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DAF international drivers challenge: 
Belg Peter Jacobs wint
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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
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DAF Trucks feliciteert Peter Jacobs, 
winnaar DAF Driver Challenge 2019!

Peter Jacobs, werkzaam bij Alders Bulk Logistics uit Pelt, is gekroond 
tot de beste chauffeur van de 18 fi nalisten uit Europa. Dit, na een 

spectaculaire en uitdagende internationale fi nale in G.H. Luxemburg. 

Wil jij Peter in actie zien? Kijk op drivers.daf.com

We hebben een winnaar!

526255 DAF_adv Driver Challenge winnaar_230x297mm_v6.indd   1 04-10-19   15:18

Van het voldoen aan  
wet- en regelgeving tot 
route optimalisatie
TomTom Telematics is nu Webfleet Solutions

webfleet.com

Sinds de lancering 20 jaar geleden zijn we uitgegroeid tot een wereldleider op 
het gebied van telematica, waarmee we meer dan 50.000 bedrijven helpen hun 
voertuigen te beheren en de productiviteit te maximaliseren. Door de recente 
overname door Brigestone is onze naam nu veranderd van TomTom Telematics 
naar Webfleet Solutions. Onze doelstelling blijft dezelfde: innoveren van fleet 
management en bouwen aan een toekomst voor mobiliteitsoplossingen.

Let’s drive business. Further.

Rijden sinds  15:48 (7min)

014

WERKTIJD

RDT VANDAAG

RDT HUIDIGE WEEK

DETAILS WERKTIJD OPTIDRIVE

JOHN SMITH

Dophinstraat, 78 Almere, NL
Rijden sinds 15:48 (7 min)

Resterende rijtijd 
2h 56 min

Totaal vandaag 
7h 4 min

Volgende pauze 
18:31

Rustperiode 
21:57

Resterende rijtijd 
56 h

WFS_Ad_Transport_230x297_NL.indd   1 27/9/19   17:23
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NEWS   

Peter Van Hoof wordt nieuwe Sales 
Manager Truck bij Profile BeLux
Peter	Van	Hoof	(58)	is	sinds	kort	de	nieuwe	
Sales	Manager	Truck	bij	Profile	Belux.	Peter	
heeft	een	rijke	ervaring	in	de	truckwereld.	Hij	
bekleedde	verschillende	sales	en	sales	ma-
nagement	functies	bij	DAF,	Volvo	en	Renault.	
Jean-Louis	Weemaes,	Managing	Director	van	
Profile	Belux:	 “We	 zijn	 blij	 om	Peter	 in	 ons	
team	te	verwelkomen.	Zijn	komst	kadert	 in	
de	 implementatie	 van	 onze	 100%	 uptime	
strategie,	met	als	doel	meer	marktaandeel	te	
verwerven.	 Hierbij	 kiezen	 we	 voor	 solution	
selling,	en	niet	zozeer	voor	product	selling.”

PROFILE GAAT 100% VOOR 
100% UPTIME

Elk	transportbedrijf	streeft	naar	maximale	up-
time.	Daarom	is	er	de	Profile	100%	Uptime	
Service.	 Peter	 Van	 Hoof,	 nieuwe	 Sales	
Manager	 Truck:	 “100%	 uptime	 kunnen	 we	

onmogelijk	beloven	 –	er	 kan	namelijk	altijd	
iets	onverwacht	gebeuren	dat	tot	vertraging	
leidt	 –	 maar	 we	 garanderen	 wél	 100%	 in-
zet	van	onze	medewerkers	en	partners	om	

downtime	 van	 trucks	 te	 minimaliseren.	 De	
Profile	Uptime	Service	is	een	continu	proces.	
Dat	 begint	 bij	 goed	 bandenmanagement.	
We	geven	advies	over	 de	best	 presterende	
banden	voor	uw	type	transport.	En	door	bij-
voorbeeld	 uitlijnen	 en	 balanceren	 kan	 nóg	
meer	op	brandstof	en	onderdelen	bespaard	
worden.	 Met	 onze	 mobiele	 service	 units	
controleren	 we	 meerdere	 keren	 per	 jaar	
uw	wagenpark.	Maar	bovenal	is	er	het	zeer	
performante	 Tymacon-systeem,	 waarbij	 de	
klant	 zijn	 voertuigen	 perfect	 kan	 opvolgen	
en	Profile	mogelijk	nakende	strandingen	kan	
voorspellen.	 Dankzij	 de	 Profile	 Euroservice	
24/7	 en	 de	 bijna	 8.000	 servicelocaties	 in	
Europa	zorgen	we	dat	u	bij	pech	snel	weer	
de	weg	op	kan.	Zo	draagt	Profile	bij	aan	uw	
optimale	 kilometerrendement.	 Want	 stil-
stand	 is	downtime,	en	wij	gaan	voor	100%	
uptime!”	

Intertruck lanceert uitgebreid  
grossiernetwerk HD PartsCenter
Het	 in	 2014	 door	 Intertruck	 opgerichte	 HD	
PartsCenter	is	nu	groter	en	sterker	dan	ooit.	
Met	 de	 toevoeging	 van	 wel	 10	 zelfstandi-
ge	 grossiers	 in	 Nederland	 en	 België,	 is	 HD	
PartsCenter	 in	 onze	 branche	 het	 grootste	
grossiersnetwerk	van	de	Benelux.	
Intertruck	 heeft	 HD	 PartsCenter	 in	 het	 le-
ven	 geroepen	 om	 professionals	 binnen	 de	
branche	 met	 elkaar	 te	 verbinden.	 “Grote	
spelers	in	de	markt	als	Avim-TMO,	FTTP,	GTO,	
JB	Remservice,	Jonk	Parts,	Rekos	en	Van	der	
Burg	Parts	maken	reeds	deel	uit	van	het	net-
werk”,	 vertelt	 een	 enthousiaste	 Erik	 Nobel,	
Sales	 Director	 Intertruck	 Benelux	 BV.	 “Met	
deze	partners	hebben	wij	al	jarenlang	een	in-
tensieve	relatie	en	wij	zijn	dan	ook	blij	dat	zij	
met	ons	de	relatie	voortzetten”,	zegt	Nobel.
De	onderdelendistributeur	houdt	de	verande-
ringen	in	de	markt	nauwlettend	in	de	gaten.	
En	één	conclusie	die	ze	in	Hoogvliet	hebben	
getrokken	 is	 dat	 werken	 op	 de	 ‘oude’	 ma	

nier	geen	garanties	biedt	voor	de	toekomst.	
Daarom	heeft	 het	 bedrijf	 groots	 ingezet	 op	
samenwerking	in	de	markt.	
“Wij	 hebben	 gekeken	 naar	 individuele	 zelf-
standige	 grossiers	 die	 met	 het	 bestaande	
netwerk	 de	 krachten	 willen	 bundelen	 met	
het	 oog	 op	 efficiency.	 Denk	 hierbij	 aan	 het	
samenvoegen	 van	 inkoopvolumes	 en	 het	
delen	van	kennis	en	diensten.	Daar	voegen	
wij	marketingsupport	en	innovatieve	digitale	
systemen	aan	 toe,	waardoor	elke	 regionale	
speler	 zich	 kan	 concentreren	 op	 zijn	 core	
business.	 Door	 de	 overkoepelende	 inspan-
ningen	op	het	gebied	van	IT	en	communica-
tie	zal	de	individuele	grossier	een	stevigere	
positie	 in	de	markt	 innemen”,	aldus	Marcel	
van	Eeuwen,	CEO	Intertruck	Benelux	BV.	
Tot	nu	toe	hebben	10	grossiers	in	Nederland	
en	België	zich	bij	het	bestaande	netwerk	aan-
gesloten,	te	weten	Aalst	Parts,	EBO,	EMV,	GS	
Meppel,	GTM,	Labie,	Op	’t	Hof,	TLG	Ruurlo,	TSV	

en	 TTMZ.	 “De	 aangesloten	 HD	 PartsCenters	
beconcurreren	elkaar	niet.	Ze	werken	in	een	
andere	regio	of	hebben	andere	specialisaties,	
waardoor	 ze	 elkaar	 juist	 versterken”,	 zegt	
van	Eeuwen.	Daarnaast	is	Intertruck,	als	initi-
ator	van	het	netwerkplatform,	ook	onderdeel	
van	het	netwerk.	Kijkend	naar	de	 toekomst	
is	de	verwachting	dat	het	netwerk	zich	in	de	
komende	maanden	nog	verder	uitbreidt.		
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Onzichtbaarheid
In	dit	nummer	kan	u	lezen	dat	Peter	Jacobs,	vrachtwagenchauffeur	bij	Alders,	de	DAF	

International	Driver	Challenge	heeft	gewonnen.	Een	mooie	wedstrijd,	waar	chauffeurs	

van	over	heel	Europa	in	een	open	en	sportieve	sfeer	met	elkaar	in	competitie	gingen.	

Het	mooiste	moment	viel	toen	de	drie	mannen	op	het	podium	mekaar	feliciteerden	

met	een	krop	in	de	keel.	Voor	een	keer	zagen	we	nog	eens	dat	chauffeurs	wel	solidair	

met	elkaar	zijn	en	mekaar	kunnen	steunen	en	helpen.

Dat	 DAF	 een	 competitie	 voor	 chauffeurs	 organiseert,	 is	 te	 verklaren	 door	 het	 snel	

toenemende	tekort	aan	mensen	die	met	een	vrachtwagen	willen	of	kunnen	rijden.	

Een	wedstrijd	is	een	goeie	manier	om	de	goede	eigenschappen	van	truckers	aan	te	

wakkeren:	verantwoordelijkheid,	zelfstandigheid	en	veiligheidsbesef.	Het	 is	ook	een	

schitterende	manier	om	de	sector	eens	in	de	spotlights	te	zetten:	een	positieve	impuls.

Jammer	 genoeg	 zijn	 deze	 chauffeurscompetities	 volmaakt	 onzichtbaar	 voor	 de	

buitenwereld.	

De	 gemiddelde	 verkeershufter	 is	 er	 immers	 rotsvast	 van	 overtuigd	 dat	 met	 een	

oplegger	rijden	nooit	veel	moeilijker	kan	zijn	dan	met	een	kleine	stadswagen.	En	dat	

vrachtwagens	alleen	maar	leeg	rondrijden.	En	dat	ze	de	hoofdoorzaak	van	alle	files	

zijn.

Kortom:	 we	 zitten	 als	 sector	 met	 een	 bijzonder	 ernstig	 imagoprobleem.	 Andere	

weggebruikers	en	zelfs	beleidsmensen	overladen	het	wegtransport	met	alle	denkbare	

en	ondenkbare	zonden	en	 fouten,	 liefst	 zonder	de	minste	dossierkennis.	Dat	 jonge	

mensen	dan	 liever	niet	voor	een	 loopbaan	als	beroepschauffeur	kiezen,	 is	niet	erg	

verwonderlijk.	 Als	 je	 jonge	 chauffeurs	 spreekt,	 blijkt	 al	 snel	 dat	 ze	 allemaal	 één	

eigenschap	met	elkaar	delen:	ze	zijn	op	jonge	leeftijd,	via	vader	of	andere	familieleden	

in	contact	gekomen	met	vrachtwagens	en	de	transportsector.	Ze	hebben	ontdekt	dat	

het	er	hard	werken	is,	maar	dat	je	een	belangrijke	en	interessante	job	uitvoert,	vaak	

onder	veeleisende	omstandigheden.	

We	moeten	als	sector,	chauffeurs,	transporteurs,	belangenorganisaties	en	truckbouwers	

dringend	aan	ons	imago	gaan	werken.

Anders	vindt	geen	enkele	jongere	nog	de	weg	naar	de	vrachtwagencabine…

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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“Er gaat in de komende vijf 

jaar meer veranderen dan in 

de 100 voorbije jaren”, aldus 

Hans Schep, de baas van 

Ford Commercial Vehicles 

bij de voorstelling van de 

Transit Mild Hybrid en da 

PHEV (spreek uit Piehef), 

de revolutionaire plug-in 

hybride, die in de komende 

weken op de markt komt. 

Wie zijn wij om hem tegen 

te spreken?

Ford innoveert met Mild 
Hybrid en Plug-in Hybrid

VAN   

De	 Transit	 krijgt	 een	 reeks	 vernieuwde	
2.0	l	EcoBlue	diesels	in	vier	vermogens-
varianten:	105	–	130	–	170	en	185	pk,	

die	standaard	zijn	uitgerust	met	een	start-stop-
systeem,	 beschikbaar	 zijn	 met	 een	 10-traps	
automaat	en	die	tot	7%	zuiniger	zijn	dan	hun	
voorgangers.	Daarnaast	is	er	een	Mild	Hybrid,	
beschikbaar	op	 zowel	de	grote	 Transit	 als	op	
de	Custom,	ook	niet	verkeerd.	Remenergie,	die	
normaal	 verloren	gaat,	wordt	 nu	opgeslagen	
in	 een	 48	 Volt	 batterij.	 Eenvoudig	 uitgelegd:	

een	 riemaangedreven	 startgenerator	 zorgt	
voor	de	transfert	van	de	energie	naar	de	bat-
terij	of	helpt	de	dieselmotor	bij	het	accelereren	
of	bij	de	aandrijving	van	hulpsystemen,	zoals	
de	servo.	Samen	met	de	start-stop	voorziening	
–	die	al	tussenkomt	bij	snelheden	onder	de	12	
km/u	 (gewoonlijk	 is	 dat	 enkel	 bij	 stilstand)	
-	 zorgt	 dit	 voor	 een	 brandstofbesparing	 van	
gemiddeld	3%,	maar	die	kan	oplopen	tot	8%	
in	 agglomeratieverkeer.	 Ford	 spreekt	 over	de	
“slimste	en	meest	productieve	Transit	ooit”	en	
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we	zijn	niet	meteen	geneigd	dit	te	ontkennen.	
Tegelijk	 werd	 er	 ook	 verder	 op	 zoek	 gegaan	
naar	 gewichtsbesparing.	 Voor	 de	 “2	 Tonne”	
resulteert	 de	 toepassing	 van	 aluminium	 en	
andere	maatregelen	in	een	gewichtsbesparing	
van	48	kg	op	de	voorwielaandrijver	en	80	kg	
op	de	achterwielaandrijver.	

