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Hier komt de Volvo FH met I-Save - onze ultieme truck voor lange afstanden. Bespaar nu 
tot 7 %* op de brandstofkosten, zonder toegevingen te doen op het vlak van productiviteit 
en rijplezier. De truck combineert de nieuwe D13TC-motor, onze zuinigste motor voor 
lange afstanden ooit, met een aantal hoogtechnologische brandstofbesparende functies, 
waaronder de geüpdatete I-See gebaseerd op kaarten. Je krijgt ook meer koppel aan 
lage toerentallen. Dat levert een hogere gemiddelde snelheid op zonder meer brandstof 
te verbruiken, met als kers op de taart nog de snelle koppelrespons en het soepelere en 
stillere rijgedrag. Hoe verder je rijdt, hoe meer je met I-Save kunt besparen. En dat voelde 
nog nooit zo goed.

*De feitelijke brandstofbesparing zal afhankelijk zijn van uiteenlopende 
factoren zoals het gebruik van de cruise control, de topografie van het terrein, 
de rijervaring van de chauffeur en de weersomstandigheden.

Brandstof  
besparen  
voelde nog  
nooit zo goed

Volvo FH MET i-save



Zoals topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen 
ook elke dag extreme prestaties, of ze nu in het langeafstandsverkeer, 
distributieverkeer of op de bouwwerf worden ingezet. Dankzij een groot 
uithoudingsvermogen, efficiënt krachtgebruik en absolute betrouw-
baarheid zijn de MAN XLION bedrijfsvoertuigen perfect voorbereid op 
de speciale eisen van uw branche. Ontdek nu alle voordelen van de 
MAN XLION uitrustingspakketten op www.man.be en overtuig uzelf!

DE NIEUWE MAN 
XLION. 

Betrouwbare topprestaties voor  
elke discipline.

Visit us at 

MATEXPO  
2019 

11-15 september

MAN_advertentie XLion Matexpo Transporama 230x297 NL 07-2019.indd   1 30/07/19   12:07

www.renault-trucks.be

Als u kiest voor Renault Trucks, kiest u voor meer dan alleen een vrachtwagen. 
U bent er dan van verzekerd dat rekening is gehouden met uw behoeften, dat uw voertuig 
altijd inzetbaar is, op de weg én in alle terreinsoorten, en dat u altijd op tijd kunt leveren. 
Renault Trucks stelt alles voor u in het werk op de weg naar succes.

EEN TRUCK DIE UW
RENDEMENT VERHOOGT

Bezoek ons op Matexpo (stand nr 441)    
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Mercedes-Benz EQV: de eerste elektrische 
premium-MPV ter wereld
Op	de	Autosalon	van	Genève	in	maart	2019	presenteerde	Mercedes-
Benz	Vans	de	Concept	EQV	als	een	studiemodel.	Vandaag	maakt	de	
productieversie	zijn	werelddebuut.	Als	nieuwste	telg	van	de	Mercedes	
EQ-familie	 combineert	 de	 eerste	 elektrisch	 aangedreven	 premium-
MPV	 van	 Mercedes-Benz	 emissievrije	 mobiliteit	 met	 overtuigende	
prestaties,	een	hoge	mate	van	functionaliteit	en	een	esthetisch	de-
sign.	De	Mercedes-Benz	EQV	zal	voor	het	eerst	aan	het	grote	publiek	
worden	 getoond	 tijdens	 de	 IAA	 Motorshow	 in	 Frankfurt,	 die	 wordt	
gehouden	van	12	tot	22	september	2019.
De	technische	highlights	van	de	elektrisch	aangedreven	premium	MPV	
zijn	een	actieradius	van	4051kilometer	(voorlopig	cijfer)	en	de	moge-
lijkheid	om	via	snelladen	de	hoogspanningsaccu	van	10	tot	80	procent	
bij	te	laden	in	minder	dan	een	uur.	Bovendien	biedt	de	Mercedes-Benz	
EQV	een	maximaal	 interieurcomfort	en	een	ongeëvenaarde	flexibili-
teit.	Er	is	keuze	uit	twee	verschillende	wielbases.
Het	 bouwen	 van	 de	 EQV	 zal	 worden	 geïntegreerd	 in	 het	 normale	
productieproces	 in	de	 fabriek	 in	Vitoria,	Noord-Spanje,	waar	ook	de	
Mercedes-	 Benz	 V-Klasse	 en	 Vito	 worden	 geproduceerd.	 Dit	 maakt	
een	flexibele	en	efficiënte	productie	mogelijk	die	is	afgestemd	op	de	
vraag.

INTELLIGENT ONTWERP

De	elektrische	aandrijving	(eATS)	van	de	Mercedes-Benz	EQV	bevindt	
zich	op	de	vooras,	onder	de	voorzijde	en	is	te	laden	via	de	aanslui-
ting	in	de	bumper.	De	aandrijflijn	heeft	een	maximaal	vermogen	van	
150	kW.	De	elektromotor,	de	overbrenging	met	vaste	verhouding,	het	
koelsysteem	en	de	vermogenselektronica	vormen	een	geïntegreerde,	
compacte	eenheid.	De	energie	wordt	geleverd	door	een	lithium-ion	
accu	die	 in	de	onderkant	van	het	voertuig	 is	geplaatst.	De	 lage	en	

centrale	opstelling	heeft	ook	een	positief	effect	op	de	rijeigenschap-
pen	van	de	EQV.	De	topsnelheid	van	deze	premium	MPV	is	160	km/h.
De	Mercedes-Benz	EQV	is	standaard	uitgerust	met	een	watergekoelde	
boordlader	(OBL)	met	een	vermogen	van	11	kW	en	is	daarmee	voor-
bereid	op	het	opladen	met	wisselstroom	thuis	en	bij	openbare	oplaad-
punten.	De	accu	heeft	een	bruikbare	capaciteit	van	90	kWh	en	een	
bereik	van	4051	kilometer	(voorlopige	gegevens).	Doordat	de	accu	in	
de	onderzijde	van	de	auto	is	geplaatst,	is	de	volledige	interieurruimte	
beschikbaar.	Daarmee	voldoet	de	volledig	elektrische	Mercedes-Benz	
MPV	aan	de	hoogste	eisen	op	het	gebied	van	functionaliteit	en	flexi-
biliteit	 en	 is	het	model	geschikt	 voor	het	meest	uiteenlopende	ge-
bruik.	In	privé-toepassingen	profiteren	gezinnen	van	het	brede	scala	
aan	stoelconfiguraties	en	het	emissievrije	rijden.	Met	zes	individuele	
stoelen	vormt	de	Mercedes-Benz	EQV	bijvoorbeeld	een	representatief	
shuttlevoertuig	dat	voldoet	aan	alle	eisen	van	het	hoogwaardige	per-
sonenvervoer	met	een	comfortabele	en	bijzonder	stille	rijervaring.	De	
EQV	kan	ook	worden	omgebouwd	tot	een	7-	of	zelfs	8-zitter	dankzij	de	
flexibele	plaatsing	van	individuele	stoelen	of	banken.			

Fraikin levert voertuigen 
in de juiste uitvoering 
die perfect bij 
uw activiteit aansluiten

Fraikin verlaagt uw 
algemene bedrijfkosten 

naar gelang 
uw reëel gebruik

Fraikin werkt 
multimerk:  

gegarandeerd een 
objectief advies 0 1 00    % STRESS     % SUCCESS 

Ecologisch en 
economisch denken 

gaat bij Fraikin
hand in hand

Fraikin biedt een 360˚ service die er voor zorgt dat u zich 100% - en dit met 
0% stress - bezig houdt met dat waar u goed in bent: uw klant voorzien van 
de beste service. 
Ondertussen zorgen wij voor uw wagenpark, het onderhoud ervan, alle keu-
ringen, bandencontroles, administratie van boetes, garanties, schades, 
verzekeringen, verkeersbelasting en onderhandelingen met leveranciers. 
Kortom: u kan zich concentreren op een kwalitatief transport en Fraikin 
bespaart u kostbare tijd en geld. 

Tel 02 257 17 60
www.fraikin.be

De Fraikin 360° service 
laat toe dat u met 
0% stress 100% bezig 
kan zijn met  uw vak
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DE NIEUWE  
ECONOMISCHE ORDE…

Bij	de	lancering	van	een	nieuwe	truck	is	het	zo’n	beetje	de	gewoonte	om	een	uitgebreid	

evenement	op	poten	te	zetten.	Vrachtwagenmodellen	hebben	een	ongewoon	lange	

levensduur	van	15	jaar,	terwijl	smartphones	meestal	al	na	een	paar	maanden	uit	de	

rekken	verdwijnen.	Het	 is	dus	niet	gek	dat	op	zo’n	 lancering	heel	wat	mensen	het	

woord	mogen	nemen.	 Bij	 de	 lancering	 van	 de	nieuwe	 S-Way	 van	 Iveco,	waarover	

verder	 in	 dit	 blad	 een	 uitgebreid	 artikel	 staat,	 mocht	 iemand	 van	 internetgigant	

Amazon	ons	komen	uitleggen	hoe	je	een	succesvol	bedrijf	uit	de	grond	stampt.	Dat	is	

op	zich	een	interessant	gegeven,	want	Amazon	heeft	eerst	jarenlang,	net	zoals	alle	

andere	internetwinkels,	de	miljardenverliezen	op	elkaar	gestapeld.	De	cijfers	nu	zijn	

voor	gewone	stervelingen	misschien	wel	duizelingwekkend:	in	2018	een	omzet	van	

233	miljard	dollar.	De	winst	bedroeg	10	miljard	dollar.	Laat	ons	misschien	met	meer	

begrijpelijke	cijfers	werken:	stel	dat	je	een	winkel	uitbaat	en	dat	je	over	een	heel	jaar	

233.000	euro	aan	verkopen	haalt.	Daar	boek	je	dan	10.000	euro	winst	op.	Je	hebt	dan	

een	heel	 jaar	gewerkt	voor	10.000	euro.	Dat	 is	nog	geen	1.000	euro	in	de	maand.	

Familie,	vrienden	en	je	boekhouder	zouden	onmiddellijk	zeggen	er	mee	op	te	houden.

Maar	 dat	 is	 niet	 het	 model	 dat	 Amazon	 of	 andere	 internetbedrijven	 aankleven.	

De	 verliezen	 of	 lage	 winstmarges	 worden	 aangevuld	 met	 geld	 dat	 afkomstig	 is	

van	 zgn.	 hefboomfondsen.	 Die	 halen	 geld	 op	 via	 het	 dividend	 op	 aandelen,	 om	

het	 dan	 te	 herinvesteren.	 Dat	 betekent	 dat	 bedrijven	 waarvan	 de	 aandelen	 door	

een	 hefboomfonds	worden	 opgekocht,	 iedere	 3	maanden	 een	 percentage	 op	 hun	

aandelen	moeten	ophoesten.	Dat	geld	kan	dan	niet	in	de	lonen	van	het	personeel	of	

investeringen	in	het	bedrijf	worden	gestoken.

Er	 wordt	 door	 deze	 internetwinkels	 dus	 op	 twee	 manier	 geconcurreerd	 met	 de	

“klassieke”	bedrijven:	geld	wordt	via	de	aandelen	weggesluisd	en	productie	wordt	

naar	lageloonlanden	verplaatst,	net	als	de	bijzonder	slecht	betaalde	jobs	in	de	logistiek	

voor	deze	spelers.

Deze	 nieuwe	 economische	 orde	 richt	 dus	 schade	 aan	 bij	 kleine	 en	 middelgrote	

bedrijven	en	sloopt	tegelijk	de	loonvoorwaarden	van	een	groot	aantal	werknemers.	

Dringend	tijd	dat	er	een	beleid	komt	dat	regels	oplegt	die	deze	foute	logica	omdraaien.

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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8 VDL Citea’s SLFA-181 Electric dragen bij aan 
ambitieuze klimaatdoelstelling Oslo Airport 
Met	8	Citea’s	SLFA-181	Electric	gaat	VDL	Bus	&	Coach	een	belangrijke	
bijdrage	 leveren	aan	de	verdere	elektrificatie	van	het	vliegveld	van	
Oslo	in	Noorwegen.	De	shuttlebussen	gaan	in	het	jaar	2020	rijden.	De	
inzet	van	deze	gelede	VDL-voertuigen	draagt	bij	aan	de	klimaatdoel-
stellingen	van	Avinor	Oslo	Airport	dat	op	het	gebied	van	strenge	mili-
eueisen	een	van	de	leidende	luchthavens	is	in	Europa.	Op	donderdag	
1	augustus	is	het	contract	tussen	alle	partijen	getekend.	

“Er	 is	gekozen	voor	de	BRT-uitvoering	(Bus	Rapid	Transit),	waarmee	
we	 in	 2017	 de	 prestigieuze	 internationale	 Red	 Dot	 Award	 hebben	
gewonnen”,	zegt	Frank	Reichel,	Managing	Director	VDL	Bus	&	Coach	
Norway	AS.	“Maar	Avinor	kijkt	verder	dan	alleen	het	design.	De	keuze	
voor	 onze	 elektrische	 bussen	 zegt	 alles	 over	 de	 ambities	 voor	 het	
vliegveld.	Het	past	naadloos	in	het	totaalplaatje	van	Noorwegen	als	
voorloper	op	het	gebied	van	elektrisch	rijden	in	Europa.”	

SHUTTLEBUSSEN 

1,2	miljoen	passagiers	worden	jaarlijks	vervoerd	tussen	de	gates	en	
de	vliegtuigen	op	het	vliegveld	van	Oslo.	Avinor	Oslo	Airport	ontving	

in	 juni	2018	ongeveer	1,6	
miljoen	euro	aan	financie-
ringssteun	van	het	Noorse	
overheidsbedrijf	 Enova,	
dat	 eigendom	 is	 van	 het	
ministerie	 van	 Klimaat	 en	
Milieu.	 Enova	 heeft	 als	
missie	 de	 ontwikkeling	
van	klimaattechnologie	en	
duurzame	 energiesyste-
men	te	ondersteunen.	
“De	introductie	van	elektrische	shuttlebussen	is	een	belangrijke	maat-
regel	om	de	uitstoot	van	broeikasgassen	door	de	luchthaven	te	ver-
minderen”,	 geeft	 Stine	 Ramstad	 Westby,	 executive	 vice-	 president	
voor	operaties	en	 infrastructuur	van	Avinor,	aan.	Avinor	streeft	naar	
een	halvering	van	zijn	eigen	totale	beheersbare	broeikasgasemissies	
tegen	 2022,	 in	 vergelijking	met	 2012.	 “De	 steun	 van	 Enova	maakt	
het	voor	ons	mogelijk	om	milieuvriendelijke	oplossingen	sneller	in	te	
voeren.	Hoewel	elektrische	bussen	bij	aanschaf	duurder	zijn	dan	de	
dieselvariant	is	deze	investering	een	bewuste	keuze,	omdat	de	elek-
trische	voertuigen	op	langere	termijn	rendabeler	zijn.”			

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



Training baart kunst. 
Mercedes-Benz TruckTraining: veilig en efficiënt onderweg. Mercedes-Benz 
is van oudsher de juiste partner voor succes in de transportbranche. Met onze 
TruckTraining zorgen we er ook in de toekomst voor dat uw chauffeurs zo efficiënt  
en veilig mogelijk rijden en het potentieel van de truck volledig benutten.  
Meer informatie: mercedes-benz.com/trucktraining
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Nieuwe Nooteboom EURO-PX diepladers 
voor Van Wieren Special
Van	Wieren	 Special	 uit	 Emmeloord	 heeft	 zojuist	 haar	 transportvloot	
verder	 uitgebreid	 met	 2	 nieuwe	 EURO-PX	 diepladers.	 De	 nieuwste	
investering	 betreft	 een	 3-aslijnen	 Pendelas	 dieplader	 met	 1-assige	
geïntegreerde	 interdolly,	 type	EURO-86-13IFP,	en	een	4-aslijnen	PXE	
dieplader	met	 2-assige	 afneembare	 in-
terdolly,	type	EURO-122-24ICP.

De	 EURO-86-13IFP	 kenmerkt	 zich	 door	
de	 uiterst	 compact	 ingebouwde	 dolly	
waardoor	 een	 aanzienlijke	 gewichtsbe-
sparing	en	dus	hoger	nuttig	laadvermo-
gen	gerealiseerd	wordt.	De	zwanenhals	
van	 de	 1bed3	 is	 geschikt	 voor	 zowel	
3-	 als	4-assige	 trekkers.	 Tevens	 kan	de	
koppeldruk	 verhouding	 in	 vele	 standen	
worden	 ingesteld,	 zodat	 het	 laadver-
mogen	van	de	trekker	maximaal	wordt	
uitgenut.

Voor	het	vervoer	van	grotere	en	zwaar-
dere	 bouwmachines,	 is	 het	 wagenpark	

uitgebreid	met	een	2bed4	EURO-PX	dieplader	die	is	uitgerust	met	een	
brede	uitschuifbare	laadvloer	en	een	afneembare	Interdolly	Compact.	
De	 zwanenhals	 is	 geschikt	 voor	 zowel	 4-assige	 als	 5-assige	 trek-
kers.			

Eenvoudig, bruikbaar en beter!

www.hebic.com 

vloer

wand

wielkast

plafond
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Febetra laakt vrachtwagenonvriendelijke 
beslissing van gemeente Brasschaat 

Febetra	 kan	 perfect	 begrijpen	 dat	 vrachtwagens	
niet	 overal	 kunnen	 of	 mogen	 parkeren.	 Dat	 er	
een	 parkeerverbod	 voor	 vrachtwagens	 geldt	 in	
drukke	 dorpskernen,	 daar	 kan	 Febetra	 perfect	
mee	 leven.	 Maar	 een	 algemeen	 parkeerverbod	
voor	vrachtwagens	op	het	hele	grondgebied	van	
een	 gemeente,	 zoals	 Brasschaat	 als	 allereerste	
gemeente	in	België	wil	invoeren,	dat	is	wel	een	
brug	 te	 ver.	 Als	 elke	 gemeente	 het	 Brasschaats	
voorbeeld	 volgt	 en	 een	 dergelijk	 vrachtwagen-
onvriendelijk	 beleid	 begint	 te	 voeren,	 dan	 zijn	
vrachtwagens	 straks	 nergens	 meer	 welkom	 om	
te	parkeren.	Bovendien	is	het	vaak	uit	ecologische	
overwegingen	de	beste	oplossing	dat	een	chauf-
feur	zijn	trekker	mee	naar	huis	neemt,	omdat	de	
chauffeur	dichter	bij	zijn	eerste	laadplaats	dan	bij	
zijn	werkgever	woont.

