveren.	

De	 opleggers	 zijn	 voorzien	 van	 vernieuwde	
technologie	 die	 de	 veiligheid	 van	 chauffeur,	
omgeving	en	het	product	garandeert.	

Een	absoluut	technologisch	hoogstandje	is	de	
meetinstallatie	 met	 ContRamix-technologie	
die	contaminatie	van	het	product	vermijdt.	De	
Bartec	SAFE	software	voorkomt	foutieve	stor-
tingen	dankzij	het	gebruik	van	SAFE	Tags.	De	
LAG-oplegger	is	tevens	voorzien	van	OTA	(Over	
The	Air)	software-updates.

GEWICHTSBESPARING
Naast	de	Fuel-trailers	kocht	Van	Waveren	ook	
nieuwe	 containerchassis	 aan	 bij	 LAG	 Trailers.	
Het	 bedrijf	 koos	 uitdrukkelijk	 voor	 het	 2019	
concept	van	de	LAG	containerchassis.	“We	zijn	
zeer	enthousiast	om	het	nieuwe	concept	van	

LAG klant Van Waveren 
Transport breidt vloot uit

TRAILER   
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Een	 jonge	vloot	 zorgt	voor	een	positieve	uit-
straling.	En	dankzij	de	uitbreiding	kunnen	wij	
de	 inzet	 bij	 onze	 klanten	 verhogen.“,	 vertelt	
Operationeel	 Manager	 Fuels	 Wim	 van	 den	
Dool.	

De	keuze	voor	LAG	Trailers	bleek	logisch.	“Wij	
hebben	een	hechte	band,	partnership	en	blind	
vertrouwen	 in	 de	 LAG	 producten	 en	 service,	
geeft	Es	van	Waveren	aan.		

LAG	 in	 te	 zetten.	 Dankzij	 het	 lage	 eigenge-
wicht	maximaliseren	we	onze	 laadcapaciteit,	
geeft	 General	 Director	 Es	 van	 Waveren	 aan.	
De	nieuwe	chassis	met	allerhande	toebehoren	
zoals	slangen	en	slangenkokers	klokken	af	op	
een	imposante	3150	kg.

UITBREIDING FLEET
De	 aankopen	 zijn	 geen	 vervangingsopdracht	
maar	een	uitbreiding	van	de	huidige	transport-
vloot.	 “Van	 Waveren	 Transport	 blijft	 groeien.	

LAG TRAILERS PLUKT 
VRUCHTEN VAN 
INVESTERINGEN
LAG	 Trailers	 plukt	 de	 vruchten	 van	 de	
recente	 investeringen	 in	 zijn	 productie-
apparaat.	Het	bedrijf	uit	Bree	kende	vorig	
jaar	een	stijging	van	meer	dan	50	%	ten	
opzichte	van	2017	voor	de	productie	van	
bulkkippers

ALLESOMVATTEND PROCES
LAG	onderzocht	 in	2016	waar	het	de	ef-
ficiëntie	 kon	 verbeteren	 in	 het	 produc-
tieproces	van	de	 kipbulkopleggers.	 2018	
was	het	eerste	volledige	jaar	dat	de	bulk-
voertuigen	gebruik	konden	maken	van	de	
nieuwe	 eindmontagelijn	 evenals	 de	 pas	
geplaatste	spuit-	en	drooghallen.	
Het	bedrijf	hanteerde	een	globale	aanpak	
tot	het	verbeteren	van	het	productiepro-
ces.	Naast	belangrijke	efficiëntieslagen	in	
de	 productie	werd	 er	 ook	 gekeken	 naar	
andere	 onderdelen	 die	 de	 snelheid	 ver-
beteren	 op	 een	 intelligente	 manier.	 Een	
modulaire	 constructie	van	de	voertuigen	
werd	 aangestuurd	 vanuit	 engineering	
terwijl	het	bedrijf	ook	veel	aandacht	be-
steedde	aan	de	logistieke	toevoer	van	de	
lijn.	

TOEKOMSTPLANNEN
De	kipbulkoplegger	was	de	voortrekker	in	
de	ambitieuze	toekomstplannen	van	LAG.	
De	bulkcontainer	kreeg	als	eerstvolgende	
product-type	een	gelijkaardige	behande-
ling	 in	 de	 vorm	van	 een	 gestroomlijnde	
takt-lijn.	 De	 doelstelling	 van	 het	 bedrijf	
is	om	met	dit	product	in	2019	een	even-
waardige	 stijging	 in	 productiecijfers	 te	
bereiken.
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	Mercedes-Benz Actros

 	Goodyear

 	Nikola

 	Minibus Euro Test

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

	 	Matexpo:		
11		tot	15	september

	 	Solutrans:		
19	tot	23	november

BTC	behendigheidsproeven:

	 	25	mei,	Truckstop	26bis,	
Heusden-Zolder

	 29	juni,	Riba,	Brecht
	 	31	augustus,	parking		
Transport	Michel,	Houdeng	
Goegnies	

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA:



Supplier: EvoBus GmbH, Mercedesstraße 127/6, 70327 Stuttgart

Different for everyone. Perfect for you. 
The ideal choice for every business: The new Tourismo. Discover the unprecedented range 
of options in the new Tourismo. With four models, two engines at five performance levels, and 
many comfort features. Unmatched in its versatility, extremely economical, and with the most 
advanced safety technology, the new Tourismo is the perfect bus – for operators, drivers, and 
passengers. For more information visit www.mercedes-benz.com/buses

TCO at a glance: Find out more about the cost factors involved when operating a bus or coach http://overall-economy.bus.mercedes-benz.com

210x297_EVO_Tourismo_Launch_dynamisch_EN_1_1.indd   1 01.06.17   10:05

De laatste 
voertuigen 
met de huidige 
tachograaf 
Op 15 juni 2019 start de nieuwe wetgeving rond tachografen. Vanaf dat 
moment moet iedere vrachtwagen uitrust zijn met een slimme tacho-
graaf. Dit geavanceerd toestel volgt het voertuig per satelliet en registreert  
automatisch de rij- en rusttijden. 

Alle voertuigen uitgerust met de huidige tachograaf dienen te worden in-
geschreven voor 15 juni 2019. Daarom verkoopt Mercedes-Benz Trucks 
100 voertuigen uit voorraad met de huidige tachograaf aan stockprijzen.  
De keuze gaat tussen acht types, waaronder verschillende modellen van 
Actros, Arocs, Atego en Antos. Deze trucks zijn meteen leverbaar en dus 
onmiddellijk inzetbaar. 

www.mbtrucks.be/stockactie
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DOWN UNDER

Scania Ecolution
Hoezo gaan duurzaamheid 
en een hoog rendement 
niet samen?
Duurzaamheid en rendement gaan perfect hand in hand. De ultrazuinige Scania SCR-only motoren bieden een 
prima uitgangspunt voor een duurzame inzet van uw vloot. Een laag brandstofverbruik betekent immers niet 
alleen minder CO2, maar ook lagere brandstofkosten. Goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 
Bij Scania kunt u nog een paar stappen verder gaan met uitgekiende modules om het brandstofverbruik nóg 
verder te verlagen. Modules op het gebied van bijvoorbeeld Driver Training of servicecontracten vergroten de 
inzetbaarheid van uw voertuigen. Alles exact op maat van uw bedrijf.

Meer informatie kan u terugvinden op nl.scania.be/ecolution
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