PHEV

Maar	 er	 komt	 dus	 ook	 een	 plug-in	 hybride	
Transit	Custom,	een	introductie	die	zo	baanbre-
kend	is	in	onze	ogen,	dat	ze	de	Mild	Hybrid	zou	
doen	vergeten.	Geen	enkele	concurrent	op	de	
bestelwagenmarkt	 is	hier	bij	ons	weten	mee	
bezig,	 ook	 al	 bieden	 sommige	 concurrenten,	
zoals	Mercedes	of	de	pionier	 van	de	hybride	
aandrijving,	Toyota,	wel	hybride	personenwa-
gens	 aan.	Wanneer	we	de	 vraag	 stellen	 aan	
de	constructeurs	die	nu	alles	zetten	op	het	vol-
elektrische	verhaal,	krijgen	we	gewoonlijk	als	
antwoord:	“te	duur”,	of	“	onze	oplossing	dekt	
80%	van	de	elektrische	behoeften”.	Persoonlijk	
zijn	 we	 niet	 geneigd	 om	 helemaal	 mee	 te	
gaan	in	die	80%.	Hoeveel	bestelwagen-eige-
naars	gebruiken	hun	bestelwagen	enkel	in	de	
stad,	 en	 hoeveel	 van	 die	 gewoonlijk	 “kleine	
zelfstandigen”	rijden	nooit	méér	dan	150	km	

Uiterlijk	is	de	PHEV	enkel	te	herkennen	aan	het	
klepje	links	onder	de	koplamp,	waarachter	het	

laadstopcontact	zit.

Schematische	
voorstelling	van	
de	werking	van	

het	systeem

Het	eenvoudige	dashboard	
van	de	Transit	PHEV.	Enige	
kritiek:	men	ziet	niet	of	
nauwelijks	in	welke	mode	
men	rijdt	en	ook	niet	of	de	
motor	draait.

Charging point

The flow of power

Electric Motor

Battery

Transmission

Electrical power Mechanical power Regeneration power

1.0 EcoBoost Engine
and Generator
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per	dag	met	hun	enige	bestelwagen?	 Ja,	wij	
geloven	in	de	Ford-oplossing,	en	het	zou	ons	
niet	verbazen	mocht	de	nieuwe	bestelwagen-
partner	Volkswagen,	heel	snel	met	een	PHEV	
Transporter	op	de	proppen	komen.	

GENERATOR

De	PHEV	van	Ford	is	niet	voorzien	van	een	die-
selkrachtbron,	maar	van	de	meermaals	gelau-
werde	 driecilinder	 1	 liter	 motor,	 onder	 meer	
driemaal	op	rij	uitgroepen	tot	“motor	van	het	
jaar”.	Die	staat	niet	rechtstreeks	in	verbinding	
met	 de	 wielen,	 maar	 levert	 zijn	 stroom	 aan	
de	elektrische	motor	van	92,9	kW,	die	op	zijn	
beurt	de	wielen	aandrijft.	Een	generator	dus.	
Men	bespaart	zodoende	op	het	gewicht	en	de	
kost	(en	de	plaats)	van	een	mechanische	ver-
snellingsbak.	De	PHEV	is	ook	voorzien	van	een	
centraal	 onder	 de	 vloer	 gemonteerd	 batterij-
pack,	 dat	 extern	 kan	 worden	 opgeladen,	 of	
onderweg	door	de	benzinemotor.	Volledig	op-
geladen	 levert	 die	 batterij	 voldoende	 stroom	
om	ruim	50	km	elektrisch	te	rijden.	De	chauf-
feur	 kan	 kiezen	uit	 vier	 standen:	 hybride	 (EV	
Auto)	-	waarbij	de	auto	zelf	kiest	welke	ener-
gie	wordt	aangewend	maar	wat	vrij	snel	lijdt	
tot	een	lege	batterij	-;	EV	NOW,	volledig	elek-
trisch	rijden;	EV	LATER	–	waarbij	de	batterij	niet	
wordt	aangesproken	–	of	EV	CHARGE,	waarbij	
de	batterij	al	rijdend	wordt	opgeladen,	met	het	
oog	op	een	vol-elektrische	rit	in	de	volgende	
stad.	 Dat	 laatste	 kost	 natuurlijk	 wel	 extra	
brandstof,	want	men	verbruikt	niet	enkel	voor	
het	actuele	traject,	maar	ook	voor	het	toekom-
stige	–	elektrische	traject.	Die	EV	CHARGE	laadt	
vrij	snel,	tijdens	een	(te	korte)	testrit	wonnen	
wij	op	30	km	19	km	aan	elektrische	energie.	
Ons	 verbruik	 lag	 toen	wel	 rond	 de	11	 l/100	
km.	 De	 auto	 biedt	 ook	 verschillende	 rijstan-
den,	waarbij	men	kan	kiezen	hoeveel	motor-
rem	 men	 heeft,	 en	 hoeveel	 remenergie	 kan	
worden	 gerecupereerd.	 In	 de	 hoogste	 stand	
kan	men	bijna	met	één	pedaal	rijden,	omdat,	
als	men	het	gaspedaal	lost,	de	auto	erg	sterk	
vertraagt.	Rijden	doet	die	hybride	Transit	nog	
steeds	uitstekend,	en	de	nieuwe	versie	kreeg	
weer	een	hele	reeks	nieuwe	rijhulpsystemen.	
Dank	zij	zijn	gemengde	aandrijving	geraakt	die	
PHEV	 Transit	 met	 één	 benzinetank	 ruim	 500	
km	 ver,	 zijn	 laadvermogen	 is	 even	 groot	 als	
dat	 van	 de	 standard	 Custom	 (iets	 meer	 dan	
1.100	kg)	en,	dank	zij	zijn	batterij,	kan	hij	ook	
worden	gebruikt	voor	het	aandrijven	van	lichte	
“power	tools”	tot	6	kW.			

Leo Van Hoorick

   JuryLid “internationaL Van of tHe year” 

De	compacte	powerplant	van	de	Transit	PHEV.	De	verbrandingsmotor	zit	bovenaan,	de	elektrische	componenten	
zijn	in	het	oranje	aangeduid.	

De	elektromotor	drijft	de	voorwielen	aan	en	maakt	een	versnellingsbak	overbodig.	
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Volvo Trucks introduceert nieuwe XXL 
FH-cabine in België
Volvo	Trucks	heeft	de	omvang	van	de	reeds	ruime	FH-cabine	vergroot	
voor	meer	leefcomfort	op	de	lange	afstand.	De	grotere	cabine	met	meer	
opbergruimte	en	een	van	de	grootste	bedden	in	de	sector	is	na	Australië	
nu	ook	conform	met	de	Europese	en	Belgische	wetgeving.	De	XXL	ca-
bine	is	leverbaar	in	België	vanaf	begin	december.
De	nieuwe	XXL-uitvoering	van	de	populaire	FH-cabine	is	ontworpen	om	
onderweg	een	thuis	te	zijn	voor	langeafstandschauffeurs	op	zware	op-
drachten.	De	cabine	is	maar	liefst	600	liter	groter	dan	de	al	ruime	FH,	
waardoor	chauffeurs	veel	meer	ruimte	hebben	om	zich	uit	te	rekken.	Er	
is	ook	een	groter	bed	en	veel	extra	opbergruimte	binnen	handbereik.
Dit	werd	bereikt	door	een	nieuw	ontwerp	van	de	Volvo	Trucks	FH-cabine	
waarbij	de	achterste	cabinewand	25	cm	naar	achteren	werd	verplaatst	
en	verstevigd	met	C-stijlen.	Het	resultaat	is	een	veel	grotere	cabine	die	
ook	sterk	genoeg	is	om	te	voldoen	aan	de	strenge	veiligheidsnormen	
van	Volvo	Trucks.	De	hoogte	blijft	4	meter	conform	de	Belgische	normen.
“We	wilden	een	veel	grotere	cabine	die	sterk	genoeg	is	om	de	frontale	
botsingstests	van	Volvo	Trucks	te	weerstaan,	maar	zonder	veel	gewicht	
toe	 te	 voegen.	 De	 XXL-cabine	 presteert	 op	 beide	 fronten”,	 zegt	 Lars	
Franck,	productmanager	Special	Vehicle	Offering	bij	Volvo	Trucks.
Voor	een	goede	nachtrust	heeft	de	XXL-cabine	een	van	de	grootste	bed-
den	 in	de	branche.	Het	bed	 is	13	cm	 langer	gemaakt	dan	die	 in	een	

reguliere	 FH	 en	 25	 cm	 breder,	 waardoor	 er	 volop	 extra	 hoofdruimte	
ontstaat	en	ruimte	om	zich	uit	te	rekken.	En	het	nieuwe	matras	is	ver-
vaardigd	met	S-Touch	Technology,	met	een	polyether	schuimkussen	op	
elke	veer.
“Een	goed	uitgeruste	chauffeur	 rijdt	veiliger	en	 is	 tevredener.	Daarom	
wilden	we	een	echt	groot	bed	dat	ook	zeer	comfortabel	is”,	zegt	Joacim	
Vernersson,	 Chief	 Project	 Manager	 Special	 Vehicles	 bij	 Volvo	 Group	
Trucks	Technology.
Het	 interieur	 van	de	 cabine	 is	 ontworpen	met	het	 oog	op	flexibiliteit	
en	praktische	toepassingen.	Met	50	liter	extra	opbergruimte	in	de	com-
partimenten	onder	het	bed	kunnen	chauffeurs	meer	persoonlijke	items	
meenemen	op	lange	ritten.	Het	onderbed	kan	ook	worden	besteld	met	
een	verstelfunctie	voor	meer	flexibiliteit	en	comfort.			

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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Alcomotive, één van de 

bedrijven van de familie 

Moorkens, start met de 

distributie van de Maxus 

bestelwagens in België, 

Nederland, Luxemburg en 

Zwitserland. De Maxus 

bestelwagen gaat eigenlijk 

terug tot de Britse LDV 

(Leyland DAF Van) die 

reeds vanaf 1974 werd 

geproduceerd, maar nooit 

echt succesvol werd. Het 

project werd overgenomen 

door Daewoo Motors, maar 

toen dat in 2004 failliet ging, 

kwam het in handen van 

General Motors. 

In	 2006	 verkocht	 GM	 LDV	 Motors	 aan	 de	
Russiche	GAZ	groep,	maar	ook	dit	verhaal	
kende	 een	 voortijdig	 einde	 in	 2009.	 Niet	

veel	later	werd	Maxus	een	onderdeel	van	het	
Chinese	 concern	 SAIC	 (Shanghai	 Automotive	
Industry	Corporation)	waartoe	ook	de	merken	
Roewe	en	MG	behoren.	SAIC	is	op	de	Chinese	
markt	 de	 belangrijkste	 automotive	 groep	 en	
wereldwijd	 is	het	de	7e	 speler	op	de	markt,	
SAIC	 met	 7,05	 miljoen	 verkochte	 voertuigen	

in	2018.	Zij	behielden	het	basisconcept,	maar	
maakten	 er	 een	 100%	 elektrische	 bestelwa-
gen	van.	

ZWARE SEGMENT

De	 Maxus	 EV80	 situeert	 zich	 in	 het	 3,5	 ton	
segment,	en	heeft	een	aantal	sterke	punten,	
ook	al	is	het	basisconcept	niet	het	meest	mo-
derne.	Toch	biedt	hij	qua	technologie	en	pro-

Maxus EV 80: 
100% elektrisch

VAN   

Maxus	is	de	enige	elektrische	bestseller	die	ook	als	chassis-cabine	beschikbaar	is



ONDERWEG

Wat	een	beetje	 tegenvalt	bij	 het	eerste	 con-
tact,	is	de	dashbord-	en	stuurbekleding	die	niet	
meteen	 erg	 kwalitatief	 aanvoelt.	 Ook	 al	was	
het	niet	echt	warm,	toch	roken	we	de	plastiek	
een	 beetje.	 In	 de	 jaren	 ’70	 kon	 dit	 nog	 net.	
De	 uitrusting	 is	 eenvoudig.	 Het	 stuur	 is	 niet	
regelbaar,	en	er	 zijn	ook	geen	geïntegreerde	
bedieningen.	De	versnellingsbak	laat	zich	be-
dienen	via	een	hendel	rechts	in	het	dashbord	
met	 4	 standen	 (P-R-N-D)	 en	 gevat	 in	 een	
nogal	 oudbollig	 zwart	 blinkend	 plaatje	 met	
chromen	 omranding.	 Het	 instrumentenbord	
bevind	 zich	 centraal,	 boven	 de	 boordplank.	

energierecuperatiestand	 hebben	 op	 zijn	 ver-
snellingsbak.	Ik	verklaar	me	nader:	de	meeste	
elektrische	auto’s	en	bestellers	bieden	de	mo-
gelijkheid	om	te	kiezen	hoe	hard	men	op	de	
motor	 remt	 en	 dus	 energie	 recupereert,	 en	
dit	 gewoonlijk	 in	 meerdere	 gradaties.	 Vooral	
in	stadsverkeer	–	 toch	het	uitverkoren	terrein	
voor	de	elektrische	voertuigen	-	heeft	men	er	
baat	bij	om	die	motorrem	maximaal	te	benut-
ten:	men	gaat	maximaal	energie	recupereren	
en	 het	 is	 mogelijk	 om	 mits	 wat	 handigheid	
met	één	pedaal	(de	“gas”)	te	rijden.	Op	open	
baan	heeft	men	er	dan	weer	belang	bij	om	de	
inertie	van	het	voertuig	maximaal	te	benutten	
en	dus	met	weinig	of	geen	motorrem	te	rijden.	