Tot	slot	vindt	Febetra	dat	elke	gemeente	verplicht	
zou	moeten	worden	om	parkeerplaatsen,	 speci-
fiek	bestemd	voor	vrachtwagens,	te	voorzien.				

NEWS   

in je buurt

Da’s ook
bij ons  
je rijbewijs D halen

CHAUFFEUR      
WORD

Solliciteer nu via delijn.be/jobs of  
bel ons op 059 34 57 30 

(lokaal tarief)
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De bedrijfsvoertuigenmarkt, 

waar het merk zich altijd al 

wist te onderscheiden met 

iconische koetswerklijnen, is 

van strategisch belang voor 

Citroën. 

Het	 merk	 is	 al	 sinds	 1928	 vertegen-
woordigd	in	het	segment	van	de	lichte	
bedrijfsvoertuigen	en	introduceerde	in	

de	 loop	 der	 jaren	 baanbrekende	 voertuigen	
zoals	 de	 C4	 Fourgon,	 de	 Type	 H	 en	 de	 2CV	
Fourgonnette.	In	2018	liet	het	in	het	Europese	
bedrijfsvoertuigensegment	 een	 groei	 van	
3,5%	optekenen,	en	behaalde	een	marktaan-
deel	 van	 9,5%,	 goed	 voor	 een	 top-5	 plaats.		

Het	 Jumper-gamma	 is	 opgebouwd	 rond	 een	
grote	 verscheidenheid	 met	 vier	 lengtes	 (L1,	
L2,	 L3,	 L4)	 op	 drie	 wielbases	 (3	 meter,	 3,45	

meter,	4,04	meter)	en	drie	mogelijke	hoogtes	
(H1,	H2,	H3).	In	het	totaal	zijn	er	acht	uitvoe-
ringen	met	een	 laadvolume	van	8	 tot	17	m³	
voor	de	gesloten	bestelwagenversie	en	8	 tot	
9	plaatsen	in	de	Combi-uitvoering.	Hij	beschikt	
over	een	modern	design	en	comfort.	Zo	oogt	
zijn	 neus	 dynamisch	 en	 robuust	 dankzij	 de	
koplampen	met	led-dagrijlichten	(in	optie)	en	
weet	hij	zich	te	onderscheiden	door	een	geop-
timaliseerde	bestuurderspost,	een	architectuur	
en	een	ergonomie	die	het	gebruik	vereenvou-
digen,	en	een	uitzonderlijk	laadgemak.

Update voor  
Citroën Jumper

VAN   
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versnelling	is	ingeschakeld).	De	Citroën	Jumper	
beschikt	in	optie	over	de	Citroën	Connect	Box	
(inclusief	opvolging	van	het	brandstofverbruik,	
tracking	van	gestolen	voertuigen,	permanente	
plaatsbepaling	 voor	 de	 fleetmarkt,	 onder-
houdsopvolging	en	ecoscores).

De	 nieuwe	 Euro	 6.2-motoren	 anticiperen	 op	
de	 nieuwe	 Europese	 voorschriften,	 met	 de	
nieuwste	generatie	van	zuinige	en	CO2-arme	
motoren.	De	milieuvriendelijkere	2.2	BlueHDi-
motor	vervangt	de	huidige	tweeliter.	Hij	wordt	
gekoppeld	 aan	 een	 handgeschakelde	 zesver-
snellingsbak	en	wordt	aangeboden	in	drie	ver-
mogensniveaus	van	120	tot	165	pk.

ELEKTRISCH 

In	 de	 komende	 maanden	 komt	 ook	 een	
elektrische	 versie	 van	 de	 Jumper.	 De	 Jumper	
Electric	zal	het	zuiver	elektrische	gamma	voor	
professionals	 aanvullen	 aan	 de	 zijde	 van	 de	
Citroën	Berlingo	Electric.	Citroën	bevestigt	ook	
opnieuw	 zijn	 ambitie	 om	 tegen	 2025	 van	 al	
zijn	 personenwagens	 en	 bedrijfsvoertuigen	
een	geëlektrificeerde	versie	af	te	leiden.			

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

dat	nog	wordt	versterkt	door	de	volgende	uit-
rusting:	 USB-laadaansluiting,	 mistkoplampen,	
parkeercamera,	 navigatiesysteem	 en	 Safety	
Pack	 (inclusief	 Active	 Safety	 Brake,	 rijstrook-
waarschuwing,	 automatische	 ontsteking	 van	
de	 dimlichten,	 automatische	 overschakeling	
tussen	 dim-	 en	 grootlichten,	 automatische	
ruitenwissers	vooraan	en	herkenning	van	ver-
keersborden.

Deze	 nieuwe	 versies	 zijn	 een	 aanvulling	 op	
het	basis-	en	kernmodel:	de	versies	CONTROL	
(ABS,	ESP,	bestuurdersairbag,	vertrekhulp	voor	
hellingen,	 12V-stopcontact,	 volle	 scheidings-
wand)	 en	 CLUB	 (parkeerhulpsysteem	 achter-
aan	 en	 mp3-compatibel	 audiosysteem	 met	
5”-aanraakkleurenscherm	en	bestuurderszetel	
met	armsteun,	hoogteregeling	en	verstelbare	
lendensteun).	 In	 het	 kader	 van	 het	 Citroën	
Advanced	 Comfort®-programma	 wordt	 het	
Jumper	 2019-gamma	 verrijkt	 met	 nieuwe	
comfort-,	 veiligheids-	 en	 parkeerhulpsyste-
men.	

Zo	 beschikt	 de	 Citroën	 Jumper	 voortaan	 over	
een	 dodehoekcontrole	 (die	 rekening	 houdt	
met	 een	 eventuele	 aanhangwagen)	 en	 een	
waarschuwing	 voor	 dwarsverkeer	 achter	 het	
voertuig	(om	dwarsverkeer	dat	links	of	rechts	
achter	 het	 voertuig	 nadert	 vanop	 50	 meter	
afstand	 te	 detecteren	 wanneer	 de	 achteruit-

OP MAAT VAN DIVERSE 
TOEPASSINGEN

Aangezien	de	 Jumper	 zich	 tot	een	breed	pu-
bliek	 van	 professionals	 richt,	 heeft	 hij	 een	
gammastructuur	 afgestemd	 op	 diverse	 ge-
bruiksdoeleinden,	 die	 veel	 gelijkenissen	 ver-
toont	met	die	van	de	Nieuwe	Berlingo	Van	en	
de	Citroën	Jumpy.	Het	gamma	bestaat	uit	vier	
varianten,	 waaronder	 twee	 nieuwe	 versies:	
Worker	 en	 Driver.	 Deze	 modellen	 verschillen	
zowel	door	hun	filosofie	als	door	hun	gebruik	
en	onderscheiden	zich	door	specifieke	troeven.
De	Jumper	WORKER	richt	zich	tot	professionals	
die	materiaal	en	medewerkers	naar	alle	types	
van	–	soms	moeilijk	bereikbare	–	bouwterreinen	
vervoeren.	 Hij	 is	 herkenbaar	 aan	 zijn	 zwarte	
wielkastverbreders,	 zijn	 beschermplaat	 onder	
de	motor	en	zijn	spatschermen	voor-	en	ach-
teraan.	Intelligente	tractiecontrole	in	combina-
tie	met	vierseizoensbanden	en	de	vertrekhulp	
voor	 hellingen	 (Hill	 Assist	 Control)	 zijn	 stan-
daard.	Idem	voor	een	airconditioning	vooraan	
(inclusief	geventileerd	handschoenkastje),	een	
audiosysteem	met	handenvrije	Bluetooth®-kit	
en	 USB-aansluiting,	 een	 snelheidsregelaar/-
begrenzer	en	een	schrijftafeltje.

De	Jumper	DRIVER	werd	ontwikkeld	voor	lange	
trajecten	of	 talrijke	 leveringen	 in	 en	 rond	de	
stad.	Hij	blinkt	uit	door	zijn	hogere	rijcomfort,	
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De Renault Master onderging 

sinds de lancering in 

1980 op regelmatige 

tijdstippen een min of 

meer ingrijpende update. 

Dat gebeurt nu opnieuw, 

maar niettegenstaande een 

hertekende neus is de basis 

nog steeds dezelfde, en daar 

is niets mis mee, het blijft 

één van onze favorieten in 

dit segment.

Met	 een	 meer	 horizontale	 en	 ho-
gere	 motorkap	 straalt	 de	 nieuwe	
Master	 meer	 dynamiek	 uit	 en	 hij	

ziet	er	ook	wat	robuuster	uit.	De	voorbumper	
is	 verzwaard	 en	 de	 voorspatborden	 werden	
hertekend.	Het	 lijkt	erop	dat	het	designteam	

zich	wat	 liet	 inspireren	 door	 de	 collega’s	 uit	
Stuttgart.	Ook	de	grille	is	nieuw,	horizontaler	
en	 met	 extra	 chroom	 accenten.	 	 De	 dagrij-
lichten	hebben	een	 C-vorm,	waarmee	wordt	
gezorgd	 voor	 een	 herkenningspunt,	 ook	 de	
vernieuwde	Trafic	heeft	zo’n	LED-verlichting.

Vernieuwde Renault 
Master: verder bouwen 
op solide basis

VAN   

Het	gerieflijke	interieur	van	de	nieuwe	Master	(©JB	Lemal)
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Het	“Easy	Life”	tafeltje	aan	de	passagierszijde.

Een	schermpje	i.p.v.	een	achteruitkijkspiegel	(©JB	Lemal)

In	 de	 cabine	 	 werd	 gelukkig	 weinig	 veran-
derd,	 de	 bedieningen	 zijn	 nog	 steeds	 even	
intuïtief,	 de	 opbergvakken	 nog	 altijd	 even	
handig.	Er	kwam	zelfs	nog	een	verbetering,	in	
de	 vorm	 van	 een	 “easy	 life”	 tablet	 dat	 door	
een	 eenvoudige	 druk	 op	 de	 knop	 boven	 het	
handschoenkastje	tevoorschijn	komt.	Het	na-
vigatiescherm	is	geïntegreerd	in	het	midden	
van	 het	 vernieuwde	 dashboard,	 tussen	 de	
klokken	 zit	 ook	 een	 3,5”	 kleurenschermpje,	
maar	dat	 is	 tegenwoordig	gemeengoed.	De	
gebruikte	 materialen	 zijn	 kwalitatiever	 dan	
voorheen	 en	 enkele	 extra	 chroomaccenten	
zorgen	 voor	 een	 meer	 luxe	 sfeer.	 	 Renault	
was	 een	 van	 de	 pioniers	 van	 wat	 zij	 het	
mobiele	 bureau	 noemen,	 ook	 de	 nieuwe	
Master	heeft	op	de	rug	van	de	neerklapbare	
middelste	 zetel	 een	 draaibaar	 werktablet.	
De	 nieuwe	 Renault	 bestelwagens,	 ook	 de	
Vivaro,	zijn	meer	“connected”	dan	voorheen:	
ze	 zijn	 voorzien	 van	een	Apple	 Car	 Play	 en	
het	 equivalent	 Android	 Auto	 voor	 andere	
toestellen.	 Ook	 het	 aanbod	 van	 rijhulpsys-
temen	 werd	 uitgebreid	 met	 vijf	 nieuwe	
voorzieningen:	 rear	 view	 assist,	 met	 een	
scherm	 boven	 de	 voorruit,	 sidewind	 assist,	
front	 park	 assist	 parkeerhulp,	 active	 emer-
gency	 braking	 automatisch	 noodremsys-
teem	 en	 blind	 spot	 warning,	 een	 auditieve	
verwittiging	 voor	 objecten	 in	 de	 dodehoek-
zone.	 Automatische	 lichten	 en	 ruitenwis-
sers	behoren	ook	tot	de	standaarduitrusting.	

Zoals	voorheen	 is	de	nieuwe	Master	beschik-
baar	in	vier	lengtes	en	in	meer	dan	350	vari-
anten.	De	laadruimte	heeft	een	volume	van	8	
tot	22	m³.	Er	bestaat	ook	een	chassis-cabine	of	
een	versie	met	dubbele	cabine	met	tot	7	zit-
plaatsen.	De	Master	is	beschikbaar	als	voor-	en	
achterwielaandrijver.		Nieuw	zijn	de	krachtige	
LED	verlichting	en	ergonomische	handgrepen	
in	 de	 laadruimte	 van	 de	 bestelwagenversie.	
Een	handgreep	op	de	A-stijl	van	de	cabine,	die	
missen	we	dan	weer.	

NIEUWE MOTOREN

De	hoofdmoot	 van	de	 vernieuwing	 zit	 onder	
de	motorkap	in	de	vorm	van	een	nieuwe	2,3	
l	 twin	turbo	die	beschikbaar	 is	 in	zes	vermo-
gensvarianten	 en	 de	 krachtigste	 versie	 heeft	
180	 pk	 en	 400	 Nm	 koppel.	 Alle	 motorisa-
ties	 voldoen	 aan	 de	 Euro	 6d-temp	 normen.	
Standaard	is	die	gekoppeld	aan	een	manuele	
zesbak.	 Er	 is	 ook	 een	 gerobotiseerde	 Getrag	
versnellingsbak	 met	 zes	 rapporten	 beschik-
baar.	We	zien	bij	de	concurrentie	steeds	meer	
volautomaten	 verschijnen	met	meer	 dan	 zes	
versnellingen,	maar	om	redenen	van	prijs	ver-
kiest	Renault	deze	oplossing	en	eerlijk	gezegd,	De	Master	bestaat	in	350	verschillende	uitvoeringen
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we	konden	die	uitgebreid	testen	en	ze	voldoet	
helemaal	aan	de	behoeften.	Voor	de	nieuwe	
motor	 claimt	 Renault	 een	 normverbruik	 dat	
gemiddeld	1	liter	lager	ligt	dan	voorheen.		

MASTER Z.E.

De	electrische	versie	van	de	Master	is	toege-
spitst	op	buurtleveringen.	Hij	heeft	een	reëele	
actieradius	 van	 120	 km.	 Hij	 is	 voorzien	 van	
een	 Lithium-Ion	 “ZE33”	 batterij	 van	 33	 kWh.	
Die	 kan	 volledig	worden	 opgeladen	 in	 6	 uur	
met	een	32A/7,4	kW	Wallbox.	De	elektrische	
motor	 is	 dezelfde	 als	 die	 van	 de	 Zoe	 perso-
nenwagen,	hij	heeft	een	vermogen	van	57	kW	
of	76	pk.	De	upgedate	versie	van	de	Master	
Z.E.	is	leverbaar	in	6	varianten,	met	keuze	uit	3	
lengtes	en	2	hoogtes	en	een		laadruimte	van	8	
tot	13	m³.	Er	zijn	ook	twee	lengtes	van	chassis-
cabines	beschikbaar.			

Leo Van Hoorick

JuryLid “internationaL Van of tHe year”

Het	nieuwe	front	met	hogere	motorkap,	
hertekende	grille	en	LED-verlichting	

(©JB	Lemal)

Ah	ja,	de	Kangoo	is	over	enkele	maanden	toe	aan	vervanging…



LNG: BRANDSTOF  
VOOR DE TOEKOMST.

Door de toenemende vraag naar energie en de steeds 
groter wordende druk om transportemissies te verlagen, 
is milieuvriendelijk en efficiënter vervoer de uitdaging 
die transportbedrijven bezighoudt. De zoektocht naar 
een optimale mix van brandstofalternatieven staat hierbij 
centraal. Shell ziet LNG (Liquefied Natural Gas) als een 
belangrijk alternatief voor de toekomst.  
Shell LNG is een kostenbesparende brandstofoplossing 
voor vrachtwagens die zowel exploitatiekosten als CO2-
emissies zal verlagen.

Shell heeft een internationale netwerk van LNG
stations in Duitsland, Nederland, Polen en België:

Voor meer informaties kunt u onderstaande website bezoeken 
of contact opnemen met onze klantendienst 02/508 92 11.

www.shell.be/Nl/LNG

Vandaag beschikbaar.
  Station LNG Kortrijk-Rekkem 
Triloystraat  
8930 MENEN REKKEM

   NEW 
Station LNG Anvers Haven 
Romeynsweel 1  
2030 ANTWERPEN

  Station LNG Herstal   
Rue de Hermée 201  
4040 HERSTAL

   Station LNG Maasmechelen 
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De nieuwe Ford Ranger 

Raptor, de sterkst 

presterende versie ooit 

van de bestverkochte pick-

up in Europa, is klaar om 

de Europese wegen te 

veroveren.

Die	 Raptor,	 ontwikkeld	 door	 Ford	
Performance	voor	de	enthousiaste	of-
froader,	pakt	uit	met	een	biturboversie	

van	de	2.0	EcoBluedieselmotor	van	Ford,	die	
goed	 is	voor	213	pk	en	een	koppel	van	500	
Nm,	in	combinatie	met	de	nieuwe	tientraps-
automaat	 van	 Ford,	 dezelfde	 als	 die	 van	 de	

F-150	Raptor.	De	pick-up	oogt	niet	enkel	ge-
weldig,	hij	 rijdt	ook	fantastisch,	zowel	op	de	
weg	als	in	terrein.	

Met	 zijn	 imposante	 afmetingen	 en	 extre-
me	 styling	 dwingt	 hij	 respect	 af.	 Het	 Ford	
Performance-chassis	 werd	 geoptimaliseerd	

Ford Ranger Raptor:  
indrukwekkende offroad 
pick-up in Europees formaat

PICK UP   

Bergen	bestormen	in	de	zandgroeve	van	Chaumont-Gistoux
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verharde	 weg.	 Adaptieve	 schakelalgoritmes	
zorgen	 ervoor	 dat	 op	 het	 juiste	 ogenblik	 de	
juiste	versnelling	ingeschakeld	wordt.	Het	blijft	
altijd	mogelijk	om	manueel	te	schakelen	met	
de	schakelpeddels.	De	rijhulp-	en	veiligheids-
voorzieningen	omvatten	onder	meer	een	ver-
beterde	 versie	 van	 Ford	 Stability	 Control	met	
Roll	 Mitigation	 Function,	 Electronic	 Stability	
Control,	 Trailer	 Sway	 Control,	 Hill	 Start	 Assist,	
Hill	Descent	Control,	en	Load	Adaptive	Control.	
Indrukwekkende	styling

Het	 krachtige	 design	 van	 de	 nieuwe	 Ranger	
Raptor	staat	in	het	teken	van	sterke	prestaties	

heeft	 ook	 een	 unieke	 bodembescherming:	
de	 standaard	beschermplaten	van	de	Ranger	
onder	motor	en	tussenbak	worden	aangevuld	
met	 een	 nieuwe	 bodembeschermplaat	 van	
2,3	 mm	 dik	 hogesterktestaal	 (meer	 dan	 60	
procent	 dikker	 dan	 de	 standaard	 bodembe-
schermplaat).	

SPECIFIEKE AFSTELLINGEN

Het	 Terrain	 Management	 System	 van	 de	
Ranger	Raptor	biedt	de	keuze	uit	zes	program-
ma's	met	specifieke	afstellingen	voor	uiteen-
lopende	omstandigheden	op	het	terrein	en	de	

voor	 offroaden	 en	 biedt	 uitstekende	 terrein-
capaciteiten,	 wat	 we	 aan	 den	 lijve	 konden	
ondervinden	in	de	zandgroeve	van	Chaumont-
Gistoux.	 Ford	 mensen	 noemen	 het	 een	
volbloed	 woestijnracer	 en	 extreme	 lifestyle-
offroader	die	zelfs	in	de	lastigste	werkomstan-
digheden	 niet	 hoeft	 onder	 te	 doen	 voor	 de	
sterkste	 concurrenten.	 Na	 enkele	 dagen	 met	
zon’	grijze	Raptor	te	hebben	rondgereden	kun-
nen	we	dat	enkel	maar	beamen.

ROBUUST

Het	 versterkte	 chassis	 van	 de	 Ranger	 Raptor	
werd	gebouwd	voor	het	zware	terreinwerk	en	
doet	een	beroep	op	sterk,	laaggelegeerd	staal	
dat	bestand	is	tegen	extreme	belasting.	De	uit	
de	racerij	afgeleide	ophanging	van	de	Raptor	
werd	 specifiek	 ontwikkeld	 om	 met	 de	 volle-
dige	controle	en	in	alle	comfort	het	moeilijkste	
terrein	aan	te	kunnen	en	heeft	een	150	mm	
grotere	 spoorbreedte	en	een	51	mm	grotere	
rijhoogte	dan	de	Ranger	XLT.

FOX-schokdempers	 met	 Position	 Sensitive	
Damping	combineren	een	hogere	dempkracht	
op	het	einde	van	de	veerweg	voor	uitstekende	
terreincapaciteiten	 met	 een	 lagere	 demp-
kracht	 in	 meer	 gematigde	 omstandigheden	
voor	 extra	 rijcomfort	 op	 de	 verharde	 weg.	
Vooraan	werd	de	veerweg	32	procent	groter,	
achteraan	18	procent.	De	uiterst	performante	
schokdempers	met	zuigers	van	63,5	mm	wor-
den	 gedragen	 door	 aluminium	 draagarmen	
met	 uitstekende	 schokdempertorens	 voor-
aan.	 De	 specifiek	 ontwikkelde	 achterwielop-
hanging	 is	 voorzien	 van	 een	 geïntegreerd	
Watt-stangenstelsel	dat	nauwelijks	zijdelingse	
bewegingen	 toelaat.	 Vooraan	 zorgen	 rem-
klauwen	 met	 twee	 zuigers	 (met	 een	 zuiger-
diameter	van	51	mm	of	meer	dan	20	procent	
groter	 dan	 bij	 de	 standaard	 Ranger	 pick-up)	
en	geventileerde	schijven	van	332	mm	bij	32	
mm	voor	de	nodige	remkracht.	Achteraan	zit-
ten	geventileerde	schijven	van	332	mm	bij	24	
mm.	De	BF	Goodrich-terreinbanden	in	de	maat	
285/70	R17	werden	specifiek	ontwikkeld	voor	
de	Ranger	Raptor.	Ze	hebben	een	diameter	van	
838	mm,	zijn	285	mm	breed	en	hebben	een	
robuuste	 flank	 en	 aangepast	 profiel	 om	 met	
vertrouwen	het	betere	terreinwerk	aan	te	kun-
nen,	ook	in	modder,	zand	of	sneeuw.	

Het	unieke	chassis	wordt	gekoppeld	aan	een	
geoptimaliseerde	 offroadgeometrie	 met	 een	
bodemvrijheid	van	283	mm	en	een	doorwaad-
diepte	 van	 850	 mm.	 Een	 oprijhoek	 van	 32,5	
graden	 en	 een	 overschrijdingshoek	 en	 afrij-
hoek	 van	 24	 graden	 zorgen	 voor	 indrukwek-
kende	 terreincapaciteiten.	 De	 Ranger	 Raptor	

De	ontzagwekkende	Ranger	Raptor	werd	ontwikkeld	door	Ford	Performance	en	richt	zich	op	de	liefhebber	van	
opwindende	buitenervaringen.	

Ons	testvoertuig	had	ook	een	trekhaak:	sleepgewicht	2.500	kg	geremd.
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en	 functionaliteit.	 Een	 spectaculair	 radiator-
rooster	geïnspireerd	door	de	Ford	F-150	Raptor,	
overheerst	de	ruimte	tussen	de	xenonkoplam-
pen	en	boven	de	op	een	frame	gemonteerde	
voorbumper.	 De	 voor	 het	 betere	 woestijn-
werk	 geschikte	 voorbumper	 is	 voorzien	 van	
nieuwe	 led-mistlampen	 met	 functionele	
luchtgordijnkanalen,	 die	 de	 luchtstroom	 rond	
het	koetswerk	verbeteren.	Opvallende,	brede	
spatborden	 van	 composietmateriaal	 vooraan,	
beschermen	tegen	beschadigingen	en	maken	
een	langere	veerweg	en	grote	banden	moge-
lijk.	De	zijtreden	zijn	niet	enkel	stoer,	maar	ook	
functioneel.	 Maar	 het	 is	 ook	 een	 echt	 werk-
paard.	 De	 gewijzigde	 achterbumper	 is	 voor-
zien	van	een	geïntegreerde	trekhaak	met	een	
sleepvermogen	van	2.500	kg.	De	twee	sleep-
haken	 vooraan	 kunnen	 tot	 4.635	 kg	 trekken,	
de	twee	achteraan	zijn	geschikt	voor	3.863	kg.	
Het	 DNA	 van	 Ford	 Performance	 is	 overal	 in	
het	 interieur	 aanwezig,	 met	 harmoniërende	
kleuren	en	slijtvaste	materialen.	De	met	hoog-
waardig	 leder	 en	 suède	 beklede	 zetels	 wer-
den	specifiek	ontwikkeld	voor	een	nog	betere	
grip	 en	 een	 goede	 ondersteuning	 met	 een	
kussen	 met	 dubbele	 hardheid	 voor	 een	 ul-
tiem	comfort.	Blauwe	stiksels	en	 lederen	ac-
centen	 komen	 overal	 in	 het	 interieur	 terug.	
De	schakelpeddels	van	magnesium	halen	hun	
inspiratie	 in	 de	 racerij.	 Het	 lederen	 stuurwiel	
is	getooid	met	een	Raptor-logo	in	reliëf	en	is	
voorzien	van	een	rechtuitstandmarkering.	

Met	het	SYNC	3-communicatie-	en	entertain-
mentsysteem	 van	 Ford	 kunnen	 bestuurders	
het	 audiosysteem,	 het	 navigatiesysteem	 en	
gekoppelde	smartphones	bedienen	met	een-
voudige	gesproken	commando's.	Het	systeem	
biedt	 ook	 Apple	 CarPlay	 en	 Android	 Auto™,	
en	 omvat	 SYNC	AppLink	 om	een	waaier	 aan	
smartphoneapps	met	gesproken	commando's	
te	bedienen.	Het	 centrale	8"	 kleurenaanraak-
scherm	 kan	 bediend	 worden	 met	 knijp-	 en	
veegbewegingen,	en	beschikt	over	navigatie-
technologie	 die	 volledig	 tot	 haar	 recht	 komt	
op	 het	 terrein	 op	 afgelegen	 locaties.	 Ze	
heeft	 zelfs	 een	 “broodkruimelfunctie”,	 die	
een	 spoor	 achterlaat	 wanneer	 men	 op	 ver-
kenning	 gaat	 in	 onbekend	 gebied.	 FordPass	
Connectmodemtechnologie	zorgt	voor	connec-
tiviteit	onderweg.	

De	Ford	Ranger	is	de	best	verkochte	pick-up	in	
Europa.	Ford	verkocht	in	het	eerste	kwartaal	van	
2019	13.600	stuks,	een	stijging	met	15	procent	
in	vergelijking	met	dezelfde	periode	vorig	jaar.	
Ook	in	de	Belux	markt	heeft	de	Ford	Ranger	een	
marktaandeel	van	méér	dan	30%.			

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Pick-uP award

Stoer	uiterlijk	met	imposante	grille

Complete	uitrusting	met	de	meeste	bedieningen	op	het	stuur,	dat	ook	een	rechtuitstandmarkering	heeft

PICK UP   
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100.000-ste New DAF CF en XF voor Groep Gheys
Bij	DAF	Trucks	 in	Eindhoven	kwam	vandaag	
de	100.000e	truck	van	de	nieuwste	genera-
tie	CF	en	XF	van	de	band.	Nooit	eerder	in	de	
geschiedenis	van	de	onderneming	werd	die	
mijlpaal	 zo	 snel	 bereikt.	 De	 100.000e	 truck	
werd	feestelijk	afgeleverd	aan	Groep	Gheys	
in	Mol.

De	 eerste	 exemplaren	 van	 de	 huidige	 ge-
neratie	 CF	 en	 XF	 kwamen	 in	 juli	 2017	 van	
de	 band.	 Sindsdien	 werden	 bij	 DAF	 Trucks	
in	 Eindhoven	 en	 Leyland	 Trucks	 in	 Groot-
Brittannië	 maar	 liefst	 100.000	 exemplaren	
geproduceerd.

“Dat	we	deze	mijlpaal	 zo	 snel	 bereikt	heb-
ben,	zegt	iets	over	de	kwaliteit	en	efficiency	
van	deze	nieuwste	generatie	vrachtwagens”,	
aldus	 DAF	 Trucks	 president-directeur	 Harry	

Wolters.	 “Onze	 klanten	 prijzen	 de	 betrouw-
baarheid,	de	zuinigheid,	de	lage	operationele	
kosten	 en	 niet	 te	 vergeten	 het	 toonaange-

vende	 chauffeurscomfort.	 DAF	 is	 in	 Europa	
niet	voor	niets	de	nummer	1	in	trekkers.”

De	100.000e	truck	werd	feestelijk	afgeleverd	
aan	de	 	Belgische	Groep	Gheys	 ,	 gespecia-
liseerd	 in	 bulk-	 en	 containertransport.	 “We	
hebben	een	lange	historie	met	DAF	Trucks”,	
stelt	 mede-eigenaar	 Luc	 Gheys.	 “De	 eerste	
vrachtwagen	 die	 mijn	 vader	 midden	 jaren	
zestig	 in	gebruik	nam,	was	een	tot	verhuis-
wagen	omgebouwde	DAF	bus.	 In	navolging	
van	mijn	vader	hebben	we	sinds	2015	ook	
DAF	in	onze	vloot	opgenomen.	De	ervaringen	
met	de	trucks	van	DAF	en	dealer	Lavrijsen	uit	
Geel,	zijn	altijd	uitstekend	geweest.	We	heb-
ben	 daarom	 anno	 2019	 zo’n	 80	 DAF	 trucks	
in	onze	vloot	-	en	breiden	dat	aantal	dit	jaar	
verder	uit	met	nog	eens	25	trucks.”

Eerder	dit	jaar	kondigde	DAF	een	investering	
aan	van	200	miljoen	euro	in	zijn	cabinefabriek	
in	Westerlo,	België,	om	klaar	te	zijn	voor	toe-
komstige	 productie-	 aantallen,	 nu	 DAF	 zijn	
succes	wereldwijd	verder	uitbreidt.	Met	deze	
investering	 stijgt	 de	 productiecapaciteit	 van	
cabinefabriek	met	45%	tot	300	cabines	per	
dag	in	een	2-ploegendienst.	De	productieca-
paciteit	 komt	 daarmee	 op	 hetzelfde	 niveau	
als	 van	 de	 nieuwe	 cabinelakstraat	 die	 eind	
2017	officieel	werd	geopend,	na	een	inves-
tering	van	100	miljoen	euro.

De	bouw	van	de	nieuwe	Cab	Body	en	 Cab	
Trimming	 fabrieken	 op	 het	 terrein	 van	 DAF	
Vlaanderen	zijn	ondertussen	begonnen.	Deze	
investering	 van	 200	 miljoen	 euro	 bevestigt	
nogmaals	 het	 vertrouwen	 dat	 DAF	 heeft	 in	
de	toekomst	van	zijn	fabriek	in	België.		

NEWS   

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



TRANSPORAMA • 39720

Toyota heeft een ambitieus 

groeiplan bekendgemaakt 

voor zijn bedrijfsonderdeel 

lichte bedrijfswagens. Dit 

doel wordt ondersteund door 

een versterkt aanbod van 

LCV-modellen en een nieuw 

merk, Toyota Professional.

De Proace City is een 

compacte bestelwagen die 

Toyota’s aanbod van lichte 

bedrijfswagens in Europa 

verder zal versterken. Hij 

werd samen met Groupe PSA 

ontwikkeld in een segment 

dat gestaag groeit, en komt 

in 2020de markt. 

Zoals	 zijn	 broertjes	 Berlingo,	 Partner	 en	
Combo	 wordt	 de	 Proace	 City	 aangebo-
den	 in	 twee	verschillende	 lengtes:	een	

korte	 van	 4,4	 m	 en	 een	 lange	 van	 4,7	 m.	
Beide	 zijn	 te	 bestellen	met	 drie	 voorstoelen	
en	 als	 uitvoering	 met	 of	 zonder	 ramen;	 de	
lange	versie	is	ook	verkrijgbaar	met	dubbele	
cabine.	De	korte	en	de	lange	passagiersversie	
Proace	City	Verso	worden	beide	aangeboden	
met	vijf	of	zeven	stoelen.

Door	 zijn	 afmetingen	 en	 vorm	 heeft	 hij	 een	
uitstekende	 laadcapaciteit	 van	 maximaal	
3,3	m3	 (korte	versie)	 tot	4,3	m3	 (lange	ver-
sie	met	Smart	Cargo-optie).	Het	is	één	van	de	
weinigen	 in	 zijn	 klasse	 die	 plaats	 biedt	 aan	
twee	 Europallets.	 Met	 het	 optionele	 Smart	
Cargo-systeem	heeft	de	Proace	City	een	 lan-
ge	laadvloer	van	3,1	m	in	de	korte	versie	en	
3,4	m	 in	de	 lange	versie.	Ook	het	maximale	
laadvermogen	is	met	één	ton	(beide	versies)	
ongeëvenaard	 in	 deze	 klasse.	 De	 bestelwa-
gen	kan	geremde	aanhangwagens	tot	1,5	ton	
trekken.	Er	is	keuze	uit	asymmetrische	achter-
deuren	(met	of	zonder	ramen)	of	een	aan	de	
bovenzijde	scharnierende	achterklep.

De	beschikbare	benzine-	en	dieselmotoren	le-
veren	een	vermogen	van	75	tot	130	DIN-pk	via	
een	 handgeschakelde	 vijf-	 of	 zesversnellings-
bak	of	achttraps	automatische	transmissie.

PRAKTISCH EN VEELZIJDIG 
ONTWERP

Het	interieur	van	de	Proace	City	kan	op	meer-
dere	manieren	geconfigureerd	worden	om	aan	
uiteenlopende	 wensen	 van	 passagiers	 en	 la-
ding	te	voldoen.	Hij	is	leverbaar	met	twee	apar-
te	voorstoelen	of	een	driezitsbank.	De	leuning	
van	de	middelste	passagiersstoel	kan	gedraaid	
worden	om	een	handig	bureau	te	maken,	met	
extra	opbergruimte	onder	de	stoel.

Wanneer	de	stoelen	op	de	tweede	rij	niet	wor-
den	 gebruikt,	 kan	 de	 bank	 in	 de	 versie	 met	
dubbele	cabine	volledig	neergeklapt	worden.	
Het	schutbord	kan	bovendien	naar	voren	ge-
duwd	worden	om	de	laadruimte	te	vergroten.	
Een	luik	in	het	schutbord	kan	geopend	worden	
om	langere	ladingen	te	vervoeren.	Een	dakluik	
aan	de	achterkant	behoort	tot	de	mogelijkhe-
den:	 alweer	 een	 nuttige	 optie	 wanneer	 lan-
gere	 voorwerpen	 vervoerd	 moeten	 worden.	
Hierbij	worden	dakrails	geleverd	die	maximaal	
100	kg	kunnen	dragen.