porties	 een	 alternatief	 voor	 bijvoorbeeld	 de	
Volkswagen	e-Crafter	of	de	Renault	Master	ZE.	
Met	een	basisprijs	van	€56.760	(excl.	btw)	is	hij	
10	tot	15%	goedkoper	dan	zijn	concurrenten.	
Hij	 is	 bovendien	ook	 verkrijgbaar	 als	 chassis-
cabine,	en	dat	is	een	schot	in	de	roos	bij	vele	
gemeentelijke	groendiensten,	 zo	mag	blijken	
uit	de	actuele	verkoopcijfers.	 Een	ander	punt	
waar	hij	de	concurrentie	het	nakijken	geeft,	is	
de	 autonomie	 van	 ca.	 190	 km,	 en	 zoals	 we	
konden	ondervinden	is	dit	een	heel	reëel	cij-
fer.	Volgens	de	NEDC-meetmethode	bedraagt	
die	 192	 km,	 in	 stadsverkeer	 is	 200	 km	 vol-
gens	onze	metingen	geen	utopie.	En	dat	zou	
waarschijnlijk	nog	beter	kunnen,	mocht	hij	een	
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Ons	testvoertuig	kwam	uit	voor	zijn	kwaliteiten.	Het	is	ook	het	enige	elektrische	bedrijfsvoertuig	dat	gehomologeerd	is	om	een	aanhangwagen	(750	kg)	te	trekken.
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Die	omvat	 rechts	een	zwart/wit	display	voor	
een	summiere	boordcomputer	(met	kleine	be-
dieningsknop	op	het	dashbord),	 een	 centrale	
snelheidsmeter,	 een	 verbruiksmeter	 en	 een	
batterij-indicator.	 Beide	 laatsten	 zijn	 te	 klein	
en	te	ver	uit	het	gezichtsveld	om	goed	te	zijn.	
Onze	auto	was	uitgerust	met	een	touch-screen	
(optie	van	700,00	euro,	inclusief	achteruitrijca-
mera.	Parkeersensoren	zijn	standaard)	die	zich	
niet	echt	vlot	liet	bedienen	maar	wel	voorzien	
was	van	Apple	Car	Play	en	Android	Auto.	Naast	
de	 comfortabele	 chauffeursstoel,	 inclusief	 re-
gelbare	 armsteun	 rechts,	 is	 er	 ook	 nog	 een	
dubbele	 voorbank,	 met	 bergruimte	 eronder,	
zij	het	niet	afgesloten.	Een	radio	is	standaard,	
maar	 ook	 hier	 is	 de	 geluidskwaliteit	 nogal	
“basic”.	De	boordcomputer	werkte	niet	steeds	
feilloos,	de	ene	keer	zei	hij	ons	na	enkele	mi-
nuten	reeds	dat	we	dringend	aan	een	rustpau-
ze	toe	waren	(dat	bleef	zo	tot	we	het	contact	
afzetten	en	opnieuw	startten)	een	ander	keer	
begon	hij	 te	piepen	alsof	we	gingen	crashen	
en	gaf	hij	de	melding	“overspeed”,	ook	al	gaf	
de	GPS	 een	 snelheid	 van	 95	 km/u	 aan.	 Om	
energiebesparingsredenen	 is	 de	 topsnelheid	
beperkt	tot	100	km/u.	Wij	raakten	niet	over	de	
98	 km/u	 (bergaf	 en	wind	mee)	op	dezelfde	
GPS.	Positief	is	dat	er	aan	elke	deur	(zowel	in	
de	 cabine	als	 de	 laadruimte)	een	handgreep	
zit,	maar	een	kleerhaakje	 in	de	 cabine	werd	
dan	weer	vergeten.	En	wat	de	deuren	van	de	
laadruimte	betreft,	die	sloten	niet	altijd	even	
gewillig.	 Maar	 niettegenstaande	 de	 enkele	
minpuntjes	wat	betreft	kwaliteit	en	uitrusting	
waren	we	toch	zeer	aangenaam	verrast.	Dit	is	
zeker	een	sterke	concurrent	op	de	markt	van	
de	elektrische	bestellers.	Een	bijkomende	troef	
van	Maxus	 is	 het	 uitstekende	 garantiepakket	
van	5	 jaar	 –	8	 jaar	op	de	batterij	 -	en	5	 jaar	
pechverhelping.
Hij	wordt	als	bestelwagen	met	lange	wielbasis	
geleverd	en	 is	beschikbaar	met	een	medium	
of	hoog	dak	en	zoals	vermeld	ook	als	chassis-
cabine.	Het	laadvermogen	bedraagt	maximum	
950	kg.	De	lithium-iron	fosfaat	batterij	met	een	
capaciteit	 van	 56	 kWh	 kan	 aan	 een	 wissel-
stroomlader	 van	 6,6	 kWh	 worden	 opgeladen	
in	8,5	uur.	Via	een	gelijkstroom	(DC)	snellader	
wordt	 de	 laadtijd	 beperkt	 tot	 2	 uur.	 Maxus	
voorziet	 een	 elektromotor	 met	 permanente	
magneet	die	100	kW	en	310	Nm	levert.

EN VOLGEND JAAR…

Vanaf	maart	volgend	 jaar	zal	Maxus	ook	een	
compactere	EV30	bestelwagen	aan	het	gam-
ma	toevoegen.	Dit	model	zal	beschikbaar	zijn	
met	een	 lange	of	 korte	wielbasis.	Hier	 heeft	
de	klant	de	keuze	uit	een	batterij	met	een	ca-

Laadruimte	met	8	
sjorogen	en	standaard	
noppen-bekelding.	Een	
tweede	schuifdeur	links	is	
optioneel.
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paciteit	van	35	of	52,5	kWh.	De	elektromotor	
levert	 85	 kW	en	 255	Nm.	De	 versie	met	 de	
kleine	batterij	haalt	een	rijbereik	van	220	km,	
terwijl	de	variante	met	52,5	kWh	tot	300	km	
ver	zou	komen	met	één	batterijlading	(geme-
ten	volgens	de	NEDC-procedure).	Via	een	DC-
snellader	kan	men	de	batterij	voor	80%	laden	
in	amper	45	minuten.
Vanaf	 juni	 2020	 wordt	 tevens	 de	 EV90	 ver-
wacht	die	in	het	L2H3	en	L3H3-segment	past.	
Deze	grote	bestelwagens	bieden	een	laadvo-
lume	van	respectievelijk	9	en	11	m3.	Hier	biedt	
de	constructeur	de	mogelijkheid	voor	een	bat-
terij	van	52	kWh	of	een	exemplaar	van	73	kWh	
die	de	150	kW	(310	Nm)	sterke	elektromotor	
voeden.	Het	rijbereik	bedraagt	200	km	(kleine	
batterij)	en	260	km	(grote	batterij)	volgens	de	
NEDC-rijcyclus.			

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

Laadpunt	rechts	achter	de	
passagiersdeur.

De	kleinere	EV	30	volgt	in	het	
voorjaar	van	2020
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Dat Citroën met de Berlingo 

een hoofdvogel heeft 

afgeschoten, staat als een 

paal boven water. Zowel 

de bestelwagenversie 

als de uitvoering voor 

personenvervoer van de 

Berlingo kennen in hun 

segment een blijvend succes. 

Waarom blijven deze auto’s 

zoveel mensen overtuigen? 

Wij zochten het uit tijdens 

een lange duur test.

Bij	 zo’n	 test	 rijden	 we	 gedurende	 ver-
schillende	weken	met	de	wagen,	zodat	
de	 eventuele	 mindere	 kantjes	 vanzelf	

boven	 water	 komen.	 De	 lange	 duur	 testwa-
gen	in	kwestie	was	een	dieprode	bestelwagen	
zonder	 ruiten,	 in	basisuitvoering.	De	Berlingo	
werd	aangedreven	door	een	dieselmotor,	die	
aan	een	vijfversnellingsbak	gekoppeld	was.	De	
pook	van	die	bak	 staat	op	het	dashboard	en	
valt	perfect	 in	de	hand.	Naast	de	pook	heeft	
Citroën	 een	 draaischakelaar	 gemonteerd,	 die	
toelaat	verschillende	rijprogramma’s	te	kiezen,	
waaronder	een	off	road	modus.	Er	is	zelfs	een	
afdaalhulp	voor	op	steile	hellingen,	zoals	je	te-
genwoordig	in	terreinwagens	aantreft.	Handig	
bij	Citroën	zijn	de	bedieningen	aan	het	stuur,	
ondermeer	van	het	radiovolume.	De	Berlingo	
was	het	korte	type,	met	een	rechterschuifdeur	
en	achteraan	twee	deuren.	Deze	deuren	kun-
nen	 tot	 180°	geopend	worden.	Handig	 is	 de	
passagiersstoel	die	kan	worden	opgeklapt,	zo-
dat	 je	 een	 extra	 lange	 doorlaadmogelijkheid	

krijgt.	Je	klapt	de	stoel	op	en	maakt	een	luik	in	
het	kopschot	open,	waarna	lange	voorwerpen	
kunnen	 worden	 meegevoerd.	 Praktisch	 zijn	
ook	de	talloze	opbergruimten	in	het	interieur.
Wat	 de	 laadruimte	 betreft:	 die	 was	 voorzien	
van	6	 sjorpunten	op	de	vloer,	maar	niet	 van	
een	bekleding.	Dat	kan	Citroën	echter	voor	een	
bescheiden	 prijs	 oplossen.	 Op	 halve	 hoogte	
waren	ook	vier	sjorogen	voorzien.	Kortom,	wie	
een	 beetje	 handig	 is,	 moet	 een	 lading	 hier-
mee	toch	wel	degelijk	kunnen	beveiligen.	

RIJDEN

Deze	Berlingo	rijdt,	ondanks	de	op	het	eerste	
zicht	 wat	 eenvoudige	 aandrijflijn,	 bijzonder	
prettig.	 De	 motor	 hoeft	 niet	 in	 de	 toeren	 te	
klimmen	om	mee	te	kunnen	met	het	verkeer,	
terwijl	 de	 versnellingen	 mekaar	 goed	 opvol-
gen.	De	korte	pook	valt	 logisch	en	vlot	 in	de	
verzetten,	 zodat	 je	 probleemloos	 en	 vlot	 de	
verkeersstroom	kan	volgen.	De	wagen	wordt	

Lange duur test: 
Citroën Berlingo

VAN   

De	diesel	toonde	zich	van	zijn	zeer	zuinige	kant. De	opklapbare	passagiersstoel	vormt	ook	een	tafeltje.



TRANSPORAMA • 398 15

of	Android	Auto.	Op	die	manier	hoeft	niemand	
gevaarlijke	 toeren	 uit	 te	 halen	 door	 de	 tele-
foon	in	de	hand	te	houden	bij	het	rijden.	

Jan Voet

verbruik:	met	 ritten	 van	 rond	de	5,5	 liter	 als	
standaard	 eerder	 dan	 uitzondering,	 toonde	
deze	 vinnige	 Franse	 kleine	 besteller	 zich	 als	
een	kostenbesparende	medewerker.	
Handig	 is	 ook	dat	 je	 tijdens	het	 rijden	 je	 te-
lefoon	kan	bedienen	via	het	Carplay-systeem	

op	 de	 voorwielen	 aangedreven,	 maar	 daar	
merk	je	ook	in	de	stromende	regen	niets	van.	
De	Berlingo	is	ook	in	licht-	of	onbeladen	toe-
stand	opmerkelijk	 comfortabel.	De	 zetels	 ge-
ven	 voldoende	 steun	 bij	 langere	 ritten.	 Een	
bijzonder	 vermelding	 nog	 voor	 het	 erg	 lage	

Veel	ruimte	voor	compacte	buitenafmetingen.

De	handige	doorlaadopening. De	laadruimte	is	voorzien	van	krachtige	LED-lampen.
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Wie een auto test over een 

langere afstand, leert vanzelf 

de goede en minder goede 

punten kennen. Deze zomer 

kregen we de kans om een 

langere periode aan de slag 

te gaan met het topmodel 

van de Sprinterreeks. En de 

driepuntige ster stelde niet 

teleur…

De	 testwagen	 die	 we	 voor	 een	 lange	
week	ter	beschikking	kregen,	had	on-
dermeer	 de	 krachtigste	 viercilinder-

motor	 die	 momenteel	 op	 de	 bestelbon	 kan	
worden	aangevinkt	bij	de	Sprinter.	Die	kracht-
bron,	 goed	 voor	 190	 pk	 en	 440	 Nm,	 zit	 ge-
koppeld	 aan	 de	meer	 dan	 briljante	 7G-tronic	
plus	automaat	van	Mercedes-Benz.	Dat	 is	 in-
derdaad	 de	 automaat	 die	 tot	 zeer	 recent	 de	
dienst	mocht	uitmaken	in	de	personenwagens	
van	de	driepuntige	ster.	

Bij	het	rijden	met	deze	toch	wel	grote	besteller	
kan	je	je	meteen	afvragen	waarom	er	ooit	ie-
mand	de	behoefte	zou	kunnen	voelen	om	een	
krachtiger	motor	 te	 vragen:	de	V6	 is	 immers	
ook	beschikbaar.	Aan	verkeerslichten	moet	je	
de	wagen	netjes	in	toom	houden,	of	je	spurt	
sneller	weg	dan	de	gemiddelde	 leasingrijder.	
Ook	met	belading	blijft	dit	een	bijzonder	vlot	
rijdende	 bestelwagen.	 Door	 de	 relatief	 grote	
flanken	 is	 de	 wagen	 wel	 gevoelig	 voor	 zij-
wind,	iets	waar	we	bij	een	lang	traject	wel	last	

Test: Mercedes-Benz 
Sprinter L2H2 

VAN   

Een	indrukwekkende	verschijning	in	bestelwagenland,	deze	Sprinter	L2H2.