Overal	 in	 het	 interieur	 zijn	 slimme	 en	 ruime	
opbergmogelijkheden	 te	 vinden	 (afhankelijk	
van	 de	 uitvoering),	 variërend	 van	 munt-	 en	
bekerhouders	 tot	 open	 opbergvakken,	 een	
lade	onder	de	stoel	en	ruimtes	in	het	dak,	de	
deuren	en	de	vloer.	 In	de	passagiersversie	 is	

Nieuwe Proace City:  
productoffensief in het 
LCV-gamma

VAN   

De	ProAce	City	bestaat	als	bestelwagen	en	als	Verso	personenwagen
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Indicator,	 die	 waarschuwt	 wanneer	 90%	 van	
het	maximumgewicht	is	bereikt	en	een	alarm-
signaal	 in	 de	 combimeter	 laat	 zien	 wanneer	
het	maximum	wordt	overschreden.	Ook	deze	
voorziening	is	uniek	in	deze	klasse.

ELEKTRISCHE VERSIES

Vooral	 in	 stedelijk	 gebieden	 veranderen	 de	
eisen	 en	 prioriteiten	 van	 LCV-klanten.	 In	 sa-
menwerking	 met	 Groupe	 PSA	 brengt	 Toyota	
batterij-aangedreven	versies	van	de	Proace	en	
Proace	City	uit.	Deze	worden	in	2020	respec-
tievelijk	2021	geïntroduceerd.

TOYOTA PROFESSIONAL

Toyota’s	 nieuwe	 productoffensief	 biedt	 de	
juiste	gelegenheid	om	een	LCV-merkstrategie	
te	 lanceren:	 Dit	 initiatief	 zal	 de	 aandacht	 en	
inzet	voor	lichte	bedrijfswagens	in	het	netwerk	
van	Toyota	vergroten.	Daarnaast	voert	Toyota	
een	nieuwe	LCV-netwerkstrategie	uit	om	LCV-
klanten	 een	 aparte	 ervaring	 te	 bieden.	 Dit	
houdt	 in	 dat	 een	 aantal	 bestaande	 business-
centers	 worden	 omgevormd	 tot	 LCV-centra	
met	gespecialiseerd	personeel.

het	optionele	panoramische	dak	 te	combine-
ren	met	een	bovenkast	in	vliegtuigstijl	en	een	
‘zwevende’	boogconstructie	in	het	midden,	die	
bereikbaar	 zijn	 vanaf	 de	 tweede	 zitrij	 en	 de	
laadruimte	en	die	samen	een	 inhoud	van	74	
liter	hebben.	

VEILIGHEID EN COMFORT

De	veiligheidsvoorzieningen	bieden	een	hoge	
mate	van	actieve	veiligheid.	Het	standaardpak-
ket	omvat	een	Pre-Collision	System,	Road	Sign	
Assist,	Lane	Keep	Assist,	cruise	control	en	een	
waarschuwing	om	te	pauzeren	als	de	bestuur-
der	te	lang	achter	het	stuur	heeft	gezeten.	Het	
tweede	pakket	biedt	daarnaast	Automatic	High	
Beam,	Sway	Warning	en	een	uitgebreid	Road	
Sign	Assist-systeem,	terwijl	het	meest	comple-
te	pakket	daar	Adaptive	Cruise	Control	en	een	
Blind	 Spot	 Monitor	 aan	 toevoegt.	 Daarnaast	
zijn	alle	uitvoeringen	voorzien	van	eCall	om	bij	
een	ernstig	ongeluk	automatisch	verbinding	te	
maken	met	de	hulpdiensten.

Wat	 betreft	 multimedia	 en	 connectiviteit,	
is	 de	 Proace	 City	 voorzien	 van	 een	 8-inch	
touchscreen	 voor	 toegang	 tot	 de	 audio-	 en	
smartphonefuncties.	 Verder	 zijn	 MirrorLink,	
Apple	CarPlay	(inclusief	Siri)	en	Android	Auto	
(inclusief	 Google	 Assistent)	 aanwezig,	 plus	
Bluetooth-	 en	 USB/Aux-In-aansluitingen.	 Het	
systeem	 kan	 gebruikt	 worden	 met	 naviga-
tie-	 en	 onlinefuncties,	 zoals	 kaartweergave	
in	 3D,	 herkenning	 van	gesproken	opdrachten	
en	connected	verkeersinformatie	(via	TomTom	
Traffic).	Een	head-up	display	is	optie.	

Een	achteruitrijcamera	geeft	het	gebied	achter	
de	auto	in	180	graden	en	van	bovenaf	weer.	
De	 camera	 toont	ook	een	 statisch	beeld,	dat	
een	nog	groter	gebied	bestrijkt	(meer	dan	180	
graden).	 Een	 Blind	 Spot	 Monitor	 waarschuwt	
voor	 andere	 weggebruikers	 die	 zich	 in	 zijn	
dode	hoek	bevinden.

Smart	Active	Vision	biedt	 rijhulp	van	een	ho-
ger	niveau.	Dit	systeem	gebruikt	twee	speciale	
camera’s	en	een	5-inch	scherm	in	het	plafond	
om	een	helder	beeld	te	geven	van	de	achter-
kant	en	zijkanten	van	het	voertuig.	Daarnaast	
kan	de	dode	hoek	aan	de	passagierszijde	van	
het	voertuig	weergegeven	worden.

Met	Toyota	Traction	Select	kunnen	de	presta-
ties	aan	verschillende	rijomstandigheden	aan-
gepast	worden.	Met	behulp	van	een	draaiknop	
kan	de	bestuurder	kiezen	tussen	verschillende	
rijmodi:	 Normal,	 Snow,	 Sand	 en	 All-terrain.	
Bestelwagengebruikers	 kunnen	 hun	 laad-
vermogen	 controleren	 met	 een	 Smart	 Load	

“De	 uitbreiding	 en	 elektrificatie	 van	 het	 LCV-
productaanbod	van	Toyota	Motor	Europe	wordt	
ondersteund	 door	 een	 nieuw	 merk,	 Toyota	
Professional.	 Dit	 benadrukt	 Toyota’s	 betrok-
kenheid	bij	 zijn	groeiende	groep	LCV-klanten,	
onder	andere	door	een	speciaal	netwerk	om	
de	 juiste	 klantervaring	 te	bieden”	aldus	Matt	
Harrison,	TME	Executive	Vice	President.		

Keuze	uit	1	of	2	schuifdeuren,	twee	asymmetrische	deuren	achter	of	achterklep

De	ProAce	biedt	een	ruime	keuze	aan	uitrustingsniveaus	voor	het	interieur.

Maximum	sleepgewicht	1.500	kg	geremd
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Deze zomer kregen we van 

de importeur van Mercedes-

Benz de kans om een Actros 

SLT 4163 te rijden, met 

een Faymonville oplegger. 

Voor de rit werd een traject 

rond het hellend vlak van 

Ronquières uitgestippeld. 

Misschien niet de steilste 

hellingen die er zijn, maar 

met 75 ton op de grond ook 

niet bepaald een lachertje. 

Een verslag.

Voor	alle	duidelijkheid:	er	werd	met	een	
ervaren	 demodriver	 gereden,	 want	
ondergetekende	 heeft	 al	 wel	 met	 60	

ton	gereden,	namelijk	met	een	Zweedse	eco-
combi,	maar	ik	had	in	alle	eerlijkheid	niet	ge-
dacht	dat	die	15	extra	ton	zo’n	groot	verschil	
zou	opleveren.	Bij	 aankomst	 aan	de	parking	
naast	 het	 hellend	 vlak	 ziet	 het	 er	 allemaal	
niet	te	veeleisend	uit:	de	truck	staat	netjes	in	
de	schaduw,	met	een	aantal	stalen	tegenge-

wichten	voor	een	kraan	op	het	 laadbed.	Die	
trailer	 is	 een	 Faymonville	 met	 4	 gestuurde	
assen,	wat	samen	met	de	vier	assen	van	de	
Actros	SLT,	maakt	dat	we	het	gewicht	over	8	
assen	kunnen	verdelen.	Er	was	blijkbaar	eerst	
sprake	 van	 100	 ton	 totaalgewicht,	 maar	 na	
overleg	 met	 een	 paar	 specialisten	 ter	 zake	
werd	aan	Mercedes-Benz	afgeraden	om	daar	
journalisten	op	los	te	laten…	Misschien	geen	
onverstandige	beslissing.

Actros SLT: als het wat 
meer mag zijn

DOSSIER: MATEXPO   

Een	indrukwekkende	verschijning.
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Op	 de	 eerste	 kruising	 zien	 we	 dat	 we	 kruis-
punten	en	bochten	helemaal	 anders	moeten	
aansnijden.	 De	 trailer	 zwaait	 immers	 indruk-
wekkend	ver	uit	en	er	zijn	nogal	wat	mensen	
die	graag	half	op	de	weg	parkeren	omdat	ze	
nog	 snel	 een	 krant	 of	 een	 koffiekoek	 willen	
gaan	 halen.	 Dat	 vraagt	 behoorlijk	 wat	 aan-
dacht	 van	 de	 chauffeur.	 Het	 keerpunt	 in	 de	
omloop	 is	 een	 driehoekig	 pleintje,	 waar	 we	
letterlijk	 iedere	 vierkante	 centimeter	 asfalt	
nodig	hebben	om	terug	te	kunnen	keren	naar	
het	hellend	vlak.	Kortom:	in	weinig	tot	niets	te	
vergelijken	met	het	rijden	met	een	standaard	
vrachtwagen.

MINDER HINDER?

Opvallend	 is	 ook	 hoe	 andere	 weggebruikers	
omgaan	met	het	feit	dat	je	duidelijk	met	een	
veel	 groter	 en	 zwaarder	 voertuig	 onderweg	
bent	 dan	 een	 gewone	 truck.	 De	 meesten	
vegen	daar	vrolijk	hun	voetjes	aan:	nog	snel	
inhalen	waar	 dat	 eigenlijk	 niet	 kan,	 zoals	 op	

instrumentenpaneel	zijn	behoorlijk	indrukwek-
kend…	ecodriving	is	niet	iets	waar	je	met	dit	
gewicht	 en	 op	 deze	 trajecten	 veel	 mee	 kan	
scoren,	blijkbaar.

De	Actros	SLT	heeft	aan	de	achterzijde	van	zijn	
cabine	een	 indrukwekkend	aantal	 radiatoren,	
die	gebruikt	worden	om	de	hydraulische	olie	
van	de	turbo-retarder	koppeling	op	de	correcte	
temperatuur	te	houden.	Na	vertrek	van	de	par-
king	moeten	we	eerst	volgas	even	klimmen,	
om	dan	vol	de	retarder	aan	te	spreken	op	een	
lange	 afdaling.	 “Ervaren	 chauffeurs	 houden	
altijd	de	olietempetuur	van	de	 turbo-retarder	
koppeling	in	de	gaten”,	vertelt	onze	demodri-
ver	Geert.	“De	wagen	geeft	automatisch	een	
alarm	als	de	olie	te	heet	wordt,	zodat	je	weet	
dat	 je	 op	 dat	 moment	 gebruik	 moet	 maken	
van	de	bedrijfsrem.”

We	krijgen	een	paar	keer	te	zien	dat	de	olie-
temperatuur	 op	 korte	 tijd	 spectaculair	 stijgt,	
maar	te	bont	maken	we	het	nooit.	

EEN COMPLEET ANDERE SPORT

Wie	met	een	vrachtwagen	rijdt	en	z’n	vak	ver-
staat,	maakt	 zoveel	mogelijk	 gebruik	 van	 de	
massa	en	het	 gewicht	 van	de	 truck:	 eens	 je	
aan	het	bollen	bent,	 los	 je	 liever	gas	dan	 te	
remmen.	Je	probeert	ook	je	zo	goed	mogelijk	
op	voorhand	voor	te	bereiden	op	situaties	zo-
als	kruispunten	en	dergelijke.	Als	je	in	het	uit-
zonderlijk	vervoer	rijdt,	kan	je	de	bakens	wat	
dat	betreft	meteen	verzetten:	door	de	uitzwaai	
van	de	Faymonville	trailer,	is	van	de	parking	rij-
den	een	leerschool.	De	bochten	moeten	hele-
maal	anders	worden	aangesneden.	Met	deze	
gewichten	is	het	trouwens	uitgesloten	om	met	
een	niet-sturende	trailer	te	rijden.	 Je	zou	dan	
alleen	rechtuit	kunnen	rijden.

De	 Actros	 is	 voorzien	 van	 de	 turbo-retarder	
koppeling,	die	zowel	als	koppeling	en	als	retar-
der	werkt.	Schakelen	verloopt	dan	ook	als	een	
fluitje	 van	een	 cent,	maar	 de	 verbruikscijfers	
die	verschijnen	op	het	scherm	centraal	op	het	

Ondanks	de	grote	inspanning,	een	bijzonder	comfortabele	werkplek,	deze	Actros	SLT.
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Hier	goed	te	zien:	de	uitzwaai	van	de	sturende	trailer	vraagt	wel	wat	aandacht	op	kruispunten.

Soms	moet	je	heel	anders	sturen	in	vergelijking	met	een	gewone	oplegger.

Bergop	merk	je	echt	wel	dat	je	met	75	ton	onderweg	bent.
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een	onoverzichtelijke	helling.	 Een	combinatie	
van	75	ton	snijden	voor	een	kruispunt	of	een	
bocht	blokkeren	zodat	je	er	niet	langs	kan.	We	
hebben	het	op	deze	relatief	korte	rit	allemaal	
gezien.

Het	is	dan	ook	maar	best	dat	je	je	werk	kan	
doen	 in	 de	 bijzonder	 comfortabele	 cabine	
van	de	standaard	Actros.	Ook	het	feit	dat	de	
wagen	 op	 vier	 assen	 rijdt,	 voegt	 veel	 aan	
het	 comfort	 toe.	 Door	 de	 dubbel	 gestuurde	
voorassen,	krijg	je	een	erg	strak	gevoel	in	het	
stuur:	handig,	want	soms	moet	 je	echt	heel	
andere	 lijnen	 rijden	 op	 kruispunten	 door	 de	
gestuurde	trailer.	

Ondanks	 alle	 power	 waarover	 deze	 SLT	 be-
schikt,	 blijft	 een	 totaalgewicht	 van	 75	 ton	
geen	 lachertje.	 De	 15,6	 liter	 grote	 OM	 473	
motor	 levert	 tot	 3.000	Nm	 koppel	 bij	 1.100	
omw/min,	maar	geregeld	geeft	de	toerentel-
ler	hogere	waarden	aan.	De	460	kW	(625	pk)	
van	het	blok	moeten	geregeld	aan	de	bak	op	
de	hellingen	in	de	buurt	van	Ronquières.	

De	 Actros	 SLT,	 met	 zijn	 grote	 cabine	 en	 sta-
len	versterkte	bumper	is	een	indrukwekkende	
verschijning,	zeker	als	de	wagen	volgas	tegen	
een	helling	opstormt.	Om	alle	vermogen	ver-
teerd	te	krijgen,	heeft	de	PowerShift	3	versnel-
lingsbak	 16	 gangen.	 De	 versnellingsbak	 kan	
trouwens	 volgens	 verschillende	 programma’s	
werken,	 afhankelijk	 van	 de	 inzet.	 Om	 plaats	
te	besparen	aan	het	chassis,	zijn	de	brandstof-
tank,	 luchtketels	 en	 de	 koelradiatoren	 achter	
de	 cabine	gemonteerd.	Mercedes-Benz	heeft	
dat	weggewerkt	met	een	extra	grote	windge-
leider	waarin	een	rooster	voor	koellucht	werd	
voorzien.

AANPASSINGEN

De	truck	heeft	een	aantal	doordachte	details,	
die	 typisch	 zijn	 voor	de	branche	van	het	uit-
zonderlijk	 en	 zwaar	 vervoer.	 Zo	 kan	 de	 kop-
pelschotel	verschoven	worden:	handig	als	de	
zwanehals	van	een	dieplader	korter	of	langer	
is.	Achterop	het	chassis,	achter	de	koppelscho-
tel,	 zit	 er	 beschermende	en	 dikke	 staalplaat.	
Daarop	 kan	de	 zwanehals	 van	een	dieplader	
steunen	als	hij	afgekoppeld	wordt.

De	achterassen	zijn	van	het	13-tonstype,	zodat	
de	tandem	met	zijn	voorloopas	probleemloos	
hoge	koppelschotelgewichten	kan	verteren.		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

De	verstelbare	koppelschotel	is	onmisbaar.

Ook	deze	beschermplaat	is	nodig	voor	de	zwanenhals.

Achteraan	de	cabine	zitten	de	persluchtketels	en	de	brandstoftank,	samen	met	de	koeling.
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Volvo Trucks kiest er dit jaar 

voor om unieke voertuigen 

op alternatieve brandstoffen 

voor te stellen op 

Matexpo, de tweejaarlijkse 

internationale vakbeurs voor 

bouwmaterieel in Kortrijk 

Xpo die plaats vindt van 

11 t/m 15 september. Volvo 

Trucks werkt er samen met 

SMT Volvo Construction 

Equipment en Volvo Marine 

& Industrie Center. 

Op	de	stand	worden	zowel	trucks,	con-
structiemachines	als	Volvo	Penta	mo-
toren	 tentoongesteld,	 waaronder	 een	

elektrische.	De	Volvo	FE	Electric	met	haakarm-
opbouw	zal	voor	de	allereerste	keer	voor	het	
grote	publiek	in	België	te	zien	zijn.

Met	een	aanbod	dat	zowel	trucks	als	construc-
tiemachines	omvat,	 kan	Volvo	als	 enige	 con-
structeur	een	totaaloplossing	aanbieden.	

De	4	trucks	op	de	stand	zijn	een	Volvo	FE	6x2	
Electric,	een	Volvo	FE	6x2	CNG,	een	Volvo	FMX	
6x4	en	een	bijzonder	zuinige	Volvo	FH	I-Save.

Volvo FE Electric met 
haakarm op Matexpo

DOSSIER: MATEXPO   
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VOLVO FE 6X2 ELECTRIC

De	 Volvo	 FE	 Electric	 is	 een	 truck	 die	 volledi-
ge	 elektrisch	 rijdt,	 dus	 zonder	 uitlaatgassen.	
Hierdoor	 verbetert	 de	 luchtkwaliteit	 en	 rijdt	
men	fluisterstil.	 Daardoor	 is	 het	mogelijk	 om	
taken	uit	te	voeren	buiten	de	drukke	uren,	wat	
de	 verkeersbelasting	 vermindert.	 Omdat	 een	
elektrische	 truck	 over	 volledig	 vermogen	 en	
koppel	beschikt	vanuit	stilstand,	en	er	tegelij-
kertijd	minder	vibraties	van	de	aandrijflijn	zijn,	
geeft	dit	een	aangename	rijervaring.

KENMERKEN VOLVO FE ELECTRIC:

•	 6x2	Electric	6x2	bakwagen	met	haakarmop-
bouw	

•	 Truck	 met	 volledig	 elektrische	 aandrijving	
voor	 toepassingen	 in	 stedelijke	 omgeving	
zoals	 distributie,	 vuilnisophaal	 en	 andere,	
GVW	27	ton.	

•	 Aandrijflijn:	 Twee	 elektromotoren	 van	 370	
kW,	 max.	 vermogen	 (260	 kW	 continu),	
Volvo-transmissie	 met	 twee	 versnellingen.	
Max.	koppel	elektromotor	850	Nm.

•	 Energieopslag:	Lithium-ion	accu's,	200	kWh.
•	 Radius:	In	functie	van	de	toepassing.	
•	 Opladen	via	CCS2:	Maximum	oplaadvermo-

gen	150	kW	DC.	Nachtladen	maximum	op-
laadvermogen	22	kW	AC.

•	 Oplaadtijd:	Naargelang	de	laadmethode	van	
1,5	uur	tot	10	uur.

VOLVO FE CNG

De	Volvo	FE	op	CNG,	Compressed	natural	Gas	of	
gecomprimeerd	aardgas.	De	motor	werkt	vol-
ledig	op	CNG	met	bougietechnologie	en	levert	
dezelfde	 productiviteit	 en	 rijeigenschappen	
als	een	traditionele	dieseltruck.	Voertuigen	op	
deze	 duurzame	 brandstof	 stoten	 minder	 CO2	
uit	dan	vergelijkbare	diesel-modellen.	Met	een	
autonomie	van	maar	liefst	400	km	voor	lichte	
taken	en	tot	250	km	voor	zwaardere	taken	is	
dit	een	zeer	milieuvriendelijke	oplossing,	ook	
voor	de	bouw.

KENMERKEN VOLVO FE CNG:

•	 6x2	bakwagen
•	 9-liter	motor	met	320	pk
•	 Automatische	transmissie
•	 Comfort	cabine
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VOLVO FMX

De	robuuste	Volvo	FMX	is	niet	alleen	zeer	so-
lide,	maar	ook	 slim	ontworpen	en	 steekt	 vol	
innovaties.	 De	 motor	 is	 geoptimaliseerd	 om	
zo	 zuinig	 mogelijk	 te	 rijden	 en	 tegelijkertijd	
zeer	performant	te	zijn.	Dankzij	Volvo	Dynamic	
Steering	is	het	sturen	zo	licht	dat	dit	zelfs	met	
één	vinger	 kan	gebeuren.	De	unieke	 crawler	
gear	 maakt	 starten	 vanuit	 stilstand	 ook	 met	
extreem	zware	ladingen	mogelijk,	zelfs	bij	hel-
lingen	of	slechte	weersomstandigheden.

KENMERKEN VOLVO FMX:

•	 6x4	luchtvering	in	constructie	uitvoering
•	 D13	motor	met	500	pk
•	 Dagcabine
•	 Volvo	Dynamic	Steering
•	 I-Shift	 versnellingsbak	 met	 kruipversnellin-

gen
•	 Liftbare	tandemas

VOLVO FH I-SAVE

De	Volvo	FH	met	 I-Save	combineert	de	nieu-
we	zuinige	Volvo	turbo	compound	motor	met	
een	aantal	hoogtechnologische,	brandstof	be-
sparende	 functies.	Hierdoor	maakt	de	D13TC-
motor	 in	 elke	 fase	 optimaal	 gebruik	 van	 de	
beschikbare	energie.	De	motor	levert	een	zeer	
hoog	 koppel	 en	 bereikt	 maximaal	 vermogen	
bij	 zeer	 lage	 toerentallen.	 Brandstof	 bespa-
rende	 functies	 zijn	 onder	 meer	 de	 nieuwste	
versie	 I-See	 gebaseerd	 op	 kaarten	 maar	 ook	
de	 I-Shift	 met	 geoptimaliseerde	 software.		
Door	 deze	 combinatie	 kan	 met	 tot	 wel	 7%	
brandstof	besparen.

KENMERKEN VOLVO FH 
I-SAVEMATEXPO:

•	 4x2	trekker
•	 D13	TC	motor	met	500	pk	vanaf	1250	t/m	

en	2800	Nm	vanaf	900	t/m
•	 Slaapcabine
•	 I-Shift	versnellingsbak	met	I-See
•	 Hydraulische	kit

U	vindt	de	stand	van	Volvo	Trucks,	Volvo	Penta	
en	 Volvo	 Construction	 Equipment	 (verdeeld	
door	SMT)	buiten	op	stand	nr.	A10.		
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Op stand 441 in hal 

4 vind je de Renault 

Trucks voertuigen voor 

de zware constructie 

geschikt voor veeleisende 

werkzaamheden. Er staan 

3 trucks: een Renault 

Trucks C 480 4x2 Optitrack 

trekker. Optitrack is een 

inschakelbare hydraulische 

aandrijving op de voorwielen 

die het verbruik en de 

veelzijdigheid van het 

voertuig optimaliseert.

Renault Trucks stelt haar 
gamma van robuuste 
en comfortabele  
bouwvoertuigen voor

DOSSIER: MATEXPO   

Verder	wordt	er	nog	een	Renault	
Trucks	 C	 440	 6x2	 met	 een	
containerhaak	 systeem	 opge-

bouwd	door	AJK	en	een	Renault	Trucks	
C	480	6x4	trekker	voor	het	zware	werk	
met	 een	 maximumsleepgewicht	 van	
120T	getoond.

De	Renault	Trucks	C	heeft	een	uitstekend	nuttig	laad-
vermogen	dankzij	het	geoptimaliseerde	leeggewicht	
o.a.	 door	 aluminium	 tanks	 en	 velgen	 en	 is	 uiterst	
comfortabel	voor	de	chauffeur	dankzij	de	toeganke-
lijke	cabine,	uitstekende	zetels	en	het	overzichtelijke	
instrumentenbord.	Verder	heeft	de	Renault	 Trucks	C	
een	uitstekende	tractie,	verhoogde	bodemvrijheid	en	
de	standaard	off-road	modus	op	de	geautomatiseer-
de	versnellingsbak.

Daarnaast	 wordt	 de	 nieuwe	 Renault	 Trucks	 Master	
Chassis	Cabine	“Red	Edition”	in	primeur	voorgesteld.	
Deze	 is	 standaard	 uitgerust	 met	 tal	 van	 exclusieve	
opties	om	het	comfort,	de	efficiëntie	en	de	veiligheid	
voor	de	chauffeur	te	verbeteren	tijdens	zijn	werkdag.	
De	Renault	Trucks	Master	 is	beschikbaar	 in	verschil-
lende	configuraties	met	MTM	van	2.8	tot	4.5	ton.		
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Tijdens de komende 

Matexpo presenteert 

Scania op haar stand een 

tweetal voertuigen en het 

brede programma services 

waarmee de professionele 

vervoerder wordt 

ondersteund. In het jaar dat 

Scania het 50-jarige jubileum 

van de V8 motor viert mag 

een vrachtwagen met deze 

indrukwekkende motor 

natuurlijk niet ontbreken. 

Een	S650	Special	Edition	is	speciaal	voor	
dit	jubileumjaar	ontworpen.	Het	tweede	
voertuig	is	een	G450	8x4*4	XT	met	een	

kraan	en	containerhaaksysteem.	Dit	voertuig	
representeert	het	brede	XT	programma	voor	
werftoepassingen.
	

Tijdens	de	vorige	editie	van	Matexpo	had	de	
beurs	 een	 primeur	 met	 de	 eerste	 Scania	 XT.	
Intussen	 heeft	 de	 XT	 zijn	 weg	 naar	 de	 klan-
ten	 ruimschoots	gevonden.	De	nieuwe	range	
is	 een	 mooi	 en	 gebalanceerd	 programma	
voertuigen	 voor	 het	 constructie-	 en	 zwaar-
transport	segment.	Trucks	die	uitstekend	mee	

Scania op Matexpo :  
focus op 50 jaar V8 en 
het brede XT programma

DOSSIER: MATEXPO   
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sionele	 vervoerder	 het	 rendement	 van	 zijn	
investering	 nog	 verder	 kan	 verhogen.	 Scania	
Fleet	 Management	 Systems	 (FMS)	 biedt	 een	
compleet	pakket	 tools	waarmee	de	eigenaar	
de	prestaties	van	het	voertuig	–	en	de	chauf-
feur	-	optimaal	kan	monitoren.	In	heldere	over-
zichten	en	analyses	wordt	getoond	hoe	trucks	
presteren	 en	 waar	 ruimte	 voor	 bijsturing	 is.	
Iedere	nieuwe	Scania	is	standaard	uitgevoerd	
met	een	Scania	Communicator.	Het	enige	wat	
nodig	 is	 om	 gebruik	 te	 kunnen	 maken	 van	
de	 gratis	 basisfunctionaliteit	 van	 Scania	 Fleet	
Management	Systems	is	de	activering	van	de	
Communicator.		
	
Scania	staat	op	Matexpo	op	stand	445	in	hal	4.

De	bumper	biedt	een	oploophoek	van	onge-
veer	 25	 graden,	 afhankelijk	 van	 de	 uitvoe-
ring	 in	 termen	 van	 bandenkeuze	 en	 chassis.	
In	 combinatie	met	een	beschermplaat	en	de	
koplampbescherming	 heeft	 de	 XT-versie	 een	
bijzonder	robuuste	en	sterke	voorkant	die	met	
gemak	 tegen	een	 stootje	 of	 lichte	 aanrijding	
kan	zonder	schade	aan	de	onderliggende	con-
structie	 op	 te	 lopen.	 In	 het	 midden	 bevindt	
zich	een	zeer	toegankelijke	sleeppen,	die	een	
capaciteit	heeft	van	40	ton,	wat	welkom	is	als	
het	voertuig	een	ander	voertuig	moet	lostrek-
ken	of	zelf	assistentie	nodig	heeft	wanneer	het	
volgeladen	is.

SCANIA SERVICES – NOG HOGER 
RENDEMENT UIT DE INVESTERING 

Volgens	goede	traditie	ondersteunt	Scania	de	
voertuigen	met	een	uitgebreid	en	samenhan-
gend	 pakket	 services	 waarmee	 de	 profes-

kunnen	in	de	zware	omstandigheden	die	men	
daar	aantreft.	Naast	uitstekende	terreineigen-
schappen	 en	 een	 uitgekiende	 chassis-layout	
voor	 de	 carrosseriebouwers	 bieden	de	 trucks	
met	 name	 een	 uitstekend	 operationeel	 ren-
dement;	niet	in	de	laatste	plaats	vanwege	de	
zuinige	motoren.	
	
De	 Scania	 XT,	 een	 model	 dat	 voor	 alle	 cabi-
neversies	en	alle	motoren	gekozen	kan	wor-
den,	is	gemaakt	voor	de	zwaarste	klussen.	De	
basis	van	de	Scania	XT	is	een	uiterst	robuuste	
bumper	 die	 aan	 de	 voorkant	 van	 de	 cabine	
150	mm	uitsteekt.	Het	geeft	het	voertuig	een	
karakteristiek	uiterlijk	dat	zowel	kracht	als	ro-
buustheid	 uitstraalt.	 Daarnaast	 kunnen	 klan-
ten	van	de	Scania	XT	kiezen	uit	verschillende	
afwerkingsmogelijkheden	 voor	 het	 interieur	
als	het	exterieur	die	een	bijdrage	leveren	aan	
meer	productiviteit	en	de	indruk	van	onverzet-
telijke	kracht	versterken.
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Wie denkt aan robuuste 

bedrijfsvoertuigen, uitgerust 

voor de meest veeleisende 

toepassingen in de bouw- 

en aanverwante sectoren, 

komt quasi automatisch 

uit bij MAN. Sedert jaren 

geldt MAN immers als een 

referentie in deze branche en 

het is dan ook niet toevallig 

dat je het “merk met de 

leeuw” zo vaak tegen- komt 

in de bouw. 

Met	 de	 introductie	 van	 de	 MAN	 TGE	
Van	biedt	MAN	nu	ook	oplossingen	
vanaf	3	Ton	wat	deze	positie	alleen	

maar	verder	heeft	versterkt.	 Logisch	dus	dat	
MAN	 opnieuw	 aanwezig	 is	 op	 de	 MATEXPO	
vakbeurs	 te	 Kortrijk	 Xpo,	 dé	 internationale	
beurs	bij	uitstek	voor	bouwmaterieel.	Zoals	de	
bezoeker	van	MAN	mag	verwachten,	wordt	er	
uitgepakt	met	 een	 indruk-	wekkende	 stand-
oppervlakte	van	meer	dan	600	m2	met,	uiter-
aard,	een	representatieve	selectie	aan	(bouw)
voertuigen	uit	het	uitgebreide	MAN	gamma.	

MAN XLION. EXTREMER WORDT 
HET NIET. 

Centraal	 staan	 de	 MAN	 voertuigen	 in	 XLION	
uitvoering,	een	uitrustingspak-	ket	waarbij	de	
extreme	prestaties	nog	verder	in	de	verf	kun-
nen	 worden	 gezet.	 Dankzij	 het	 opvallende,	
maar	 niet	 schreeuwerige	 MAN	 XLION	 design	
zijn	deze	versies	werkelijk	uniek.	Op	de	portie-
ren	prijkt	het	“XLION”	logo,	waarbij	de	“X”	staat	
voor	 “eXtreme”.	 Beschikbaar	 op	 het	 gehele	
truck-	gamma	 (TGL/TGM/TGS/TGX)	en	op	de	
MAN	TGE	Van	 combineert	MAN	hiermee	een	

MAN op Matexpo:  
krachtpatsers op gekend 
terrein. 

DOSSIER: MATEXPO   
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overdonderen.	In	het	decor	van	de	zandgroeve	
van	 Mont-Saint-Guibert	 namen	 meerdere	 in-
ternationale	teams	het	tegen	elkaar	op	in	de	
meest	 extreme	 behendigheidsproeven.	 Het	
resultaat?	Meer	dan	3000	bezoekers	geduren-
de	één	weekend,	een	unicum	voor	een	eerste	
editie	 van	 dergelijk	 event.	 Tijdens	 Matexpo	
herbeleeft	de	bezoeker	de	Truck	Trial	 in	aan-
wezigheid	 van	 een	 unieke	 MAN	 Truck	 Trial	
truck	 en	 kan	 hij	 zich	 alvast	 inschrijven	 voor	
editie	2020.			

teert	MAN	de	 TGE	 in	maar	 liefst	 drie	 uitvoe-
ringen,	van	een	4X4	versie	voor	de	bouwwerf	
(met	Sortimo	uitrusting)	tot	een	chassis	versie	
met	driezijdige	kipper	en	een	gesloten	bestel-
wagen,	ingericht	als	mobiel	kantoor	door	Bru	
Systems.	

MAN TRUCK TRIAL. 

Met	 de	 eerste	 Belgische	 editie	 van	 de	 Truck	
Trial	 dit	 jaar	 wist	 MAN	 werkelijk	 iedereen	 te	

in	de	fabriek	geïnstalleerde	premium	uitrusting	
met	extra’s	en	servicepakketten.	

MAN TGS. KRACHTPATSER OP DE 
BOUWWERF. 

Specifiek	 voor	 de	 bouw	 biedt	 MAN	 het	 TGS	
gamma	 met	 motoren	 van	 330	 tot	 510	 pk.	
Naast	het	bouwpakket	genieten	deze	versies	
van	het	MAN	sound	system,	LED	daglichten	en	
off-road	 functies	 voor	 ABS.	 Opvallende	 items	
voor	deze	uitvoering	zijn	het	vuilwerende	inte-
rieur,	de	grondplaat	onder	de	motor	om	stof-
vorming	 tegen	 te	houden,	de	opstap	aan	de	
chauf-	feurszijde	met	handrail	op	het	dak	om	
de	 lading	 te	kunnen	 inspecteren	en	de	extra	
bescherming	van	de	 radiator.	De	MAN	TGS	 is	
in	meerdere	confi-	guraties	te	bewonderen	op	
Matexpo,	van	een	“Tridem”	variant	in	middel-
hoge	bouwuitvoering,	over	een	TGS	6x4	met	
de	nieuwe	krachtige	D15	motor	tot	een	spec-
taculaire	TGS	8x8.	

MAN TGE. DE TRUCK ONDER DE 
BESTELWAGENS. 