TRANSPORAMA • 398 17

van	 hadden.	 De	 zijwindassistent	 greep	 zelfs	
een	paar	keer	 in,	vooral	bij	het	passeren	van	
vrachtwagens.

RUIMTESCHIP

In	ieder	geval	indrukwekkend	is	de	ruimte	aan	
boord:	 rechtstaan	 is	geen	enkel	probleem,	 je	
kan	moeiteloos	naar	voor,	links	of	rechts	in	de	
cabine.	 De	 achterbank	 biedt	 ruim	 plaats	 aan	
vier	 inzittenden.	 Het	 tussenschot	 tussen	 de	
passagiersruimte	en	de	laadruimte	loopt	onder	
de	zitbank	door,	zodat	het	ook	mogelijk	is	lan-
ge	voorwerpen	mee	te	nemen.	Op	een	lengte	
van	minder	dan	6	meter	heeft	Mercedes-Benz	
echt	gewoekerd	met	de	beschikbare	plaats.
In	 de	 Sprinter	 zelf	 zit	 de	 chauffeur	 op	 een	
geveerde	 Isringhausen	 zetel	 en	 heeft	 hij	
zicht	 op	 het	 overzichtelijke	 instrumenten-
paneel.	 Mercedes-Benz	 had	 op	 deze	 wagen	
een	360°	camera	geïnstalleerd,	een	systeem	
waarmee	 je	 deze	 grote	 besteller	 ook	 op	 de	
kleinste	plaatsjes	weggezet	krijgt	zonder	brok-
ken.	 De	 middenconsole	 biedt	 plaats	 aan	 het	
MBUX-systeem,	waarop	je	je	smartphone	kan	
aansluiten.	Af	en	toe	werd	het	wel	zonder	aan-
leiding	actief,	om	dan	te	vragen	“hoe	het	kan	
helpen”.	De	boordelektronica	heeft	een	lange	
weg	afgelegd…
De	 MBUX	 staat	 voor	 Mercedes-Benz	 User	
Experience	en	laat	toe	een	massa	parameters	
in	 te	 stellen,	 om	 het	 comfort	 verder	 te	 ver-
hogen.	 Het	 scherm	 van	 de	 MBUX	 heeft	 een	
hoge	resolutie	en	is	ook	bij	fel	omgevingslicht	
prima	te	lezen.	Het	valt	op	bij	lange	ritten,	als	
je	als	chauffeur	toch	vermoeid	begint	te	raken,	
hoe	 goed	 de	 elektronische	 hulpmiddelen	 op	
dat	moment	ondersteuning	bieden.	Een	ander	
punt	 zijn	de	LED-koplampen	op	deze	wagen.	
Die	 leveren	een	 zeer	wit	 licht,	 dat	qua	 licht-
kleur	 inderdaad	 bijzonder	 dicht	 bij	 daglicht	
komt.	 Bijzonder	 prettig	 op	 slecht	 of	 onver-
lichte	wegen,	omdat	het	ook	bij	langere	ritten	
merkelijk	langer	duurt	voor	je	ogen	vermoeid	
raken.	Een	ander	systeem	dat	zich	wist	te	be-
wijzen	 in	 de	 files,	was	 het	ACC.	De	 adaptive	
cruise	 control	 laat	 de	 wagen	 meestromen	 in	
het	langzame	verkeer	en	houdt	rekening	met	
mensen	die	abrupt	invoegen.
De	Sprinter	verbruikte	in	beladen	toestand	op	
de	snelweg	11,3	liter	per	100	km.	In	onbela-
den	toestand	ging	daar	0,8	liter	af.	Gezien	het	
volume	van	de	wagen	een	meer	dan	behoor-
lijk	resultaat.	

Jan Voet

Meer	dan	genoeg	ruimte	voor	chauffeur	en	passagiers.

De	afwerking	staat	op	
personenwagenniveau.

Handig	dat	het	kopschot	
onder	de	achterbank	duikt.

De	MBUX	heeft	een	
scherm	dat	onder	alle	
omstandigheden	perfect	
leesbaar	is.
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Een persevenement in het 

Zweedse Södertälje voor de 

Europese vakjournalisten, 

waarop de nieuwe generatie 

van MAN trucks wordt 

voorgesteld. Dat komt omdat 

MAN en Scania, samen met 

de zware bedrijfsvoertuigen 

van Volkswagen onder 

Traton vallen. De eerste 

nieuwe MAN gaan we zien 

in februari volgend jaar. 

Verder toonde Traton waar 

de strategie voor de volgende 

jaren naartoe voert. 

Samenwerking, synergie en 

modulariteit worden heel 

belangrijk, zo bleek op deze 

Traton Innovation Day.

De	 nieuwe	 MAN-truck	 werd	 met	 eni-
ge	 trots	 aangekondigd	 door	 Joachim	
Drees,	 CEO	 van	 MAN	 Truck	 &	 Bus	 SE.	

Zoals	 bij	 veel	 fabrikanten	 vormt	 een	 modu-
laire	bouwwijze	een	van	de	pijlers	onder	se-
rieproductie.	 De	 mogelijkheid	 om	 bepaalde	
onderdelen	in	verschillende	modellen	te	kun-
nen	 gebruiken	 is	 belangrijk	 voor	 het	 succes	
van	een	onderneming.	Het	levert	immers	een	
flinke	 kostenbesparing	 op.	 Scania	 heeft	 dat	
systeem	jaren	geleden	al	beginnen	pionieren	
en	 heeft	 het	 ver	 doorgevoerd.	Motoren,	 ver-
snellingsbakken,	 assen,	 chassis	 onderdelen,	
carrosseriedelen,	 voorruiten,	 instrumentenpa-
nelen…	 de	 lijst	 is	 ellenlang.	 Ook	 MAN	 volgt	
ondertussen	 die	 weg,	 die	 tal	 van	 voordelen	
biedt:	 het	 ontwerpen	 en	 industrialiseren	 van	
een	module	is	makkelijker	en	goedkoper	dan	

het	ontwikkelen	van	specifieke	onderdelen	per	
voertuig.	Omdat	alles	op	dezelfde	productielijn	
kan,	kan	 je	als	vrachtwagenbouwer	op	flinke	
synergieën	 rekenen.	 Met	 het	 juiste	 ontwerp	
en	 een	 slimme	 combinatie	 van	 onderdelen	
kan	je	meer	uiteenlopende	varianten	bouwen	
en	er	kan	ook	beter	op	de	wens	van	de	klant	
worden	ingespeeld.	Joachim	Drees:	“Met	onze	
nieuwe	 configurator	 wordt	 het	 eenvoudiger	
om	op	basis	van	specifieke	wensen	een	‘tailor	
made’	truck	samen	te	stellen.”	In	hoeverre	die	
synergie	 merkoverstijgend	 wordt,	 werd	 niet	
helemaal	 duidelijk	maar	 het	 ligt	 in	 de	 logica	
der	dingen	dat	MAN	en	Scania	gemeenschap-
pelijke	 onderdelen	 zullen	 hebben.	 Met	 ver-
snellingsbakken	 is	dat	 trouwens	al	het	geval.	
Met	de	persintroductie	op	10	februari	van	de	
nieuwe	MAN-truck	zal	beter	te	zien	zijn	of	en	

Traton Innovation Day: 
nieuwe trucks voor MAN

TRUCK   

Deze	hybride	Scania	wordt	getest	in	Stockholm.
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recent	 heeft	MAN	een	nieuwe	9	 liter	D1556	
Euro	6d	motor	geïntroduceerd	voor	 stadsbus-
sen	en	distributievoertuigen.	Dat	blok	wordt	de	
krachtbron	voor	distributie	en	gewichtsgevoe-
lige	 toepassingen.	 Overigens	 waren	 we	 be-
gin	dit	jaar	nog	in	de	MAN-motorenfabriek	in	
Nürnberg.	Daar	worden	per	jaar	zo’n	100.000	
motoren	 gebouwd,	 waaronder	 ook	 nog	 be-
hoorlijk	wat	8-cilinders	voor	het	zware	werk.	
Wel	werd	nu	aangekondigd	dat	MAN	op	 ter-
mijn	de	Tipmatic	–	feitelijk	de	ZF	Traxon	–	gaat	
vervangen	 door	 de	 versnellingsbakken	 van	
Scania.	Een	streefdatum	werd	echter	niet	ver-
meld.
Daarmee	zou	dan	een	echt	begin	worden	ge-
maakt	 met	 het	 modulair	 bouwen	 van	 beide	
merken,	 die	 zoals	 werd	 benadrukt,	 naast	 el-
kaar	blijven	bestaan,	of	zoals	Traton	het	stelt:	
“De	 drie	 merken	 behouden	 hun	 duidelijk	

waar	die	samenwerking	gestalte	heeft	gekre-
gen.	Drees	benadrukte	dat	de	nieuwe	MAN	is	
ontwikkeld	in	samenspraak	met	verschillende	
klanten.	De	truck	krijgt	de	D26	Euro	6d	motor.	
Die	is	verder	verbeterd	waarbij	de	ingenieurs	
interne	wrijving	hebben	verlaagd	voor	betere	
prestaties	 en	minder	 verbruik;	 volgens	Drees	
met	 nog	 eens	 4,2	 procent.	 De	 Tipmatic	 ver-
snellingsbak,	 de	 Traxon	 van	 ZF	 in	 MAN-taal,	
blijft.	 De	 grootste	 veranderingen	 doen	 zich	
voor	in	de	cabine,	zo	werd	gezegd.	

13-LITER MOTOR IN AANTOCHT

De	wezenlijke	veranderingen	komen	pas	met	
de	nieuwe	13-liter	motoren	die	in	de	planning	
staan	voor	2021.	De	13	 liter	wordt	voorlopig	
de	 krachtigste	 versie	 van	 een	 nieuw	 moto-
renplatform	voor	zowel	Scania	als	MAN.	Heel	

gedefinieerde	 positionering.”	 Hoe	 MAN	 en	
Scania	ten	opzichte	van	elkaar	worden	gepo-
sitioneerd,	 werd	 niet	 duidelijk	 uit	 de	 doeken	
gedaan	door	Traton.	Wel	werd	gezegd	dat	het	
huidige	MAN	TG-model	nog	anderhalf	 jaar	 in	
productie	blijft.

MODULAIRE TOOLBOX

Modulair	 ontwerpen	 en	 bouwen	 is	 bij	 alle	
fabrikanten	in	de	mode,	maar	bij	Scania	heb-
ben	 ze	er	een	naam	voor:	Byggladan.	Het	 is	
de	 Zweedse	 benaming	 voor	 Scania’s	 modu-
laire	toolbox-model	dat	voor	alle	voertuigen	in	
de	Traton	Groep	wordt	 ingezet.	 Er	wordt	wel	
onderscheid	 gemaakt	 naar	 soort	 aandrijving.	
Elektromobiliteit	 krijgt	 feitelijk	 de	 belangrijk-
ste	plek	met	een	ontwikkelingsbudget	van	1	
miljard	euro	tot	2025.	Hiermee	moet	een	mo-
dulair	 elektrisch	 platform	 worden	 ontwikkeld	
waar	de	drie	Traton-merken,	MAN,	Scania	en	
Volkswagen	Caminhões	e	Ônibus,	baat	bij	zul-
len	 vinden.	 Daarnaast	 steekt	 Traton	 ook	 nog	
een	miljard	euro	in	digitalisering	en	connecti-
viteit.	Bij	Scania	is	al	een	derde	van	de	inge-
nieurs	software-ontwikkelaar,	meldde	Scania’s	
CEO	 Henrik	 Henriksson.	 “Het	 gaat	 om	 een	
gericht	offensief	voor	het	creëren	van	aanvul-

De	nieuwe	MAN	truck	in	vermomming,	zoals	MAN	hem	op	een	scherm	liet	zien.

MAN	eTGM	wordt	beproefd	in	Oostenrijk.

Andreas	Renschler,	CEO	van	Traton.
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Innovation	 Day	 ook	 enkele	 e-trucks	 worden	
uitgeprobeerd.	Met	deze	26-tons	eTGM	 loopt	
een	grootschalig	proefproject	in	Oostenrijk	dat	
later	dit	jaar	verder	wordt	uitgebreid.	Productie	
en	levering	staan	voor	eind	2020	begin	2021	
in	 de	 boeken.	 Daarnaast	 blijkt	 de	 besteller	
MAN	eTGE	 al	 een	 behoorlijk	 succes	met	 150	
verkochte	eenheden.	Het	is	de	MAN-kloon	van	
de	Volkswagen	Crafter.	Al	met	al	was	het	voor	
Renschler	 reden	 om	 te	 stellen	 dat	 in	 de	 ko-
mende	tien	tot	vijftien	jaar	een	derde	van	de	
onder	de	Traton-vlag	geproduceerde	vrachtau-
to’s	en	bussen,	een	alternatieve	aandrijving	zal	
hebben	waarvan	het	 grootste	 deel	 elektrisch	
zal	 zijn.	 De	 rest	 van	 het	 wagenpark	 zal	 dan	
bestaan	uit	nog	schonere	diesels	en	alternatie-
ven	zoals	biobrandstoffen,	ethanol,	LNG,	CNG	
en	hybride	en	plug-in	hybride	oplossingen	om	
de	uitstoot	van	CO2	naar	beneden	te	krijgen.			