Sinds	de	introductie	van	de	MAN	TGE	in	2017	
speelt	MAN	ook	mee	 in	de	 liga	vanaf	3	Ton,	
een	 segment	 dat	 almaar	 aan	 belang	 wint	
gezien	 gewijzig-	 de	 transportbehoeften	 en	
emissienormen	 in	 de	 steden.	 Dankzij	 een	
combi-	natie	van	state-of-the-art	voertuigtech-
niek	en	de	knowhow	alsook	flexibiliteit	van	het	
MAN	dealer	netwerk,	wist	de	MAN	TGE	in	“no	
time”	zijn	plaats	 te	bestendigen	 in	de	markt.	
Het	MAN	XLION	pakket	voor	de	MAN	TGE	be-
staat	 uit	 de	 combinatie	 van	 het	 comfortpak-
ket,	 MAN	 DigitalServices	 fleetsoftware,	 Airco	
Climatic	en	navigatiepakket,	aan	te	vullen	met	
bijko-	mende	opties.	Tijdens	Matexpo	presen-



RIJDEN

Maar	we	gingen	naar	Beieren	om	te	kunnen	
rijden	 met	 de	 nieuwe	 trucks.	 Eerst	 met	 een	
400	pk	sterke	trekker	met	een	twee	as	opleg-
ger	 met	 schuifzeil,	 een	 typische	 combinatie	
voor	 grote	 distributie,	 dan	 met	 een	 19tons	
bakwagen	 om	 af	 te	 sluiten	 met	 een	 trekker	
voor	bouwmaterialen,	met	een	nieuw	ontwik-
kelde	aluminium	trailer	van	Fliegl	op	de	kop-
pelschotel.

Wat	opvalt	van	bij	de	eerste	meters	is	de	trek-
kracht	 van	 de	 nieuwe	 motor.	 We	 reden	 niet	
met	het	maximaal	 toegelaten	gewicht,	maar	
in	 de	 distributie	 is	 volume	 belangrijker	 dan	

34

MAN lanceerde onlangs de 

nieuwe D15 motor, die in het 

middelzware TGS-gamma 

van het merk met de leeuw 

het mooie weer zal maken. 

We kregen in de loop van 

deze zomer de kans om met 

een aantal varianten van 

deze nieuwe krachtbron test 

te rijden in een bijzonder 

warm en zonnig München.

Nieuwe MAN D15 motor: 
gespierde lichtgewicht

TRUCK   

De	drie	testtrucks	met	de	nieuwe	D15	motor.	Een	soepele	en	vlot	rijdende	krachtbron.

Een	 nieuwe	 motor	 voor	 de	 TGS	 is	 voor	
MAN	geen	klein	bier:	het	is	immers	een	
bijzonder	 divers	 en	 uitgebreid	 gamma	

transporttaken	 dat	 door	 de	 TGS	 wordt	 afge-
dekt,	 zodat	 dit	 meteen	 ook	 een	 bijzonder	
belangrijke	 krachtbron	 is	 voor	 MAN.	 De	 D15	
is	een	9	 liter	grote	6	cilinder	 in	 lijn,	die	ver-
mogens	levert	van	330	pk,	360	pk	en	400	pk.	
Trekkracht	bedraagt	respectievelijk	1.600	Nm,	
1.700	Nm	en	1.800	Nm,	telkens	van	1.000	tot	
1.400	omw/min.	De	motor	is	ook	250	kg	lich-
ter	 ten	 opzichte	 van	 zijn	 directe	 voorganger,	
wat	 zeker	 in	 het	 segment	 van	de	19tonners	
een	winst	aan	nuttige	last	oplevert.

TRANSPORAMA • 397
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gen	doorbrengt	om	af	en	toe	eens	een	stapje	
naast	het	asfalt	te	wagen.	Toch	wist	deze	truck	
zich	goed	uit	de	slag	te	trekken	 in	de	kiezel-
groeve	waar	we	een	aantal	 rondes	mochten	
rondrijden.	 De	 TipMatic	 versnellingsbak	 werd	
in	offroad	modus	geklikt	en	dan	moet	je	toch	
wel	 erg	 verstrooid	 zijn	 om	 deze	 wagen	 vast	
te	rijden,	tenzij	je	echt	in	heel	dikke	of	diepe	
modder	sukkelt.	Extreem	steile	toestanden	of	
zware	lasten	vragen	natuurlijk	om	een	krach-
tigere	 motor	 met	 grotere	 longinhoud,	 maar	
deze	D15	levert	bijzonder	goede	prestaties.		

Jan Voet

De	krachtbron	is	250	kg	lichter	dan	zijn	voorganger.

nuttige	 last.	 De	 motor	 is	 relatief	 stiller	 dan	
zijn	voorganger,	waarschijnlijk	omdat	er	meer	
ruimte	 zit	 tussen	 de	 cilinderkop	 en	 de	 vloer	
van	 de	 cabine.	 De	 samenwerking	 tussen	 de	
D15	 en	 de	 Traxon-versnellingsbakken	 met	
12	verhoudingen	 is	zonder	meer	goed.	MAN	
heeft	al	langer	een	goede	band	met	ZF,	zodat	
het	vlotte	en	logische	schakelen	niet	hoeft	te	
verwonderen.	Er	was	per	truck	trouwens	een	
aparte	 omloop	uitgestippeld.	 De	 trekker	met	
distributietrailer	kreeg	wat	meer	snelweg	voor	
de	kiezen,	met	de	19	tonner	kwamen	we	 in	
verschillende	 dorpjes	 terecht.	 De	 TGS	 met	
kiptrailer	 is	geen	puur	werfvoertuig:	het	gaat	
om	 een	 wagen	 die	 leveringen	 aan	 werven	
doet	en	dus	zijn	hele	leven	op	verharde	we-
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Een opvallend en bijzonder 

doordacht gebouw, de 

nieuwe vestiging van Aerts 

Trucks langs de N16 in 

Bornem. Het is nu ongeveer 

een jaar in dienst en dat 

was voor ons reden genoeg 

om langs te gaan en te gaan 

kijken hoe alles draait bij 

Aerts Trucks. Dat er grondig 

is nagedacht over de opzet 

van het nieuwe gebouw, 

blijkt, als afgevaardigd 

bestuurder Bert Aerts een 

korte rondleiding geeft.

De	 showroom	 is	 op	 de	 eerste	 verdie-
ping	en	bijzonder	ruim	van	opzet	zodat	
het	 verkeer	 dat	 op	de	N16	het	 adres	

Rijksweg	64	passeert,	een	goed	zicht	heeft	op	
de	trucks	en	bestelwagens	die	er	staan.	“We	
hebben	nogal	wat	klanten	die	wel	vrachtwa-
gens	of	bestelwagens	nodig	hebben	voor	hun	
beroep,	maar	die	geen	pure	transportmensen	
zijn.	Dan	is	het	handig	dat	we	in	de	showroom	
een	 aantal	 wagens	 hebben	 staan,	 waar	 we	
de	 mogelijkheden	 kunnen	 laten	 zien.	 Nogal	
wat	 klanten	 kopen	 telkens	 dezelfde	 wagen	
opnieuw,	bijvoorbeeld	een	12	tonner,	zonder	
stil	te	staan	bij	het	feit	dat	een	19	tonner	voor	
een	 relatief	 beperkte	 meerprijs	 veel	 meer	
mogelijkheden	kan	bieden.	We	passen	dezelf-
de	strategie	toe	voor	het	gamma	van	bestel-
wagens	dat	we	aanbieden:	 in	de	showroom	
staan	er	uiteenlopende	voertuigen,	zodat	de	
klant	zich	een	goed	beeld	kan	vormen	van	de	
mogelijkheden.	We	zien	dat	klanten	de	weg	
naar	 onze	 showroom	 vlot	 vinden	 en	 graag	
binnenspringen	voor	toelichting	en	advies	die	
vaak	niet	op	de	websites	te	vinden	zijn.”

DOORDACHTE OPZET

De	rondleiding	door	en	ook	 rond	het	nieuwe	
gebouw	geeft	een	indruk	van	het	doordachte	
concept	van	de	nieuwe	vestiging.	Een	aparte	
ruimte	 waar	 wagens	 worden	 klaargemaakt	
voor	aflevering	aan	de	klant,	baadt	in	het	zon-
licht	en	biedt	bijzonder	veel	ruimte	om	te	wer-
ken.	Dhr.	Aerts	legt	uit:	“deze	aparte	ruimte	is	
een	 bewuste	 keuze:	 de	wagens	 kunnen	hier	
apart	worden	 afgewerkt,	 zodat	 ze	 niet	 in	 de	
soms	stoffige	ruimte	staan	waar	we	onze	al-
gemene	taken	uitvoeren.	Er	 is	hier	meer	dan	
ruimte	genoeg,	zodat	we	geen	schades	aan	de	
wagens	krijgen	omdat	bijvoorbeeld	deuren	el-
kaar	raken.	We	hebben	ook	een	aparte	ruimte	
waar	we	de	klant	ontvangen	voor	de	levering	
van	 zijn	wagen	 zodat	we	 alles	 goed	 kunnen	
demonstreren	en	laten	zien.”

Ook	buiten	is	er	voldoende	plaats	voorzien	op	
de	parking,	zodat	trekkers	met	opleggers	pro-
bleemloos	 kunnen	 draaien.	 De	 werkplaatsen	
hebben	flexibele	kolomliften	voor	ofwel	trucks	

Bert Aerts (Aerts Trucks): 
“Bestelwagenmarkt 
blijft groeien.”

TRUCK   

De	schitterende	showroom	baadt	in	het	daglicht	en	heeft	verschillende	niveau’s.
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Jan Voet

die	onmiddellijk	op	nieuwe	en	zelfs	bestaande	
euro	6	trucks	kan	worden	toegepast.	De	over-
heid	moet	dan	natuurlijk	minder	accijnzen	op	
HVO	heffen	om	deze	brandstof	concurrentieel	
te	maken	met	diesel.”

“De	elektrische	CF	die	dit	najaar	in	de	verkoop	
gaat,	is	momenteel	een	moeilijk	in	te	schatten	
gegeven	 voor	 mij	 als	 vrachtwagendealer.	 De	
investering	is	vrij	groot,	maar	voor	een	aantal	
toepassingen	biedt	deze	truck	zeker	mogelijk-
heden.	 De	 beperkingen	 die	 sommige	 stads-
besturen	 opleggen	 naar	 dieselmotoren	 toe,	
zullen	daar	ook	een	rol	spelen.”

Tenslotte	kijkt	dhr.	Aerts	alvast	uit	naar	de	vol-
gende	editie	van	Matexpo:	“Wij	zijn	daar	met	
ons	hele	team	aanwezig	om	klantencontacten	
te	onderhouden.”			

ofwel	bestelwagens,	verklaart	Bert	Aerts:	“Die	
liften	laten	toe	dat	onze	mensen	altijd	op	een	
comfortabele	hoogte	kunnen	werken.	Dat	ver-
hoogt	 de	 ergonomie	 voor	 de	 medewerkers	
aanzienlijk.”	

Opvallend	is	ook	de	opzet	van	receptie,	plan-
ning	en	magazijn.	Die	 zitten	bij	elkaar,	 zodat	
overleg	of	het	zoeken	naar	een	oplossing	mak-
kelijk	en	vlot	mogelijk	is.	

DIVERSE VLOOT

Aerts	 Trucks	 heeft	 een	 aantal	 bekende	
Belgische	vloten	als	klant,	bedrijven	die	vooral	
trekkers	 kopen.	 “Toch	 zijn	 bakwagens	 voor	
Aerts	Trucks	traditioneel	altijd	een	belangrijke	
markt	 geweest,”	 stelt	 dhr.	Aerts.	 “Een	aantal	
sterke	spelers	maken	gebruik	van	onze	dien-
sten,	wat	maakt	dat	we	 in	vrijwel	 ieder	seg-
ment	 van	de	bakwagenmarkt	 actief	 zijn.	Dat	
biedt	naar	mijn	mening	voordelen:	omdat	we	
zowel	de	meest	uiteenlopende	bouwvoertui-
gen	als	 distributiewagens	 zien	 verschijnen	 in	
onze	werkplaatsen,	krijgen	onze	medewerkers	
altijd	divers	en	afwisselend	werk	voorgescho-
teld.	 Werk	 aan	 een	 haakarmwagen	 met	 op-
bouwkraan	 of	 een	 brandstoffentruck	 is	 vaak	
heel	 verschillend	 met	 een	 standaardonder-
houd	 op	 een	 trekker.	 We	 zien	 trouwens	 dat	
bakwagens	 meer	 onderhoud	 vragen,	 omdat	
ze	vaak	veel	stop	&	go	verkeer	uitvoeren	of	in-
tenser	worden	ingezet	in	een	werfomgeving.”
“We	bieden	klanten	met	weinig	tot	geen	erva-
ring	in	het	aankopen	van	vrachtwagens	trou-
wens	een	unieke	oplossing:	ze	kunnen	bij	ons	
terecht	om	hun	hele	truck	te	laten	opbouwen.	
We	hebben	tal	van	partners	waarmee	we	een	
bevoorrechte	 relatie	hebben,	zodat	een	klant	
zelf	niet	hoeft	rond	te	zoeken	naar	een	carros-
sier,	hydraulische	laadklep…”

Aerts	Trucks	is	een	bekende	DAF-dealer,	maar	
biedt	 ook	 het	 gamma	 van	 Fiat	 Professional	
aan.	 Bert	 Aerts:	 “de	 bestelwagenmarkt	 blijft	
maar	groeien.	Ik	ben	persoonlijk	steeds	weer	
verbaasd	 over	 het	 grote	 aantal	 kampeerwa-
gens	dat	wordt	verkocht.	Voor	ons	is	het	een	
belangrijke	markt	geworden,	waarmee	we	de	
golfbewegingen	 van	 de	 vrachtwagenmarkt	
kunnen	opvangen.”

TRENDS

Wat	met	de	alternatieve	brandstoffen,	die	ze-
ker	 in	 de	 bakwagen-	 en	 bestelwagenmarkt	
een	 rol	 kunnen	 spelen?	 “Ik	 begrijp	 niet	 dat	
er	bij	de	overheid	niet	meer	enthousiasme	is	
voor	het	HVO-verhaal.	Een	pasklare	oplossing	
en	 een	 milieubewuste	 en	 veilige	 oplossing,	

Garage	Aerts	verdeelt	ook	het	gamma	van	Fiat	Professional.

Naast	trucks	ook	bestelwagens	aanbieden	is	een	
onmisbare	troef	gebleken,	volgens	Bert	Aerts.

Aerts	biedt	ook	wagens	in	renting	aan.	Op	de	parking	is	veel	plaats,	om	(lichte)	schades	bij	manoeuvres	of	
parkeren	te	voorkomen.
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Met deze nieuwe zware 

vrachtwagen zet de Europese 

truckbouwer de bakens uit 

voor de volgende jaren. 

TRUCK   
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Iveco lanceert  
de nieuwe S-Way

De	 S-Way	 is	 voor	 Iveco	 een	 truck	 die	
vooral	 rond	 de	 chauffeur	 gebouwd	
werd.	De	nieuwe	cabine	 is	daar	maar	

één	 specifiek	 onderdeel	 van,	 want	 volgens	
Gerrit	Marx,	verantwoordelijk	voor	het	zware	
gamma,	 is	 het	 leven	 van	 de	 vrachtwagen-
chauffeur	veel	meer	dan	alleen	maar	de	route	
die	wordt	afgelegd…

Dat	 er	 wat	 bewoog	 in	 de	 voorbije	 jaren	 bij	
Iveco,	 mag	 wel	 duidelijk	 zijn.	 De	 aandrijflijn	
van	 de	 Stralis	 werd	 stap	 voor	 stap	 efficiën-
ter	 gemaakt,	 waarbij	 de	 wagen	 ondermeer	
met	 meer	 dan	 behoorlijke	 verbruikscijfers	 op	
de	proppen	kon	komen,	ook	als	we	er	testen	
mee	 reden	 op	 onze	 bekende	Ardennenroute.	
De	 Stralis	 XP	 was	 de	 dieselvariant,	 een	 truck	

die	zeker	nadat	de	Traxon-versnellingsbak	van	
ZF	werd	gemonteerd	in	de	aandrijflijn,	op	vlak	
van	trekkracht,	schakelcomfort	en	laag	verbruik	
eigenlijk	 weinig	 andere	 trucks	 moest	 laten	
voorgaan.	 De	 cabine	 toonde	 wel	 haar	 leef-
tijd,	 vooral	 omdat	een	aantal	 andere	merken	
bij	de	lancering	van	hun	nieuwe	euro	6	trucks	
stuurhutten	monteerden	die	qua	afwerking	en	
ruimte	aanbod	een	fikse	voorsprong	namen	op	
de	rest	van	het	peloton.

Maar	 ondertussen	werden	er	 door	 Iveco	gro-
te	 stappen	 genomen,	 vooral	 in	 de	 fabriek	 in	
Madrid.	 Dat	 is	 de	 vroegere	 Pegaso-fabriek,	
waar	de	Stralis	werd	gebouwd	en	die	vanaf	nu	
verantwoordelijk	 is	 voor	 de	 productie	 van	 de	
nieuwe	S-Way.	De	stappen	die	genomen	wer-

Grote	baas	Gerrit	Marx	wil	de	chauffeur	terug	centraal	zetten	bij	Iveco.
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den,	 lijken	 misschien	 op	 het	 eerste	 oog	 niet	
zo	 belangrijk	 of	 eerder	 details.	 In	 werkelijk-
heid	hebben	ze	een	grote	impact	op	de	pres-
taties	en	de	kwaliteit	van	de	nieuwe	wagen.	
De	productie	werd	zo	opgezet	dat	ondermeer	
de	stuurhut	met	veel	kleinere	toleranties	kan	
worden	gebouwd.	Dat	betekent	dat	de	koets-
werkonderdelen	van	de	S-Way	veel	dichter	op	
elkaar	 kunnen	 aansluiten	 dan	 bij	 de	 Stralis.	
Smallere	naden	leveren	een	stillere	cabine	op.	
Voor	de	S-Way	maakt	Iveco	nog	altijd	gebruik	
van	de	basisstructuur	van	de	Stralis,	maar	het	
ruimte	aanbod	in	de	stuurhut	en	vooral	de	af-
werking	zijn	er	met	 sprongen	op	vooruit	ge-
gaan.

HEAVY RANGE

De	 lancering	 van	 de	 S-Way	 vond	 plaats	 op	
een	avond	in	Madrid,	waarbij	zo’n	beetje	alle	
zwaargewichten	 van	 CNHIndustrial	 aanwezig	
waren.	 Het	 belang	 voor	 het	 merk	 van	 deze	
nieuwe	truck	is	dan	ook	niet	te	onderschatten.	
Gerrit	Marx,	verantwoordelijk	voor	het	 zware	
gamma	bij	Iveco,	zette	meteen	de	bakens	uit:	
“We	willen	de	makkelijkste	en	meest	innova-
tieve	truckbouwer	zijn	voor	al	onze	leveranciers	
en	klanten.	Dit	terwijl	we	onze	voertuigen	af-
stemmen	op	het	leven	van	de	chauffeurs,	een	
leven	dat	vandaag	meer	is	dan	alleen	maar	de	
route	 die	 hij	 aflegt.	 Duurzaamheid	 heeft	 ook	
te	maken	met	onze	verantwoordelijkheid	om	
het	werk	van	de	chauffeur,	die	cruciaal	is	voor	
onze	 samenleving,	 aantrekkelijker	 en	 leuker	
te	maken.	En	dat	gaat	veel	verder	dan	alleen	
maar	het	leuk	aankleden	van	een	cabine.”

De	S-Way	krijgt	dus	een	cabine	die	niet	alleen	
goed	 is	afgewerkt	en	veel	plaats	biedt,	 ze	 is	
ook	stiller	en	beter	gestroomlijnd.	Iveco	rekent	
er	 op	dat	 de	betere	 stroomlijn	 van	de	 stuur-
hut	 goed	 is	 voor	 een	 brandstofbesparing	 die	
tot	4	%	kan	oplopen.	Er	is	ook	bijzonder	veel	
aandacht	 besteed	 aan	 het	 uitzicht	 vanuit	 de	
cabine,	om	de	veiligheid	te	verbeteren.	

GECONNECTEERD

In	 de	 nieuwe	 S-Way	 is	 een	 belangrijke	 rol	
weggelegd	 voor	 de	 Connectivity	 Box.	 Het	
gaat	om	een	boordcomputer	die	Iveco	samen	
met	 Microsoft	 ontwikkelde	 en	 die	 constant	
gegevens	 uitwisselt	 en	 verwerkt.	 Microsoft	
heeft	veel	tijd	en	moeite	gestoken	in	de	vei-
lige	 verwerkingen	 en	 opslag	 van	 gegevens.	
Vlooteigenaars	 en	 chauffeurs	 zijn	 verbonden	
met	 hun	 trucks	 via	 het	 MyIVECO-platform,	
waar	ze	gegevens	kunnen	terugvinden	en	op-
vragen.	Volgens	Iveco	wordt	de	connectiviteit	

De	nieuwe	stuurhut	van	de	S-Way	zet	Iveco	meteen	op	kop.

Ondanks	het	feit	dat	we	maar	kort	konden	rijden,	maakte	de	wagen	een	heel	positieve	indruk.

De	cabine	ziet	er	resoluut	Europees	uit.
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gebruikt	om	het	leven	van	de	chauffeur	mak-
kelijker	te	maken:	“De	IVECO	S-WAY	maakt	ge-
bruik	van	connectiviteit	om	het	 leven	van	de	
chauffeur	 aan	 boord	 te	 verbeteren,	 en	 biedt	
een	 superieure	 rijervaring	met	 geavanceerde	
hulp	van	de	chauffeur	en	 rijstijlkenmerken	 in	
combinatie	 met	 services	 die	 zijn	 ontwikkeld	
om	hen	moeiteloos	en	efficiënt	te	laten	wer-
ken,	 toegankelijk	 via	 de	 gebruiksvriendelijke	
MyIVECO	EASY	Way-app.”

MILIEU

Met	 een	 omgeving	 waarin	 de	 diesel	 steeds	
meer	 in	 vraag	wordt	 gesteld,	 biedt	 Iveco	 de	
S-Way,	net	als	zijn	voorganger,	met	een	aard-
gasmotor	 aan.	 De	 aardgasrevolutie	 die	 Iveco	
heeft	 ingezet,	wordt	ook	door	de	S-Way	ver-
der	gezet.	Geen	slechte	zaak	 in	 landen	waar	
aardgasvoertuigen	kunnen	profiteren	van	een	
aantal	voordelen.	Met	twee	LNG-tanks	kan	de	

S-Way	 tot	1.600	km	afleggen	op	een	enkele	
tankbeurt,	 wat	 er	 een	 echt	 alternatief	 voor	
diesel	 voor	maakt.	De	gasmotoren	 zijn	goed	
voor	460	pk,	een	vermogen	dat	voor	een	groot	
aantal	transportopdrachten	moet	volstaan.	De	
S-WAY	NP	heeft	 een	deeltjesemissie	 uitstoot	
die	99%	lager	is	dan	diesel.	Hij	stoot	daarnaast	
90%	minder	NO2	uit	en	met	biomethaan	is	de	
emissie	van	CO2	95%	lager.

RIJDEN

The	proof	of	the	pudding	is	in	the	eating,	zeg-
gen	 Engelstaligen	wel	 eens.	Want	 alle	 steile	
beloftes	die	gemaakt	werden	tijdens	de	pre-
sentatie	van	de	nieuwe	S-Way	wekten	natuur-
lijk	 behoorlijk	 hoge	 verwachtingen.	 Nuchter	
geanalyseerd	leek	het	eerst	nogal	veel	gedoe	
om	een	nieuwe	cabine	en	betere	connectivi-
teit.	Dat	hebben	we	nog	wel	gezien	bij	euro	
6	vrachtwagens,	waarbij	nogal	wat	 construc-
teurs	eerst	hun	aandrijflijn	helemaal	op	orde	
brachten,	 om	 dan	 pas	 de	 nieuwe	 cabine	 te	
monteren.

Bij	de	eerste	kennismaking	valt	in	ieder	geval	
op	dat	de	inspiratie	voor	het	ontwerp	van	de	
stuurhut	 van	 de	 S-Way	 zorgvuldig	 Europees	
is	 gebleven.	 Wie	 tot	 in	 details	 kijkt,	 ziet	 dat	
de	mosterd	werd	gehaald	bij	een	aantal	erg	
succesvolle	merken,	vaak	ook	merken	die	erg	

De	wagen	is	stiller	geworden	en	rijdt	opmerkelijk	veel	beter	dan	zijn	voorganger.

De	LNG	versie	mocht	natuurlijk	niet	ontbreken.
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goed	 in	 de	 markt	 liggen	 bij	 chauffeurs.	 Het	
geeft	 in	 ieder	 geval	 aan	 dat	 Iveco	 van	 plan	
is	 rekening	 te	 houden	 met	 wat	 chauffeurs	
graag	willen	en	nodig	hebben	om	hun	werk	
te	 doen.	 De	 nieuwe	 cabine	 heeft	 ook	 een	
merkelijk	beter	 interieur	gekregen,	met	een	
meer	 dan	 deftig	 bed.	 Dat	 is	 van	 een	 meer	
dan	 redelijke	 breedte	 en	 heeft	 een	 bijzon-
der	 goede	matras.	 Gerrit	Marx	 vertelde	 tus-
sen	neus	en	lippen	dat	hij	absoluut	wilde	dat	
chauffeurs	 in	hun	S-Way	even	goed	of	beter	
zouden	moeten	slapen	dan	in	hun	eigen	bed	
thuis.	Dat	lijkt	bij	de	eerste	kennismaking	wel	
het	geval	te	zijn.	De	binnenafwerking	maakt	
ook	gebruik	van	een	aantal	materialen	die	fijn	
aanvoelen.	Je	moet	echt	al	beginnen	zoeken	
naar	harde	of	gladde	plastics	in	dit	 interieur.	
De	koelkast,	de	plaatsing	van	de	bedienings-
organen…	je	merkt	gewoon	aan	ieder	detail	
dat	er	goed	is	over	nagedacht.	Er	is	ook	plaats	
op	 de	 bovenste	 trede	 om	 vuile	 werkschoe-
nen	achter	te	laten.	De	deur	loopt	nu	door	tot	
net	boven	de	onderste	trede,	voor	een	betere	
stroomlijn,	 maar	 ook	 om	 de	 cabine	 langer	
schoon	te	houden	als	je	in	de	regen	rijdt.

Het	 rijden	 met	 de	 nieuwe	 S-Way	 gebeurde,	
eerst	tot	mijn	spijt,	niet	op	de	openbare	weg	
maar	op	het	racecircuit	van	Jarama,	waar	ook	
truckraces	 worden	 gehouden.	 Nu	 liggen	 de	
meeste	 circuits	 er	 net	 iets	 beter	 bij	 dan	 de	
gemiddelde	Belgische	provincieweg,	wat	het	
moeilijk	maakt	om	een	idee	te	vormen	over	
comfort,	 stuurreactie	 en	 cabineophanging.	
Bovendien	 mochten	 we	 maar	 een	 tweetal	
ronden	rijden:	twee	keer	rond	met	een	gas-
truck,	twee	maal	met	een	diesel.	Ik	klom	dus	
met	 enige	 reserve	 achter	 het	 stuur	 van	 de	
nieuwe	trucks.

Die	terughoudend	speelde	ik	kwijt	bij	de	eer-
ste	bocht.	De	nieuwe	S-Way	stuurt	erg	goed.	
Het	 is	 momenteel	 misschien	 wel	 de	 fijnst	
en	 meest	 nauwkeurig	 sturende	 truck	 op	 de	
markt.	 De	 aandrijflijn	 met	 de	 diesel	 levert	
heel	goed	werk,	iets	wat	je	nu	ten	volle	kan	
op	prijs	stellen	omdat	de	rest	van	de	wagen	
in	lijn	valt	met	de	kwaliteit	van	de	motor	en	
versnellingsbak.	 De	 aardgastruck	 is	 stiller,	
maar	 mist	 een	 beetje	 de	 trekkracht	 van	 de	
diesel.	De	S-Way	zet	echt	nieuwe	bakens	uit	
voor	 Iveco.	We	kunnen	niet	wachten	 tot	we	
een	 S-Way	 door	 de	 Ardennen	 kunnen	 laten	
bollen	voor	een	uitgebreide	test.			

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

De	afwerking	van	het	interieur	staat	op	een	hoger	niveau,	door	de	inspanningen	in	de	fabriek.

Iveco	heeft	de	plant	in	Madrid	stap	voor	stap	verbeterd.	Het	resultaat	van	dat	werk	voel	je	aan	het	stuur.

De	aardgasversie	van	de	S-Way	zal	ook	als	Natural	Power	door	het	leven	gaan.
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Van Hool : presenteert drie wereld-
premières en 18 voertuigen op Busworld
Van	Hool	 toont	zich	op	Busworld	en	presen-
teert	op	haar	stand	(hall	5,	standnr.	502)	maar	
liefst	 drie	 wereldpremières	 aan	 het	 grote	
publiek.	Daarnaast	presenteert	Van	Hool	een	
aantal	technologische	nieuwigheden	op	haar	
voertuigen	 die	 de	 daadkracht	 van	 vernieu-
wing	weerspiegelen	van	het	bedrijf.

Slechts	vier	jaar	geleden	lanceerde	Van	Hool	
de	 EX,	 een	modern,	 efficiënt,	 innovatief	 en	
comfortabel	 alternatief	 voor	 de	 steeds	 toe-
nemende	concurrentie	in	de	wereld	van	tou-
ringcars.

Op	BUSWORLD	EUROPE	stelt	Van	Hool	de	EX11	
voor,	 het	 vierde	 model	 (naast	 de	 EX15,	 de	
EX16	en	de	EX17)	in	het	EX-gamma.	Hiermee	
beantwoordt	Van	Hool	 aan	de	 toenemende	
vraag	vanuit	de	markt	om	een	goed	uitgerust	
en	comfortabel	voertuig	in	de	11	meter-klas-
se	aan	te	bieden.	Met	de	L-	en	H-varianten,	
met	lage	of	standaard	instaphoogte,	bestaat	
het	volledige	aanbod	van	het	EX-gamma	uit	
niet	 minder	 dan	 10	 versies.	 Zoals	 al	 deze	
versies,	is	ook	de	EX11	per	direct	bestelbaar,	
en	 zijn	 ze	 allen	 beschikbaar	 met	 krachtige,	
zuinige	DAF-motoren	van	de	meest	 recente	
‘NG’-generatie,	 gekoppeld	 aan	 een	 ruim	
aanbod	van	manuele,	geautomatiseerde	en	
automatische	versnellingsbakken.

EXQUI.CITY FUEL CELL VOOR PAU

De	Franse	stad	Pau	plaatste	in	2017	een	order	
bij	Van	Hool	voor	8	Exqui.City18’s	FC:	water-
stof-aangedreven	 enkel-gelede	 trambussen.	
Deze	aandrijving	zet,	door	omgekeerde	elek-
trolyse,	 waterstof	 en	 zuurstof	 om	 in	 elek-
trische	 energie.	 De	 stroom	 wordt	 enerzijds	
gebruikt	om	het	voertuig	aan	te	drijven,	en	
anderzijds	wordt	ongebruikte	energie	opge-
slagen	in	lithium-batterijen	voor	bijkomende	
kracht	 waar	 en	 wanneer	 dit	 nodig	 is,	 zoals	
bij	het	verlaten	van	de	halteplaats.	De	enige	
uitstoot	 van	 dit	 "zero	 emission"-voertuig	 is	
waterdamp.

Deze	 voertuigen	 zijn	 op	 zich	 ook	 primeurs:	
nooit	eerder	werd	een	volledig	BRT-systeem	
(Bus	Rapid	Transit)	aangelegd	met	waterstof-

aangedreven	 enkel-gelede	 trambussen	 van	
18	meter.

De	Exqui.City18	FC	design	Pau	heeft	een	ca-
paciteit	van	125	passagiers.	Op	10	minuten	
is	het	voertuig	weer	helemaal	bijgetankt	om	
vervolgens	 opnieuw	 300	 km	 vrij	 te	 rijden.	
Hierdoor	bereiken	de	bussen	het	hoogste	ni-
veau	van	operationele	flexibiliteit	en	produc-
tiviteit	voor	een	busmaatschappij.

ELEKTRISCH AANGEDREVEN 
CX45E

DE	 CX45E	 is	 een	 vol-elektrisch	 aangedre-
ven	 autocar	 voor	 de	 Noord-Amerikaanse	
markt.	 Van	 Hool	 heeft	 het	 Amerikaanse	

Proterra,	 toonaangevend	 producent	 van	
batterij-technologie	voor	zware	voertuigen,	
geselecteerd	voor	de	toelevering	van	de	E2	
batterij-technologie.	 Het	 100%	 elektrisch	
aangedreven	 voertuig	 zal	 een	 actieradius	
hebben	 van	 +300	 km	 en	 zal	 vooral	 wor-
den	 ingezet	 voor	 woon-werkverkeer	 van	
groepen	 medewerkers	 en/of	 regelmatige	
transporten	 van	 personen	 over	 kortere	 af-
standen.	

Al	meer	dan	dertig	jaar	werkt	Van	Hool	samen	
met	haar	exclusieve	partner	en	verdeler	ABC	
Bus	Companies	Inc.	om	het	Belgische	bedrijf	
in	Amerika	op	de	kaart	te	zetten.	Vandaag	rij-
den	er	meer	dan	10.000	Van	Hool	autocars	en	
bussen	op	de	Amerikaanse	wegen.		

NEWS   
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In het voorjaar lanceerde 

Nikola zijn eerste 

vrachtwagens, in Scottsdale 

in de Amerikaanse staat 

Arizona. Een belangrijke 

lancering? Of een papieren 

tijger? We keken met 

een mengeling van 

nieuwsgierigheid en toch ook 

wel terughoudend naar de 

nieuwe speler. Ondertussen 

blijkt dat Nikola het wel 

ernstig meent.

De	reden	voor	die	terughoudendheid	ligt	
voor	alle	duidelijkheid	niet	bij	Nikola,	
dat	van	in	het	begin	open	en	duidelijk	

stelde	dat	ze	elektrische	trucks	met	brandstof-
cellen	wilden	gaan	bouwen.	De	reden	ligt	bij	
een	ander	spraakmakend	bedrijf:	Tesla.	Toen	
Tesla	voor	de	zoveelste	keer	in	slechte	papie-
ren	zat	en	geld	wilde	binnenhalen	van	inves-
teerders,	meldde	het	aan	de	verzamelde	pers	
van	 de	 planeet	 dat	 het	 elektrische	 trekkers	

ging	bouwen.	Daar	waren	geen	vakjournalis-
ten	bij	welkom.	Nikola	heeft	echter	wel	een	
uitnodiging	naar	journalisten	en	vakbladen	uit	
de	 transportsector	 gestuurd,	 reden	 waarom	
een	aantal	journalisten	van	International	Truck	
of	 the	 Year	 naar	 Arizona	 trokken.	 Ze	 waren	
er	niet	alleen,	want	 in	 totaal	kwamen	2.200	
mensen	 opdagen	 voor	 de	 lancering.	 Nikola	
kondigde	er	ondermeer	aan	dat	ze	niet	alleen	
trucks,	 maar	 ook	 militaire	 voertuigen	 willen	

Nikola: 
ernstig alternatief?

TRUCK   

De	Nikola	Two	met	zijn	semifrontstuurcabine	is	al	besteld	door	Anheuser-Busch,	een	grote	brouwer.
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meent	 met	 de	 waterstoftruck,	 die	 op	 lange	
afstanden	een	veel	beter	bruikbaar	alternatief	
voor	de	diesel	of	aardgas	vormt	dat	een	wa-
gen	die	alleen	op	batterijen	rijdt.	Het	wordt	in	
ieder	geval	interessant	te	zien	of	dit	alternatief	
inderdaad	 op	 de	markt	 komt	 en	 een	 betaal-
bare	vervanger	voor	de	diesel	wordt.		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

torpedofront	en	een	erg	grote	cabine	voor	de	
Noord-Amerikaanse	 markt.	 De	 Amerikaanse	
trekker	 werd	 ook	 rijdend	 getoond,	 met	 een	
standaard	Amerikaanse	twee-assige	trailer	op	
de	koppelschotel.