Jos Haas

Scania	 proeven	 lopen	 met	 hybrids,	 trucks	
met	een	brandstofcel,	waarin	waterstof	wordt	
omgezet	 in	 elektriciteit,	 en	 er	 start	 bij	 een	
klant	 later	 dit	 jaar	 een	proef	met	 elektrische	
Scania’s.	 Van	MAN	konden	er	op	deze	 Traton	

lende	oplossingen	voor	de	verbrandingsmotor.	
Ons	doel	is	om	toonaangevend	te	worden	als	
aanbieder	 van	 e-trucks	 en	 e-bussen”,	 aldus	
Andreas	Renschler,	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	
van	Volkswagen	AG	en	CEO	van	Traton	SE.	Het	
nieuw	ontwikkelde	platform	moet	al	 in	2020	
gestalte	hebben	gekregen	in	de	serieproductie	
van	 Scania	 en	 MAN	 elektrische	 stadsbussen.	
En	 dat	 zal	 ongetwijfeld	 de	 MAN-aandrijving	
blijken	te	zijn	uit	de	Lion’s	City	E	die	in	de	loop	
van	volgend	jaar	in	productie	moet	gaan.	Met	
het	 ‘merkoverstijgende’	 budget	 heeft	 Traton	
van	 de	 drie	 dochterbedrijven	 mensen	 bij	 el-
kaar	gehaald	om	aan	dit	gemeenschappelijke	
platform	te	werken.	Het	moet	 leiden	tot	een	
nieuwe	generatie	van	elektrische	aandrijving,	
chassis	en	software	voor	het	batterijmanage-
ment.

1600 E-TRUCKS

Wat	hier	dan	haaks	op	lijkt	te	staan	is	de	ont-
wikkeling	bij	Volkswagen	Caminhões	e	Ônibus	
waarvan	de	CEO	Roberto	Cortes	samen	met	AB	
Inbev’s	 Patrick	 Meuller,	 Vice-President	 Global	
Innovation	and	Procurement,	aankondigde	dat	
de	bierbrouwer	 in	Brazilië	binnen	nu	en	drie	
jaar	1600	elektrische	Volkswagen	e-Delivery	4	
distributietrucks	op	de	weg	heeft.	Het	 is	een	
geheel	 in	 Brazilië	 ontworpen	 vrachtauto	met	
een	 elektrische	 aandrijving	 van	 het	 Japanse	
Hino	 Motors,	 behorend	 tot	 de	 Toyota	 Group,	
waarmee	Traton	een	strategisch	partnerschap	
is	aangegaan	op	het	gebied	van	e-mobility.	De	
motor	 is	 85	 kW	 die	 wordt	 gevoed	 door	 een	
360	kWh,	360	volt	lithium-ion	batterij.	Het	ver-
bruik	 zou	 0,3	 à	 0,45	 kWh/km	 zijn,	wat	 neer	
komt	op	een	actieradius	van	120	kilometer.
Op	 de	 IAA	 in	 2028	 was	 op	 de	 Traton-stand	
ook	 al	 de	elektrische	Volksbus	 e-Flex	 te	 zien	
die	 is	uitgerust	met	een	300	kW	sterke	elek-
trische	motor	en	een	260	kWh	zware	batterij	
die	 hem	 een	 actieradius	 geeft	 van	 150	 kilo-
meter.	 Ondanks	 de	 samenwerking	 met	 Hino	
wordt	ook	de	Braziliaanse	tak	van	Traton	in	het	
modulair	bouwen	en	qua	samenwerking	in	het	
elektrische	project	van	Traton	betrokken.	

HYBRIDS EN ELEKTRISCH

Van	 Scania	 stond	 er	 op	 de	 Traton	 Innovation	
Day	 een	 R450	 Hybrid	 met	 pantograaf	 waar-
mee	de	truck	via	een	bovenleiding	elektriciteit	
af	kan	nemen	voor	het	rijden	en/of	de	batterij	
op	 te	 laden.	 Een	 systeem	 dat	 zijn	 voordelen	
kan	 hebben	 voor	 bijvoorbeeld	 distributiever-
voer.	Laden	op	de	snelweg	vlak	voor	je	elek-
trisch	de	stad	 in	 rijdt.	Omschakelen	kan	zelfs	
automatisch	 via	 ‘geofencing’.	 Verder	 heeft	

20

De	Braziliaanse	Volkswagen	e-delivery.

Eén	van	de	oplossingen	waarmee	in	Noord-Duitsland	
wordt	getest,	vrachtauto’s	met	pantograaf.

De	batterijen	
liggen	
tussen	de	
chassisbalken.



TRANSPORAMA • 397 21

Marc Van Belleghem is allereerste 
Belgische Diamanten Ridder van de Weg
Marc	Van	Belleghem	(58)	uit	Oostkamp	wordt	
vandaag	gevierd	als	de	allereerste	Belgische	
Diamanten	Ridder	van	de	Weg,	een	initiatief	
van	transportverzekeraar	TVM	Belgium.	Dit	be-
tekent	dat	Marc	al	20	(!!!)	jaar	schadevrij	met	
de	vrachtwagen	 rijdt.	Marc	 rijdt	ondertussen	
28	jaar	voor	de	firma	Snel	Logistic	Solutions	in	
Deinze,	waar	hij	sinds	1991	aan	de	slag	is.	Hij	
rijdt	ongeveer	50.000	km/jaar,	vooral	distribu-
tie	in	Oost-	en	West-Vlaanderen.	
Frank	Van	Nueten,	algemeen	directeur	van	TVM	
Belgium:	“Bij	TVM	dragen	we	verkeersveiligheid	
hoog	in	het	vaandel.	Dankzij	ons	veiligheidsini-
tiatief	‘Ridders	van	de	Weg’	trachten	we	niet	al-
leen	het	aantal	schades	terug	te	dringen,	maar	
ook	een	positieve	bijdrage	te	leveren	aan	de	ver-
keersveiligheid	 in	 het	 algemeen.	We	huldigen	
elk	 jaar	 enkele	 tientallen	 bronzen	 en	 zilveren	
maar	slechts	een	handvol	gouden	Ridders	van	

de	Weg.	Met	Marc	vieren	we	nu	voor	het	eerst	
in	België	een	Diamanten	Ridder	van	de	Weg!	20	
jaar	schadevrij	op	de	baan	met	een	vrachtwa-
gen.	Deze	prestatie	is	echt	uniek,	al	hopen	we	
de	komende	jaren	nog	wel	enkele	Diamanten	
Ridders	aan	het	 lijstje	 toe	te	voegen.	Als	alles	
naar	wens	verloopt,	krijgt	Snel	Logistic	Solutions	
er	in	2024	twee	diamanten	ridders	bij!”
Gert	 Snel:	 “Bij	 Snel	 Logistic	 Solutions	 zijn	 we	
enorm	 trots	 dat	 uitgerekend	 een	 van	 onze	
chauffeurs	 zich	 tot	 de	 allereerste	 Belgische	
Diamanten	 Ridder	 van	 de	 Weg	 mag	 kronen.	
Verkeerveiligheid	 is	 één	van	de	 fundamenten	
van	onze	organisatie,	uitgedragen	via	oa.	rijstijl	
analyses	voor	elke	chauffeur,	peter	chauffeurs	
en	 continue	vernieuwing	van	de	vloot.	 	Marc	
is	een	echte	topchauffeur!	Hij	zal	altijd	zijn	job	
doen	zoals	het	moet.	Ook	de	klanten	zien	hem	
heel	graag	komen.	Hij	is	strikt,	punctueel	en	al-

tijd	bereid	een	handje	toe	te	steken	wanneer	
de	 planning	 dat	 zou	 vragen.	 Een	 schoolvoor-
beeld	voor	menig	vrachtwagenchauffeur	dus.”
De	 feestelijke	 inhuldiging	 vond	 plaats	 bij	 Snel	
Logistic	Solutions	in	Deinze,	in	aanwezigheid	van	
zijn	familie	en	vele	collega’s.	Tijdens	de	plechtig-
heid	kreeg	Marc	van	zijn	werkgever	een	gloed-
nieuwe	 Scania	 P280	 6X2,	 met	 opties	 naar	 zijn	
wensen.	De	wagen	komt	als	 beloning	voor	de	
uitzonderlijke	prestaties,	heeft	een	extra	derde	as	
en	een	hoge	cabine	voor	bijkomend	comfort.	

NEWS   

Eenvoudig, bruikbaar en beter!
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In het kader van de DAF 

Drivers Challenge, had 

Transporama een exclusief 

gesprek met de nieuwe CEO 

van DAF, Harry Wolters. 

Dhr. Wolters nam de fakkel 

over begin dit jaar. Met de 

paniekerige berichten in 

de algemene media lijkt 

het alsof de truckbouwers 

woelige jaren tegemoet 

gaan. Of valt dat mee? 

Harry Wolters heeft er een 

uitgesproken mening over.

Wie	ondertussen	geen	10	keer	per	dag	
te	 horen	 krijgt	 dat	 Groot-Brittannië	
uit	 de	 Europese	 Unie	 stapt,	 moet	

haast	 op	 een	 andere	 planeet	 leven.	 De	 be-
richtgeving	in	de	algemene	media,	de	stelling-
name	van	een	aantal	Europese	politici	helpen	

niet	bepaald	om	de	rust	en	sereniteit	rond	dit	
dossier	 te	 verbeteren.	 Maar	 ook	 de	 politieke	
wervelwind	die	het	anders	zo	rustige	Verenigd	
Koninkrijk	heeft	getroffen,	is	niet	bepaald	een	
goed	manier	om	vertrouwen	op	te	wekken	bij	
de	 inwoners	van	de	eilanden	aan	de	andere	

DAF CEO Harry Wolters: 
gezond verstand laten 
primeren

TRUCK   
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wel	links-	als	rechtsgestuurde	versies.	Jaarlijks	
verkopen	we	ongeveer	40.000	trucks	in	Groot-
Brittannië,	waarmee	we	goed	zijn	voor	meer	
dan	30	%	van	de	markt.	Het	is	dus	voor	DAF	
een	heel	belangrijke	markt,	zodat	we	gesprek-
ken	hebben	gehad	met	de	douanediensten	in	
zowel	 Nederland	 als	 Groot-Brittannië,	 ons	 in	
orde	gesteld	qua	INCO	en	met	de	RDW	alles	op	
punt	gesteld.	Als	het	tot	een	harde	Brexit	zou	
komen,	zijn	we	daar	klaar	voor.	Als	er	toch	een	
akkoord	van	kracht	wordt,	kunnen	we	daar	ook	
op	inspelen.	Ook	voor	Europees	of	Brits	perso-
neel	hebben	we	alles	in	orde	gebracht.”
“De	hele	voorbereiding	heeft	ons	niet	veel	ge-
kost.	De	voornaamste	kost	zit	in	het	vergroten	
van	een	aantal	onderdelenvoorraden.	Dat	gaat	
om	een	aantal	miljoen	euro,	waarmee	we	een	
meer	dan	behoorlijke	tijdsperiode	kunnen	af-
dekken	als	aanvoer	van	en	naar	het	Verenigd	
Koninkrijk	 problemen	 zou	 geven.	 Zo	 hebben	
we	 bijvoorbeeld	 extra	 voorraden	 bij	 onze	
Franse	leverancier	van	LF-cabines.”

kant	van	het	kanaal	en	vooral	van	de	bedrijven	
die	zakendoen	met	Groot-Brittannië.	Berichten	
als	zouden	er	in	ons	land	50.000	jobs	sneuve-
len	worden	door	de	algemene	media	gewoon	
verspreid,	uiteraard	zonder	de	minste	moeite	
om	te	controleren	of	dat	wel	klopt.	Als	de	ope-
ningsvraag	met	het	woord	“Brexit”	valt,	blijkt	
dat	ze	zich	bij	DAF	grondig	hebben	voorbereid	
op	ieder	denkbaar	scenario:	“We	zijn	klaar	voor	
iedere	denkbare	uitkomst	op	31	oktober,”	stelt	
Harry	Wolters.	“We	moeten	wel,	want	DAF	 is	
marktleider	in	Groot-Brittannië.	In	onze	fabriek	
in	Manchester	bouwen	we	alle	DAF-modellen:	
de	LF,	CF	en	de	XF	rollen	er	van	de	band,	in	zo-

DAF	heeft	de	voorbije	
jaren	geïnvesteerd	om	

de	bottlenecks	in	de	
productie	te	verwijderen.

Sinds	begin	dit	jaar	is	Harry	Wolters		
president	van	DAF	trucks
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beetje	een	vreemde	eend	in	de	bijt,	Duitsland.	
In	het	begin	van	het	jaar	zeer	sterke	verkoops-
cijfers	opgetekend,	zodat	we	dachten	dat	we	
ons	record	op	de	Duitse	markt	zouden	breken.	
Daarna	 vertraagde	 het	 wat,	 maar	 we	 zullen	
nog	altijd	afklokken	met	een	behoorlijk	indruk-
wekkend	 aantal	 vrachtwagens	 in	 de	 Duitse	
markt.	 Waar	 die	 lichte	 aarzeling	 in	 Duitsland	
vandaan	komt,	is	moeilijk	te	zeggen.”
“Frankrijk	kende	een	onverwacht	sterke	groei.	
De	Franse	economie	presteert	goed,	wat	zich	
vertaald	 heeft	 in	 een	 hogere	 verkoop	 van	
vrachtwagens.	De	geluiden	vanuit	Frankrijk	zijn	
erg	positief.”

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nederland	kende	de	voorbije	weken	en	maan-
den	behoorlijk	wat	politieke	en	sociale	onrust,	
nadat	 een	 milieubeweging	 een	 proces	 won	
bij	de	Nederlandse	Raad	van	State.	Het	vonnis	
verplicht	de	Nederlandse	regering	tot	het	ne-
men	van	een	aantal	zeer	strenge	klimaatmaat-
regelen.	 Daarbij	 komen	 landbouw,	 industrie,	
maar	ook	de	gemiddelde	Nederlanders	vol	in	
het	vizier	van	deze	ingrepen.	De	impact	voor	
DAF	is	voorlopig	beperkt,	meent	dhr.	Wolters:	
“Wat	 alternatieven	 voor	 de	 klassieke	 diesel-
truck	betreft,	zijn	we	van	plan	de	elektrische	
DAF	waar	dat	mogelijk	 is,	verder	aan	 te	bie-
den	en	 in	de	markt	 te	 zetten	bij	 de	 klanten.	
De	snelste	manier	om	CO2	te	verminderen	is	
in	onze	ogen	nog	altijd	HVO,	waarbij	HVO	voor	
een	vermindering	van	90	%	van	de	atmosferi-
sche	CO2	uitstoot	kan	zorgen.	Bovendien	is	de	
infrastructuur	voor	de	productie	en	 infrastruc-
tuur	van	HVO	al	voorhanden.	Verder	willen	we	
natuurlijk	zo	zuinig	mogelijke	trucks,	zodat	we	
de	uitstoot	per	tonkilometer	terugbrengen.	Het	
gaat	er	 immers	om	de	uitstoot	van	broeikas-
gassen	omlaag	te	brengen.	Wij	zijn	als	vracht-
wagenbouwer	 een	groot	 voorstander	 van	de	
vermindering	van	CO2,	maar	het	moet	er	om	
gaan	dat	we	de	CO2	in	de	atmosfeer	omlaag	
brengen.”
“Het	ziet	er	naar	uit	dat	we	voor	ieder	trans-
portsegment	 een	 specifieke	 oplossingen	 zul-
len	 kunnen	 aanbieden,	 elektrisch,	 hybride	
en	 waterstof.	 Ook	 synthetische	 brandstoffen	
(waarbij	 CO2	 uit	 de	 lucht	 wordt	 gehaald	 en	
middels	zonne-	en	windenergie	overschotten	
in	 synthetische	 diesel	 wordt	 omgezet	 nvdr.)	
zijn	een	piste	die	mogelijkheden	biedt.”			

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

dat	verspreid	wordt.	Zo	is	er	in	Nederland	de	
discussie	over	de	pensioenen,	zijn	er	de	ver-
slechterde	handelsrelaties	tussen	de	Verenigde	
Staten	en	de	volksrepubliek	China,	de	Brexit	in	
Europa…	 nogal	 wat	 economen	 reageren	 erg	
gespannen	op	al	dat	nieuws.”
Of	 die	 schichtige	 reacties	 terecht	 zijn?	 Harry	
Wolters	 is	genuanceerder:	 “in	de	voorbije	 ja-
ren	 haalden	 we	 een	 bijzonder	 hoog	 aantal	
jaarlijkse	registraties:	320.000	 in	2018	en	we	
verwachten	330.000	trucks	in	2019.	Het	is	zo	
dat	we	al	 een	4	à	5	 jaar	meer	dan	300.000	
vrachtwagens	 per	 jaar	 registreren.	 Als	 die	
voertuigen	moeten	vervangen	worden,	zullen	
we	terug	met	hoge	aantallen	zitten.	Zelfs	als	
de	markt	aarzelt	en	uitstelt	of	we	een	terug-
val	 kennen:	 de	 hoge	 cijfers	 zullen	 overeind	
blijven.	We	maken	ons	dus	geen	grote	zorgen	
over	de	productieaantallen	 in	onze	fabrieken.	
Wat	ik	wel	zie:	er	is	een	aarzeling	in	de	markt,	
de	klanten	nemen	een	afwachtende	houding	
aan.	 Dat	 vertaalt	 zich	 alleen	 niet	 in	 dalende	
verkoopscijfers,	wel	integendeel.”
In	Europa	waren	er	een	aantal	markten	die	wat	
onverwachte	trends	 lieten	zien.	Duitsland,	de	
economische	motor	van	Europa,	was	de	meest	
opvallende	 klant	 volgens	 dhr.	 Wolters:	 “Een	

Hoe	 de	 politiek	 zal	 omgaan	 met	 de	 uitstap	
van	de	Britten	is	nog	niet	duidelijk.	Maar	wat	
Harry	Wolters	betreft,	zal	de	soep	alvast	niet	zo	
heet	gegeten	worden	als	ze	wordt	opgediend:	
“Zoals	met	alle	belangrijke	handelspartners	is	
het	 belangrijk	 dat	 iedereen	 kan	 terugvallen	
op	 redelijke	 importtarieven.	 Een	 menselijke	
oplossing,	waarbij	het	gezond	verstand	en	de	
rede	de	bovenhand	halen,	 lijkt	voor	de	hand	
te	liggen.	Het	is	bovendien	zo	dat	het	VK	niet	
verplicht	 is	 om	 importtarieven	 te	 heffen	 op	
producten	 die	 uit	 Europa	 komen.	 Als	 ze	 dat	
doen,	kan	de	Europese	Unie	moeilijk	wel	im-
porttarieven	eisen.”
“We	 vinden	 het	 vooral	 belangrijk	 om	 onze	
klanten	 te	 beschermen:	 de	 prijs	 van	 onze	
trucks	mag	niet	verhogen	voor	de	eindklant.”

TREKKERVERKOOP

Sinds	 een	 paar	 maanden	 horen	 we	 dat	 de	
verkoop	van	trekkers	in	Europa	achteruitboert.	
Sommige	bronnen	stellen	zelfs	dat	de	verkoop	
is	stilgevallen.	Hoe	zien	ze	dat	bij	DAF?	Harry	
Wolters:	 “Er	 speelt	 nogal	 wat	 onzekerheid	 in	
de	markt,	en	alle	merken	voelen	dat.	De	eco-
nomie	reageert	nogal	nerveus	op	alle	nieuws	

In	tal	van	Europese	markten	boert	DAF	bijzonder	goed.
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DAF	staat	al	van	bij	zijn	eerste	begin	dicht	bij	de	chauffeur.

In	2018	werden	de	XF	en	CF	International	Truck	of	the	Year.
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Vóór de zomer van 2017 werkte u ruim 
acht jaar in het buitenland, het laatst 
als managing director van Scania in 

Denemarken. Hoe was het om weer terug 
te keren in Nederland?

“De	grootste	verandering	was	er	voor	mijn	ge-
zin,	privé	dus.	Wat	het	werk	betreft	was	ik	goed	
voorbereid,	want	de	job	die	ik	in	Denemarken	
had	en	mijn	baan	hier	is	grotendeels	hetzelfde.	
Daarbij	lijken	de	Deense	en	Nederlandse	markt	
wel	op	elkaar.	Denemarken	en	Nederland	zijn	

TRUCK  

Janko van der Baan, Executive 
Managing Director Scania Benelux
“Nieuwe tijden”

Janko van der Baan 

kwam zelf net na de Next 

Generation Scania’s (weer) 

naar Nederland, in de zomer 

van 2017. Mooi op tijd om te 

zien dat de nieuwe Scania’s 

goed aanslaan in Nederland 

en België én om hard aan 

de slag te gaan om Scania 

in de lage landen richting 

te geven voor de komende 

decennia. “Er komt een 

enorme disruptie in de 

transportwereld aan.” TTM.

nl praatte uitgebreid Van der 

Baan, de hoogste baas van 

Scania in de Benelux.

De	Belgische	markt	kent	een	sterke	groei	en	er	wordt	
terug	ingezet	op	Belgische	chauffeurs.

In	de	zomer	van	2017	kwam	Janko	van	der	Baan	aan	
het	hoofd	van	Scania	Benelux.
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allebei	handelslanden	en	de	cultuur	is	ook	on-
geveer	hetzelfde.	Toch	zijn	er	ook	verschillen.	
In	 Denemarken	 hebben	 we	 600	 mensen	 op	
de	 payroll,	 in	 de	 Benelux	 1200.	 Daarbij	 zet-
ten	we	 in	de	Benelux	 jaarlijks	4200	tot	4300	
trucks	weg,	meer	dan	drie	keer	zoveel	als	 in	
Denemarken.	 Scania	Benelux	 is	 in	 Europa	de	
nummer	3	 in	 resultaat.	Dat	 is	 bijzonder	 voor	
een	klein	land	als	het	onze.	En	de	taal	natuur-
lijk	is	belangrijk.	In	Denemarken	sprak	ik	Engels	
met	 medewerkers,	 hier	 gewoon	 Nederlands.	
Dat	maakt	het	contact	beter,	ik	ben	ook	beter	
benaderbaar.	Hier	stapt	er	bij	een	dealer	nog	
wel	eens	een	monteur	op	me	af.	Dat	gebeurde	
in	Denemarken	veel	minder	snel.	Wat	betreft	
de	Nederlandse	 transporteurs,	die	 zie	 ik	pro-
fessioneler	werken	dan	veel	van	hun	collega’s	
in	het	buitenland.	

Waar staat Scania nu op de Nederlandse 
markt? Welke segmenten kunnen nog 
groeien?

“Het	afgelopen	jaar	hebben	we	ons	marktaan-
deel	in	Nederland	met	4	procent	zien	stijgen,	
naar	 23,6	 procent	 in	 het	 segment	 boven	 16	
ton.	Ik	wil	niet	arrogant	klinken,	maar	dat	za-
gen	we	wel	 aankomen,	 al	moet	 je	 altijd	 re-
kening	houden	met	concurrentie.	We	hebben	
nu	een	heel	breed	gamma	met	een	modulaire	
opbouw	 die	 ons	 een	 hoeveelheid	 specifica-
tiemogelijkheden	 geeft	 die	 we	 nooit	 eerder	
hadden.	Af-fabriek	zijn	al	talloze	configuraties	
mogelijk.	 Dat	 zorgt	 er	 ook	 voor	 dat	 we	 ver-
wachten	te	kunnen	gaan	groeien	 in	het	con-
structiesegment.	Vroeger	was	het	heel	wat	als	
je	 een	 vijfasser	 met	 50	 ton	 kon	 leveren,	 nu	
zijn	we	af-fabriek	veel	sterker	en	dat	moeten	
we	gaan	merken	 in	afzet,	ook	 in	het	buiten-
land	trouwens.	De	modulaire	opbouw	zorgt	er	
bijvoorbeeld	voor	dat	onderdelen	op	voorraad	
zijn	en	snel	geleverd	kunnen	worden.	Dus	ook	
in	aftersales	kunnen	we	beter	zijn.	En	ook	 in	
distributie	 kunnen	 we	 nog	 wel	 groeien.	 We	
hebben	daar	 nu	echt	 de	 trucks	 voor,	 bijvoor-
beeld	de	L-serie,	onze	 low	entry	 cabine,	een	
heel	veelzijdige	vrachtwagen.”
“In	België	groeien	we	eveneens	sterk.	Daar	lag	
de	markt	vorig	jaar	op	9.000	voertuigen,	hoger	
dan	vóór	de	crisis.	Je	ziet	dat	er	in	België	een	
trend	van	 in-sourcing	 is,	men	gaat	weer	met	
Belgische	 chauffeurs	 rijden	 op	 Belgisch	 ge-
registreerde	voertuigen.	 Tegelijk	 zie	 je	dat	 in	
België	LNG	snel	opkomt.	Die	zien	ook	dat	het	
in	Nederland	goed	werkt	en	 stappen	nu	ook	
over	van	diesel	op	LNG.	Net	als	in	Nederland	is	
ook	België	een	sterk	land	voor	overheidsaan-
kopen.	In	beide	landen	zijn	we	daarin	bijzon-
der	succesvol.”

De productrange van Scania is de afgelo-
pen jaren volledig vernieuwd. Hoe is die 
ontvangen? Wat waren de meevallers, en 
misschien ook tegenvallers?

“De	Next	Generation	is	in	2016	geïntroduceerd,	
maar	pas	dit	jaar	hebben	we	ook	in	Brazilië	de	
productie	ervan	gestart.	Dat	is	goed,	want	nu	
draaien	 we	 één	 programma	 wereldwijd.	 Het	
is	zwaar	om	dubbele	programma’s	te	draaien.	
We	 hebben	 nu	 een	 gamma	 dat	 succesvol	 is	
door	 drie	 pijlers:	 kwaliteit,	 brandstofverbruik	
en	de	chauffeur.	We	hebben	nog	altijd	trucks	
waar	 de	 chauffeur	 graag	 in	 plaatsneemt,	 en	
tegelijk	 kiezen	 vervoerders	 voor	 Scania	 door	
de	kwaliteit	en	de	goede	verbruiksresultaten.	
Tegenslag	 was	 er	 ook	 de	 afgelopen	 jaren:	
in	 het	 begin	 konden	 we	 de	 vraag	 niet	 aan	

en	 liepen	 de	 levertijden	 heel	 hoog	 op.	 Daar	
kwamen	toen	ook	de	leveringsproblemen	van	
de	V8-motoren	bij,	 toch	15	procent	van	onze	
portefeuille.	Moeilijke	tijden,	maar	we	zijn	er	
doorheen	gekomen.	We	zijn	er	geen	klanten	
door	verloren,	maar	soms	werd	de	relatie	wel	
op	de	proef	gesteld.	Gelukkig	is	alles	nu	weer	
in	orde	en	bouwt	Scania	in	Södertälje	een	ei-
gen	 gieterij	 voor	 de	 13-liter	 en	 16-liter	 mo-
toren.”

Ik hoor vervoerders wel zeggen dat Scania’s 
duur zijn, en dat in een tijd waarin de ren-
dementen al zo dun zijn…

“Onze	aanschafprijzen	zijn	misschien	wat	ho-
ger,	maar	duur	 is	wat	anders.	 Zoals	 ik	al	 zei:	
chauffeurs,	moeilijk	te	krijgen	momenteel,	zijn	

Scania	zet	in	op	LNG	en	andere	alternatieve	brandstoffen.

Scania	neemt	deel	aan	het	proefproject	in	Noord-Duitsland	met	de	elektrische	snelweg.
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Hoe kijkt u in het algemeen aan tegen de 
transitie naar elektrificatie en de wensen 
tot CO2-besparing van de overheid?