SAMENWERKING

Omdat	 de	 omschakeling	 van	 de	 diesel	 naar	
iets	 anders	geen	proces	 is	dat	we	even	 snel	
kunnen	afhaspelen,	 is	het	ook	voor	een	spe-
ler	als	Nikola	belangrijk	om	samen	te	werken	
met	al	bestaande	 truckbouwers.	 Zo	kondigde	
CNH	 Industrial	 deze	 zomer	 aan	 dat	 het	 van	
plan	is	om	met	Nikola	te	gaan	samenwerken.	
Belangrijk	nieuws,	want	het	bedrijf	is	de	moe-
derholding	 waaronder	 onder	 meer	 Iveco	 en	
Astra	resorteren.	Bovendien	is	het	een	bijzon-
der	belangrijke	leverancier	van	aandrijflijn	voor	
zeer	uiteenlopende	types	militaire	voertuigen.
Het	ziet	er	naar	uit	dat	Nikola	het	dus	ernstig	

gaan	 bouwen.	 Dat	 lijkt	 misschien	 een	 grote	
sprong,	 maar	 alle	 legers	 ter	 wereld	 zijn	 in	
hoge	mate	afhankelijk	van	vrachtwagens	om	
te	kunnen	werken.	Een	elektrische	truck	met	
brandstofcellen	heeft	 het	 grote	 voordeel	 dat	
zo’n	 voertuig	 nauwelijks	 lawaai	 maakt:	 niet	
onhandig	om	te	voorkomen	dat	de	vijand	 je	
kan	horen	opduiken.	Verder	heeft	een	strijd-
macht	 en	 zeker	 het	 Amerikaanse	 leger,	 het	
soort	van	budgetten	ter	beschikking	die	toe-
laten	om	relatief	grote	aantallen	van	dit	soort	
nieuwe	technologie	op	de	kop	te	tikken.	Dat	is	
ook	een	belangrijk	voordeel	voor	Nikola,	om-
dat	zo	de	ontwikkelingskosten	sneller	kunnen	
worden	verteerd.

Nikola	 toonde	op	de	 lancering	een	soort	van	
militair	 voertuig	 voor	 4	 personen,	 een	 trek-
ker	met	 frontstuurcabine,	 die	 duidelijk	 op	 de	
Europese	 en	 Aziatische	 markt	 gericht	 werd	
en	tenslotte	een	grote	4x6	trekker	met	semi-

Met	de	Nikola	Tre	wordt	duidelijk	op	de	Europese	markt	gemikt.
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Met twee vestigingen is 

GTM een vaste naam in 

trailerland. Het bedrijf levert 

alle diensten om getrokken 

materiaal in topconditie 

te houden: ze zorgen voor 

onderhoud en herstellingen, 

levert onderdelen, voorziet 

24/7 depannage en heeft 

binnenkort ook een eigen 

keuringsstraat.  Sinds kort 

verdeelt GTM ook exclusief 

de trailers van HAStrailer in 

België.

Reden	 genoeg	 voor	 een	 babbel	 met	
Philippe	 Wouters	 en	 Jan	 D’hondt	 in	
de	 vestiging	 in	 het	 hartje	 van	 de	

Antwerpse	haven.	

Dat	 is	 trouwens	 niet	 de	 enige	 plek	 vanwaar	
GTM	opereert,	legt	Philippe	Wouters	uit:	“Twee	
jaar	 geleden	 hebben	 we	 een	 vestiging	 in	
Herentals	geopend,	pal	naast	de	E313,	op	de	
Toekomstlaan.”		

GTM	houdt	de	vinger	aan	de	pols	bij	de	klan-
ten,	 deze	 tweede	 locatie	 is	 er	 op	 vraag	 van	
onze	klanten	gekomen.	“Omdat	we	nogal	wat	
klanten	hebben	die	 sneller	 in	Herentals	 kun-
nen	geraken	dan	 in	Antwerpen,	 lag	het	voor	
de	hand	om	daar	een	nieuwe	vestiging	te	ope-
nen,”	legt	Jan	D’hondt	uit.	“Dat	bespaart	onze	

klanten	uit	 de	 Kempen	en	 Limburg	heel	wat	
uren	fileleed	op	de	Antwerpse	ring.	”	

“De	klantenbasis	van	GTM	is	bijzonder	divers:	
eigenlijk	komt	zo’n	beetje	 iedereen	 langs	die	
getrokken	 materieel	 gebruikt.”	 stelt	 Philippe	
Wouters:	“De	klanten	die	we	zien,	zijn	bedrij-
ven	 die	 specifieke	 haventransportactiviteiten	
uitoefenen,	 maar	 ook	 distributie,	 koeltrans-
port,	 ADR,	 afvalverwerking,	 uitzonderlijk	 ver-
voer…	alle	type	trailers	worden	door	GTM	met	
plezier	onder	handen	genomen.	Op	 jaarbasis	
zijn	dat	al	 snel	4.000	afzonderlijke	getrokken	
voertuigen	 die	 langskomen	 voor	 een	 onder-
houd	of	herstelling	bij	GTM.”	

GTM	beperkt	zich	niet	alleen	tot	herstellingen	
en	het	leveren	van	onderdelen	aan	vloten	die	

GTM investeert  
in totaalservice,  
kwaliteit en maatwerk 

TRAILER   

Naast	de	vestiging	in	het	Antwerpse	havengebied,	heeft	GTM	ook	een	filiaal	naast	de	E313.
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TM397gtmILLU001
Naast	de	vestiging	in	het	Antwerpse	havengebied,	

heeft	GTM	ook	een	filiaal	naast	de	E313.

TM397gtmILLU002
De	complete	keuringstraat	wacht	nog	op	de	laatste	

vergunning.

TM397gtmILLU003
Jan	D’hondt	(l)	en	Philippe	Wouters	kennen	de	sector	
van	het	getrokken	materieel	tot	in	de	kleinste	details.

TM397gtmILLU004
De	samenwerking	met	HAStrailer	heeft	zich	vertaald	

in	een	bijzonder	doordacht	en	duurzaam	product.

zelf	onderhoud	aan	hun	getrokken	voertuigen	
doen.

“We	 bouwen	 of	 verbouwen	 regelmatig	 ook	
wagens	 voor	 klanten,”	 vult	 Philippe	 Wouters	
aan.	 “In	de	haven	 zijn	er	bv.	nogal	wat	 spe-
ciale	 trailers,	 die	 alleen	 op	 de	 kade	 worden	
gebruikt.	 Zowel	 on-site	 bij	 onze	 klanten	 -als	
daar	plaats	en	faciliteiten	voor	zijn-,	als	in	onze	
eigen	werkplaatsen	hebben	we	de	voorbije	ja-
ren	al	diverse	projecten	gerealiseerd,	waarbij	
trailers	 worden	 aangepast	 aan	 de	 noden	 en	
wensen	van	onze	klant.	Onze	brede	expertise	
wordt	hierbij	steeds	gewaardeerd.”

GTM

GTM		investeert	volop	in	services	die	ten	goede	
komen	aan	de	klanten:	zo	komt	er	in	de	vesti-
ging	in	Antwerpen	een	nieuwe	keuringsstraat.	
“Dit	 betekent	 een	 belangrijke	 tijdsbesparing	
voor	onze	klanten”	stelt	Philippe	Wouters.	“De	
werken	 voor	 de	 keuringsstraat	 zijn	 klaar	 en	
binnenkort	 zullen	 ook	 de	 vergunningen	 door	
de	bevoegde	diensten	worden	afgeleverd”
“Voor	het	gebruik	van	de	keuringsstraat	biedt	
GTM	drie	mogelijkheden	aan:	de	klant	zet	de	
trailer	 af,	 geeft	 ons	bij	wijze	 van	 spreken	de	
sleutels	en	wij	 zorgen	dat	de	wagen	piekfijn	
in	orde	is	en	een	keuringsbewijs	krijgt.	Of	de	
klant	 doet	 alle	werk,	maar	 laat	 de	 remmen-
test,	spelingscontrole	en	de	keuring	voor	onze	
zorgen.	Tenslotte	kan	iemand	zijn	voertuig	ook	
gewoon	alleen	voor	een	keuring	aanbieden.”	
aldus	Philippe	Wouters.

HASTRAILER

Momenteel	 rolt	GTM	een	samenwerking	met	
HAStrailer	 uit.	 Een	 project	 waarin	 veel	 tijd	
en	 moeite	 werd	 geïnvesteerd	 in	 de	 voorbije	
maanden,	 legt	 Jan	 D’hondt	 uit:	 “HAStrailer	
bouwt	alle	denkbare	types	opleggers,	waarbij	
ze	vooral	oog	hebben	voor	een	hoge	kwaliteit	
van	hun	producten.	Wij	hebben	veel	tijd	geïn-
vesteerd	in	het	voorkomen	van	gebruiksschade	
aan	de	trailers.	Door	onze	jarenlange	ervaring	
in	onderhoud	en	herstellingen,	waren	we	van	
het	 begin	 van	 de	 ontwerpfase	 betrokken	 en	
konden	we	meteen	aanpassingen	doorvoeren	
aan	de	opbouw	van	de	trailers.	Bij	HAStrailer	
zijn	 ze	 heel	 flexibel,	 zodat	 onze	 voorstellen	
makkelijk	konden	worden	doorgevoerd	op	de	
productielijn.”	Philippe	Wouters	vult	aan:	 “De	
opleggers	 zijn	 functioneel,	 zeer	 degelijk	 en	
vooral	makkelijk	aan	te	passen	aan	een	brede	
waaier	van	transportoplossingen.”		

Jan Voet

De	complete	keuringstraat	wacht	nog	op	de	laatste	vergunning.

Jan	D’hondt	(l)	en	Philippe	Wouters	kennen	de	sector	van	het	getrokken	materieel	tot	in	de	kleinste	details.

De	samenwerking	met	HAStrailer	heeft	zich	vertaald	in	een	bijzonder	doordacht	en	duurzaam	product.
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Henrik Lessèl (CEO Hedin Automotive Belgium) & Filip Snauwaert (Business Unit Manager Hedin Automotive Trucks):

“De toekomst van de transportsector: Mercedes-Benz Actros”
Sinds 1896 is Mercedes-Benz een vaste waarde in de truckwereld. Bij het zien van 
de ster denken we spontaan aan innovatie, vertrouwen én veiligheid. Hedin Auto-
motive deelt deze passie en waarden door de klanten van morgen de service en 
expertise aan te bieden die onze groep in de loop van de jaren heeft opgebouwd.

Hedin Automotive, 14 erkende 
Mercedes-Benz Concessiehouders en 
Servicepunten
Sinds april 2018 maakt truckcenter Aalst 
deel uit van de Hedin Automotive groep. 
Hedin Automotive staat voor 14 erkende 
Mercedes-Benz vestigingen in Vlaanderen, 
wat van Hedin Automotive de grootste 
erkende Mercedes-Benz concessiehouder 
in België maakt. Hedin is reeds 3 generaties 
lang, sinds de jaren 1950, gekend in het 
thuisland Zweden, maar groeide de 
laatste jaren over de landsgrenzen heen 
en het familiebedrijf ging internationaal. 
14 reeds bestaande Mercedes-Benz 
vestigingen (gevestigd in de driehoek 
Gent-Antwerpen-Brussel) allemaal met 
hun eigen historiek werden plots één grote 
familie. Service, klantentevredenheid en 
vooral een gedeelde passie voor een 
groot automerk was en is nog steeds de 
rode draad bij de ruim 400 werknemers 
van Hedin Automotive in België. Daaraan 
werd schaalgrootte toegevoegd, iets wat 
almaar belangrijker wordt in de autosector. 
Naast het truckcenter in Aalst kan u terecht 
bij de truckspecialisten in Gent, Ninove & 
Sint-Niklaas.

De nieuwe Mercedes-Benz Actros
De nieuwe Actros overtuigt bedrijven 
door zijn hoog rendement, bestuurders 
door zijn dynamiek en trekkracht, de 
samenleving door lage emissies. De 

ecologische vrachtwagen is tegelijk 
een economische vrachtwagen. Dat 
wijzen niet alleen de gegevens van de 
langeafstandsvrachtwagen uit, maar ook 
testen staven deze stelling. 

Nog nooit was een langeafstandsvracht-
wagen zo consequent op maximale 
efficiëntie afgestemd als de Mercedes-
Benz Actros. Hij staat voor een optimaal 
rendement in de harde transportwereld. 
Met de invoering van de tweede generatie 
van de heavy-duty-motor OM 471 daalt zijn 
toch al laag brandstofverbruik nog eens 
met drie procent.

Een van de belangrijkste nieuwigheden 
in de Mercedes-Benz Actros is de Active 
Drive Assist waarmee Mercedes-Benz het 
deels geautomatiseerd rijden standaard 
introduceert. Het systeem kan onder 
bepaalde omstandigheden zelfstandig 
sturen, remmen en accelereren. Hoewel de 
bestuurder verantwoordelijk blijft voor het 
monitoren van de verkeerssituatie, ontlast 
het systeem de bestuurder aanzienlijk en 
levert het een belangrijke bijdrage aan 
het verhogen van de verkeersveiligheid.
Nog een wereldprimeur is de standaard 

ingebouwde MirrorCam. Deze vervangt 
in de nieuwe Actros de hoofd- en 
groothoekspiegels. Het systeem bestaat uit 
twee aan de buitenkant van het voertuig 
gemonteerde camera’s waarvan de 
beelden worden weergegeven op twee 
15-inch displays die op de A-stijlen in de 
cabine zijn aangebracht. Hierdoor heeft 
de bestuurder een veel beter zicht rondom.

De nieuwe multimediacockpit is het 
connectiviteitscentrum van de nieuwe 
Actros. Het primaire display vervangt 
het gebruikelijke combi-instrument, 
zodat de bestuurder in één oogopslag 
alle assistentiesystemen en de nieuwe 
verkeersbordenherkenning kan zien. Een 
tweede aanraakscherm in het dashboard 
fungeert als bedieningsinstrument voor 
geselecteerde apps van het Mercedes-
Benz Truck App Portal en virtuele 
schakelaars, en toont de informatie 
van het nieuwe navigatiesysteem.“Hedin Automotive is uw partner 

in de automobielsector: 
we bieden onze klanten steeds 
de juiste service en expertise.”

- Henrik Lessèl

Wilt u deze mix van kracht en 
technologie zelf ervaren?
Schrijf u nu in voor het lancerings-
evenement op zaterdag 26 oktober 
2019 en ondervind zelf de rijervaring 
achter het stuur, voer verschillende 
manoeuvres uit en neem deel aan 
interessante workshops. Eenvoudig 
inschrijven of voor meer informatie: 
stuur een mailtje naar 
marketing@hedinautomotive.be. 

U kan erop vertrouwen dat de nieuwe 
Actros u nooit in de steek laat, met 
andere woorden: 
‘Trucks you can trust’. 

TRUCK CENTER

Publireportage
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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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	Test: Scania 

	Lange duur tests 

	Busworld

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

	 	Busworld,	Brussel	:		
18	tot	23	oktober

	 	Solutrans,	Lyon	:		
19	tot	23	november

BTC	behendigheidsproeven:	

	 	Finale:		
5	oktober,	Truckstop	26	bis

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA:



Zoals topatleten bij een triatlon leveren de MAN XLION voertuigen 
ook elke dag extreme prestaties, of ze nu in het langeafstandsverkeer, 
distributieverkeer of op de bouwwerf worden ingezet. Dankzij een groot 
uithoudingsvermogen, efficiënt krachtgebruik en absolute betrouw-
baarheid zijn de MAN XLION bedrijfsvoertuigen perfect voorbereid op 
de speciale eisen van uw branche. Ontdek nu alle voordelen van de 
MAN XLION uitrustingspakketten op www.man.be en overtuig uzelf!

DE NIEUWE MAN 
XLION. 

Betrouwbare topprestaties voor  
elke discipline.

Visit us at 

MATEXPO  
2019 

11-15 september

MAN_advertentie XLion Matexpo Transporama 230x297 NL 07-2019.indd   1 30/07/19   12:07

www.renault-trucks.be

Als u kiest voor Renault Trucks, kiest u voor meer dan alleen een vrachtwagen. 
U bent er dan van verzekerd dat rekening is gehouden met uw behoeften, dat uw voertuig 
altijd inzetbaar is, op de weg én in alle terreinsoorten, en dat u altijd op tijd kunt leveren. 
Renault Trucks stelt alles voor u in het werk op de weg naar succes.

EEN TRUCK DIE UW
RENDEMENT VERHOOGT

Bezoek ons op Matexpo (stand nr 441)    
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Hier komt de Volvo FH met I-Save - onze ultieme truck voor lange afstanden. Bespaar nu 
tot 7 %* op de brandstofkosten, zonder toegevingen te doen op het vlak van productiviteit 
en rijplezier. De truck combineert de nieuwe D13TC-motor, onze zuinigste motor voor 
lange afstanden ooit, met een aantal hoogtechnologische brandstofbesparende functies, 
waaronder de geüpdatete I-See gebaseerd op kaarten. Je krijgt ook meer koppel aan 
lage toerentallen. Dat levert een hogere gemiddelde snelheid op zonder meer brandstof 
te verbruiken, met als kers op de taart nog de snelle koppelrespons en het soepelere en 
stillere rijgedrag. Hoe verder je rijdt, hoe meer je met I-Save kunt besparen. En dat voelde 
nog nooit zo goed.

*De feitelijke brandstofbesparing zal afhankelijk zijn van uiteenlopende 
factoren zoals het gebruik van de cruise control, de topografie van het terrein, 
de rijervaring van de chauffeur en de weersomstandigheden.

Brandstof  
besparen  
voelde nog  
nooit zo goed

Volvo FH MET i-save