“Er	 is	 een	 ontegenzeggelijke	 transitie	 naar	
elektrificatie	 gaande,	 maar	 het	 is	 mede	 aan	
de	overheid	om	die	in	goede	banen	te	leiden.	
Ik	vind	het	overheidsbeleid	vaak	weinig	con-
sistent.	 Kijk	alleen	maar	naar	hoe	er	met	de	
LNG-accijnsteruggave	 werd	 omgegaan.	 Dat	
had	 anders	 gekund.	 Lokale	 overheden	 wor-
den	vaak	helemaal	niet	gehinderd	door	enige	
kennis	 van	 zaken.	 Die	 hebben	 iets	 gehoord	
over	 elektrische	 trucks,	 en	 besluiten	 dan	 dat	
de	 stadsdistributie	 in	 2025	 emissievrij	 moet	
zijn.	 Maar	 het	 is	 inmiddels	 wel	 bekend	 dat	
een	energie-transitie	 in	zo’n	korte	 tijd	onmo-
gelijk	is.	Vrachtwagens	zijn	er	nog	niet,	of	zijn	
te	duur,	de	laadinfrastructuur	is	er	niet	en	het	
belangrijkste:	 het	 stroomnetwerk	 kan	 grote	
hoeveelheden	elektrische	trucks	helemaal	niet	
aan.	 Je	 hoort	 maar	 weinig	 wethouders	 over	
HVO,	een	prima	oplossing	om	de	al	aanwezige	
Euro6-motoren	nog	schoner	te	laten	draaien.”

U hebt in uw carrière ook in Södertälje, 
thuisbasis van de fabriek, gewerkt? Hoe 
wordt daar naar Nederland gekeken, met 
zijn productielocatie in Zwolle en spuiterij 
in Meppel?

“Vergeet	 dan	 ook	 het	 logistieke	 centrum	 in	
Hasselt	 niet,	 en	 het	 Parts	 Logistics	 Center	 in	
Opglabbeek!	 Best	 bijzonder	 dat	 we	 dat	 alle-
maal	 binnen	 onze	 grenzen	 hebben.	 Er	 staan	
5200	mensen	op	de	payroll	in	de	Benelux,	dat	
is	meer	dan	10	procent	van	het	totale	aantal!	
Södertälje	 kijkt	 natuurlijk	 met	 interesse	 naar	
bijvoorbeeld	Zwolle.	Daar	worden	bijvoorbeeld	
aan	 de	 productielijn	 dingen	 bedacht	 die	 ze	
later	in	Zweden	ook	weer	toepassen.	We	zijn	
best	pioniers	op	sommige	vlakken	en	hebben	
ook	de	vrijheid	om	nieuwe	dingen	uit	te	vin-
den.	 De	 zonnepanelen	 op	 het	 dak	 in	 Zwolle	
bijvoorbeeld.	 Nederland	 staat	 er	 goed	 op	 in	
Zweden.	 Het	 aandeel	 Nederlandse	 topmana-
gers	in	Zweden	is	best	groot,	dat	zal	niet	voor	
niets	zijn.”

Hoe ziet het Scania dealernetwerk er mo-
menteel uit? Hoe gaat dat veranderen de 
komende jaren, met bijvoorbeeld steeds 
grotere service-intervallen?

“Er	 zijn	 momenteel	 48	 dealervestigingen	 in	
Benelux,	 plus	 nog	 13	 zelfstandigen	 Wij	 ma-
ken	als	Scania	Benelux	echt	geen	onderscheid	
trouwens,	 alle	 dealers	 horen	 bij	 de	 grote	
Scania-organisatie.	 De	 teruggang	 in	 onder-

elektrisch	platform	met	naar	keuze	een	perso-
nen-	of	goederenvervoeropbouw.	We	denken	
dus	wel	na	over	BEV,	maar	de	tijd	is	nu	nog	niet	
rijp	voor	een	volledig	elektrische	vrachtwagen.	
Scania	gaat	uit	van	drie	B’s:	betrouwbaarheid,	
beschikbaarheid	en	betaalbaarheid.	Scania	kan	
morgen	een	BEV-truck	 leveren,	maar	voldoet	
dan	niet	aan	alle	B’s.	Zoals	bekend	is	de	batte-
rijtechnologie	erg	duur.	Scania	heeft	een	deal	
met	 batterij-leverancier	 NorthVolt,	 want	 die	
batterij	gaat	het	onderscheid	maken.	Voor	de	
toekomst	staan	we	dus	sterk,	momenteel	bie-
den	we	alleen	de	hybride-oplossing.	Daarmee	
bieden	we	overigens,	met	elektrische	aandrij-
ving	door	geofencing,	precies	de	oplossing	die	
klanten	momenteel	vragen.”

zeer	tevreden	over	onze	auto’s.	Het	brandstof-
verbruik	leidt	aantoonbaar	tot	besparingen	en	
de	Scania’s	zijn	ontworpen	voor	méér	uptime.	
Wij	scoren	er	tevreden	klanten	mee,	bestaan-
de	en	ook	nieuwe	zoals	onder	meer	Kivits	 in	
Drunen	en	Cornelissen.	Als	je	puur	kijkt	op	de	
aanschafprijs,	dan	verliezen	we	het,	maar	als	
vervoerders	echt	kijken	naar	rendement	tellen	
wij	volop	mee.”

Scania zet in op alternatieve brandstoffen 
als CNG en LNG, er is een hybride truck, 
maar wordt het niet ook tijd voor een vol-
ledig batterij-elektrische truck (BEV)?

“Leuk	dat	je	het	vraagt,	want	Scania	heeft	net	
het	NXT-concept	voor	2030	gepresenteerd.	Een	

Het	NXT	concept	van	Scania.

De	autonoom	rijdende	mijntruck	van	Scania.
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Waar staat Scania Benelux over tien jaar?

“Interessante	 vraag.	 Ik	 denk	 dat	 we	 aan	 de	
vooravond	 staan	 van	 ongekende	 veranderin-
gen	 in	de	 transport-	en	 logistieke	sector.	Een	
enorme	 disruptie.	 In	 de	 komende	 tien	 jaar	
verandert	 er	 meer	 dan	 in	 de	 afgelopen	 128	
jaar	dat	Scania	bestaat.	Kijk	maar	naar	elektri-
ficatie,	 de	 opkomst	 van	 artificial	 intelligence,	
5G,	autonoom	rijden.	De	rol	van	de	chauffeur	
zal	sterk	veranderen,	en	daarmee	uiteindelijk	
ook	de	trucks.	Zie	het	NXT-concept,	dat	is	echt	
geen	vage	toekomstvisie.	Daarnaast	zie	ik	een	
sterkere	 rol	 in	 het	 logistieke	 proces	 voor	 de	
verlader.	 Die	 wil	 duurzaam	 gaan	 vervoeren,	
nog	veel	meer	dan	nu.	Nu	al	komen	verladers	
naar	ons	 toe	om	 te	praten	over	de	 truck	die	
ze	willen	inzetten,	nog	voor	ze	naar	een	ver-
voerder	gaan.	Soms	komen	er	ook	brandstof-
leveranciers	 aan	 tafel,	 om	de	best	mogelijke	
transportprestatie	vorm	te	geven.	Tegelijk	vind	
ik	ook	dat	de	verlader	langere	contracten	moet	
aangaan	met	de	transporteur.	Je	kan	hem	niet	
vragen	om	op	LNG	te	gaan	rijden	en	dan	een	
contract	voor	twee	jaar	aangaan.	Dat	moet	vijf	
of	zes	jaar	zijn.	De	komende	tien	jaar	worden	
zeker	 zeer	 interessant	 voor	 de	 transportsec-
tor!”	

arJan VeLtHoVen (Hoofdredacteur ttM.nL)

We	merken	dat	het	werken	 in	een	fijne	om-
geving,	 veilig,	met	 toffe	 collega’s	 en	ontwik-
kelingsmogelijkheden	 belangrijker	 is	 dan	 het	
salarisniveau.	En	ik	moet	zeggen	dat	de	Truck	
Academy’s	 goed	 werk	 opleveren.	 Ook	 blijft	
dat	mensen	graag	bij	Scania	werken.	Van	de	
nieuw	 binnengekomen	 medewerkers	 werkt	
na	tien	jaar	nog	altijd	48	procent	bij	ons.”

U werkt al uw hele werkzame leven bij 
Scania. Is het mogelijk ooit nog voor een 
ander bedrijf te werken?

“Mogelijk?	 Tja,	 het	 kan	 wel,	 maar	 waarom?	
Toen	ik	in	1988	op	de	IVA	zat	kon	ik	bij	Beers	
op	de	BedrijfsautoRAI	 stage	 lopen.	10	dagen	
lang.	 Dat	 was	 in	 het	 voorjaar,	 en	 diezelfde	
zomer	zat	 ik	al	bij	Beers	als	verkoop	binnen-
dienst.	Ik	heb	geen	Scania-tattoo	of	zo,	maar	ik	
zie	mezelf	ook	niet	snel	ergens	anders	werken.	
En	als	dat	ooit	zou	gebeuren,	dan	in	een	ge-
heel	andere	branche.”

Scania hoort bij Traton, de holding van de 
truckfabrikanten van Volkswagen. Wat 
gaan jullie van de beursgang merken?

“In	Nederland	gaan	we	daar	niet	 zoveel	 van	
merken,	maar	in	Zweden	des	te	meer	natuur-
lijk.	 Het	 bedrijf	 zal	 zijn	 bedrijfsstructuur	 en	
zaken	 als	 integriteit	 tegen	 het	 licht	 moeten	
houden,	want	je	moet	zeker	weten	dat	je	niet	
tegen	 een	 ‘gate’	 aanloopt,	 zoals	 Volkswagen	
dat	had	met	de	diesels.	Dat	kan	funest	zijn	op	
de	beurs.	Maar	zoals	gezegd,	hier	in	Nederland	
zullen	 de	 gevolgen	 niet	 heel	 erg	 merkbaar	
zijn.	Misschien	 op	managementniveau,	 zeker	
niet	voor	alle	medewerkers.”

houdsintervallen	is	al	een	tijdje	bezig.	Dealers	
richten	hun	businessmodel	meer	en	meer	 in	
op	 ‘vehicle	 related	 services’.	 Onderhoud	 van	
bijvoorbeeld	getrokken	materieel,	verwarming	
van	 bloementrailers,	 koelmotoren,	 dat	 doen	
we	er	 allemaal	 bij.	De	 Thermo-King	of	BPW-
onderdelen	hebben	we	dan	ook	op	voorraad	in	
Opglabbeek.	Tegelijk	zie	je	dat	klanten	hun	on-
derhoud	met	de	moderne	Euro	6	trucks	meer	
gaan	 outsourcen.	 Soms	 in	 een	 onderhouds-
contract,	 met	 het	 flexibel	 onderhoudsplan	
welke	meer	uptime	genereerd.	Dat	betekent	
geen	vaste	onderhoudsintervallen	meer,	maar	
onderhoud	als	het	nodig	 is,	gebaseerd	op	de	
connectivity	 van	het	 voertuig.	Het	 zorgt	 voor	
minder	 onderhoud	 in	 het	 algemeen,	 maar	
wel	voor	onderhoud	in	de	juiste	frequentie.	Ik	
geloof	echter	niet	dat	onze	dealers	in	de	toe-
komst	zonder	werk	zullen	komen	te	zitten,	er	
vallen	geen	gaten	 in	de	planning.	Kijk	alleen	
maar	 eens	 naar	 de	 deal	 met	 Defensie.	 Die	
zorgt	ervoor	dat	er	de	komende	10	jaar	2.000	
voertuigen	onderhouden	moeten	worden.	 En	
verder	 is	 de	 economie	 best	 onvoorspelbaar.	
Ik	hoor	nu	van	teruggang,	maar	wat	gaat	de	
Brexit	en	andere	politiek-economische	ontwik-
kelingen	ons	brengen?”

In welke mate heeft Scania last van het 
gebrek aan technisch personeel? Wat valt 
daaraan te doen?

“We	 hebben	 in	 totaal	 50	 vacatures	 momen-
teel.	Klinkt	veel,	maar	het	betekent	dat	we	er	
met	één	nieuwe	medewerker	per	vestiging	al	
zijn.	 Als	 het	 gaat	 om	 jonge	medewerkers,	 is	
goede	begeleiding	cruciaal.	We	hebben	nu	een	
monteur	 vrijgemaakt	die	de	vestigingen	met	
leerling-technici	 afgaat	 om	ze	 te	begeleiden.	
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deze tekst werd gescHreVen door de 
nederLandse JournaList arJan VeLtHoVen en 

ons ter bescHikking gesteLd Vanwege Het grote 
nieuwsgeHaLte Voor onze Markt. 

Meer inforMatie kan u Vinden op ttM.nL

Scania	blijft	
mateloos	populair	bij	

vrachtwagenchauffeurs.
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De opening van een nieuwe 

cabine fabriek in Chelny, 

Tatarstan is een direct gevolg 

van de joint venture tussen 

Daimler en Kamaz. Met een 

gepland productievolume van 

55.000 eenheden per jaar zullen 

er Actros en Arocs cabines 

van de band rollen, naast de 

cabines voor de nieuwe reeksen 

die Kamaz op de markt zal 

brengen.

Het	 is	misschien	 in	Tatarstan,	maar	het	
gaat	om	de	samensmelting	van	Duitse	
technieken	 met	 Italiaans	 design.	 Om	

een	 jaarlijkse	geplande	productie	van	55.000	
stuurhutten	aan	te	kunnen,	werd	er	200	mil-
joen	euro	geïnvesteerd.	De	fabriek	in	Chelny	zal	
700	mensen	te	werk	stellen	en	bouwt	de	cabi-
nes	voor	de	Actros	en	Arocs	die	in	de	Russische	
federatie	verkocht	worden.	Daarnaast	 komen	
er	ook	de	Kamaz	vrachtwagencabines	van	de	
nieuwe	 generatie	 van	 de	 lopende	 band.	 Die	
cabines	maken	van	dezelfde	basisstructuur	ge-
bruik	als	de	Actros	en	Arocs.	Het	uiterlijk	van	
de	cabines	van	Kamaz	werd	ontworpen	door	
Torino	Design	uit	Turijn.	Ook	het	interieur	en	de	
aankleding	van	de	Kamaz	stuurhutten	voor	dis-
tributie,	lange	afstand	en	werfvoertuigen	werd	
in	 Italië	 op	 papier	 gezet.	 Het	 ontwerpbureau	
stond	 ook	 in	 voor	 de	 technische	 ontwerpen,	
waaronder	de	toleranties	en	assemblage	plan-
ning	voor	alle	onderdelen.
De	 nieuwe	 fabriek	 is	 groots	 opgezet:	 59.600	
vierkante	meter,	 op	de	 site	 die	 al	 sinds	 lang	
de	productie	van	Kamaz	huisvest.	Er	zijn	120	
robots	voorzien	die	vooral	instaan	voor	het	las-
werk	en	een	deel	van	de	assemblage.	Er	is	ook	
een	nieuwe	lakstraat,	die	door	de	Duitse	spe-

Daimler Kamaz: 
Russische tweeling

TRUCK  

cialist	Dürr	uit	de	grond	werd	gestampt.	Verder	
zijn	er	een	aantal	3D	printers	waarmee	kunst-
stof	onderdelen	kunnen	worden	gemaakt.

UITZICHT OP GROEI

Om	alle	materiaal	in	Chelny	te	krijgen,	werden	
500	opleggerladingen	naar	Tatarstan	gebracht.	
De	 fabriek	 in	 de	 Russische	 federatie	 werkt	
nauw	samen	met	de	plant	van	Mercedes-Benz	
in	het	Duitse	Wörth.	Daarmee	vormt	de	inves-
tering	 een	 volgende	 stap	 in	 de	 wereldwijde	

uitbouw	van	de	Daimler	Group.	 In	Rusland	 is	
men	bijzonder	blij	met	de	Duitse	interesse	in	
Kamaz.	 Het	 merk	 is	 de	 onbetwiste	 koploper	
in	 de	 zware	 vrachtwagens	 in	 de	 Russische	
federatie.	 Met	 de	 investering	 wordt	 duidelijk	
gemikt	op	de	Russische	vrachtwagenmarkt	die	
de	laatste	tijd	een	duidelijke	groei	kent.
Die	groei	wordt	genoteerd	ondanks	een	aantal	
onzekerheden	wat	de	groei	van	de	Russische	
economie	 betreft.	 Zo	 werden	 de	 groeiver-
wachtingen	voor	dit	jaar	naar	beneden	bijge-
steld	tot	1,4	%.	Ook	de	schommelingen	in	de	



GROTE VERSCHILLEN

Hoewel	de	structuur	van	de	cabine,	de	“cab	in	
white”	hetzelfde	 is	voor	Actros	en	de	Kamaz	
54901	 (de	 K5	 in	 de	 wandelgangen),	 zijn	 er	
merkelijke	 verschillen	 op	 het	 vlak	 van	 uiter-
lijk,	 interieur	 en	 tal	 van	 elementen	 van	 de	
aandrijflijn.	 In	 het	 geval	 de	 Kamaz	 54901,	 is	
de	 motor	 een	 6	 cilinder	 in	 lijn	 van	 Liebherr	
met	een	 inhoud	van	12	 liter.	De	strategische	
overeenkomst	tussen	het	Duitse	bedrijf	en	de	
Russische	constructeur	om	een	nieuwe	familie	

Arocs	en	Actros	zou	toevertrouwen	aan	lokale	
leveranciers.	 Deze	 wagens	 werden	 in	 okto-
ber	 2018	 gelanceerd	 op	 de	 Russische	 markt	
en	momenteel	zijn	er	150	lokale	leveranciers	
die	 instaan	 voor	 de	 productie	 van	 onderde-
len.	De	lokale	bedrijven	moeten	aan	dezelfde	
standaard	 voldoen	 als	 de	 leveranciers	 in	 de	
Europese	Unie.	De	beslissing	om	deels	 lokaal	
te	produceren	werd	 ingegeven	door	de	hoge	
invoertaksen,	die	de	Actros	en	Arocs	anders	uit	
de	markt	zouden	prijzen	voor	Russische	trans-
porteurs.

wisselkoers	tussen	de	Russische	roebel	en	de	
euro	doen	geen	goed	aan	de	onzekerheid	 in	
Rusland.	Zo	is	een	euro	momenteel	72	roebel	
waard,	 in	 februari	 2016	 was	 dat	 88	 roebel.	
Een	ander	punt	zijn	de	hoge	rentes:	wie	een	
lening	 aangaat	 om	 te	 investeren	 in	 Rusland,	
mag	rekenen	op	een	rente	van	10	%	per	jaar.	
Op	voorwaarde	dat	je	een	goede	kredietwaar-
digheid	hebt…
Bij	 de	 opening	 van	 de	 fabriek	 bleek	 ook	 dat	
Daimler	Group	een	deel	van	de	productie	van	
onderdelen	 voor	 nieuwste	 modellen	 van	 de	
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Zelfde	cabinestructuur,	andere	uitstraling:	de	Actros	en	de	nieuwe	Kamaz	staan	zij	aan	zij.
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besparen.	 Zo	 zijn	 er	minder	 (dure)	machines	
zoals	persen	en	robots	nodig,	wat	minder	in-
vesteringen	betekent.	Het	project	werd	opge-
start	 in	de	zomer	van	2014,	het	ontwerp	 lag	
vast	 op	 het	 einde	 van	 dat	 jaar.	 Daarna	 wer-
den	3D	modellen	gebouwd	en	onderdelen	als	
prototype.	 De	 eerste	 voorstellingen	 aan	 het	
Russische	bestuur	gebeurden	in	februari	2015.	

gaan	 gebruiken,	 had	 dat	 uiteraard	 gevolgen	
voor	de	samenwerking	met	Torino	Design.	Het	
Russische	 management	 besliste	 om	 het	 her-
ontwerpen	van	de	cabines	onmiddellijk	stil	te	
leggen	 en	 de	 inspanningen	 te	 concentreren	
op	 het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe,	 modulaire	
cabines.	 De	 keuze	 naar	 een	 bouwwijze	 met	
modules	werd	vooral	gemaakt	om	te	kunnen	

van	motoren	te	ontwikkelen	in	de	400	tot	700	
pk-klasse,	werd	getekend	in	2014.	De	produc-
tie	 van	 de	 eerste	 motoren	 startte	 in	 Chelny	
in	 2016.	 De	 motoren	 doen	 beroep	 op	 de	 ZF	
Traxon	met	12	versnellingen.
De	beslissing	om	met	verschillende	aandrijflij-
nen	te	werken,	maakt	dat	de	Mercedes-Benz	
en	 Kamaz	 sterk	 verschillen	 op	 de	 Russische	
markt.	 Er	 wordt	 verder	 voorkomen	 dat	 de	
gamma’s	 te	sterk	overlappen	of	dat	er	 recht-
streeks	 met	 elkaar	 wordt	 geconcurreerd.	
Sinds	het	begin	van	de	joint	venture	bouwde	
Daimler	Kamaz	Rus	30.000	Mercedes-Benz	en	
Fuso	vrachtwagens	 in	Chelny.	Er	zijn	 in	 totaal	
50	 dealers	 die	 de	 wagens	 verkopen	 op	 het	
reusachtige	grondgebied	van	de	Russische	fe-
deratie	dat	zich	uitstrekt	van	de	Finse	grens	tot	
aan	de	Beringstraat.
Het	 cabine-ontwerp	 van	 de	 nieuwe	 Kamaz	
kent	 in	 totaal	 niet	 minder	 dan	 40	 varianten,	
modellen	en	uitvoeringen.	Dat	er	voor	het	ont-
werp	met	Torino	Design	werd	samengewerkt,	
is	 niet	 verwonderlijk,	 gezien	 het	 feit	 dat	 er	
al	 sinds	 2013	 wordt	 samengewerkt:	 “In	 het	
begin	 van	 ons	 partnership	 wilde	 Kamaz	 dat	
de	 bestaande	 cabines	 onder	 handen	werden	
genomen,”	 legt	 CEO	 en	 managing	 director	
Roberto	Piatti	uit.
Toen	Mercedes-Benz	en	Kamaz	in	2014	over-
eenkwamen	 om	 dezelfde	 cabinestructuur	 te	

32

Torino	Design	ontwierp	uiterlijk	en	interieur	van	de	
nieuwe	stuurhut.	De	cabines	zijn	modulair	opgevat,	

om	de	investeringen	te	drukken.

120	robots	aan	de	productielijn	in	Chelny.
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het	feit	dat	de	structuur	van	de	Actros	cabine	
met	de	onderdelen	van	Kamaz	moest	worden	
samengebouwd,	terwijl	we	ook	nog	moesten	
maken	dat	de	eigenheid	van	Kamaz	bewaard	
bleef.”	

fedor LapsHkin,
russiscH JuryLid internationaL truck of tHe year

al	verantwoordelijk	voor	ontwerp,	3D	model-
len	en	het	ontwerp	van	mallen	en	sjablonen	
tot	 aan	 de	 haalbaarheidsstudie	 en	 industria-
lisatie.	Maar	 in	het	geval	Kamaz	stonden	we	
ook	in	voor	alle	ontwikkeling	en	ontwerp.	Een	
complexe	 opdracht,	 die	 de	 inbreng	 van	 een	
team	van	100	tot	200	specialisten	vergde.	Wat	
de	zaken	zeker	niet	makkelijker	maakte,	was	

Tegelijk	werd	er	een	wagen	gebouwd	om	de	
nieuwe	Kamaz	op	het	bedrijfsvoertuigensalon	
van	Moskou	voor	te	stellen.	In	mei	2015	lagen	
de	ontwerpen	definitief	vast.
De	 samenwerking	 tussen	 Kamaz	 en	 Torino	
Design	 verschilde	 toch	 wel	 met	 de	 relatie	
met	andere	truckbouwers,	vertelde	dhr.	Piatti:	
“Natuurlijk	was	er	een	verschil.	Wij	zijn	meest-

Hier	wordt	de	structuur	van	de	cabine	nagemeten. Het	interieur	werd	ook	door	Torino	Design	uitgewerkt.
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Mercedes-Benz	bouwt	een	
groot	deel	van	de	Actros	en	
Arocs	in	Rusland,	om	hoge	
importbelastingen	te	vermijden.

Een	Gazon	met	koelopbouw.
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RUSSISCHE FEDERATIE

Russische truckmarkt, boven 3,5 ton

Merk aantal 2018 aantal 2017 Verschil %

Kamaz 26,203	 27,317	 -1,114	 -4.1

Gaz 9,081	 8,642	 439	 5.1

Scania 6,631	 5,642	 989	 17.5

Volvo Trucks 6,212	 5,850	 362	 6.2

MAN 4,956	 4,684	 272	 5.8

Mercedes-Benz 4,739	 5,543	 -804 -14.5

Isuzu 3,994	 3,804	 190	 5.0

Maz 3,107	 2,871	 236	 8.2

Daf 2,725	 3,406	 -681	 -20.0

Ural 2,648	 2,654	 -6	 -0.2

Hyundai 1,829	 1,543	 286	 18.5

Hino 1,706	 1,243	 463	 37.2

Maz-Man 1,076	 929	 147	 15.8

Fuso 1,019	 871	 148	 17.0

Renault Trucks 942	 531	 411	 77.4

Iveco 855	 1,017	 -162	 -15.9

Shaanxi 724	 450	 274	 60.9

Faw 477	 276	 201	 72.8

Iveco-Amt 358	 281	 77	 27.4

Howo 271	 135	 136	 100.7

Top 20 totaal 79,553	 77,689	 1,864	 2.3

Andere merken 1,149	 659	 490	 42.7

Totale markt 80,702	 78,348	 2,354	 3.0

Russische merken 38,104	 38,808	 -704	 -1.8

Buitenlands 42,598	 39,540	 3,058	 7.7

De	Russische	markt	boven	3,5	ton	
groeide	in	2018	3%	ten	opzichte	van	
2017.	In	totaal	werden	81.000	vracht-
wagens	ingeschreven.	38.000	werden	
door	Russische	bedrijven	gebouwd,	
42.500	zijn	van	West-Europese	mer-
ken.	Kamaz	heeft	het	grootste	markt-
aandeel.	Tweede	is	Gaz,	dan	Scania,	
Volvo	Trucks,	MAN	en	Mercedes-Benz.

Het	meest	verkochte	model	in	2017	
was	de	Kamaz	43118	6x6,	met	6.500	
inschrijvingen.	Dat	geeft	aan	hoe	
het	met	de	wegen	in	de	Russische	
federatie	gesteld	is,	als	een	zware	
terreintruck	zulk	verkoopsaantal	kan	
boeken.	De	derde	plaats	was	met	
5.545	eenheden	voor	de	Kamaz	65115	
6x4.	De	tweede	plek	was	voor	de	
middelzware	Gazon	Next	4x2,	met	
6.168	wagens.

Het	leeuwendeel	van	de	zware	trucks	
gaat	naar	de	verkoop	van	trekkers,	
met	30.647	ingeschreven	wagens.	De	
kippers	volgen	met	12.700	vrachtwa-
gens	en	dan	de	speciale	voertuigen,	
8.700	stuks.	Bakwagens	met	een	
gesloten	opbouw	zijn	goed	voor	6.600	
inschrijvingen.	De	cijfers	voor	de	
eerste	maanden	van	2019	tonen	aan	
dat	de	markt	fel	krimpt,	met	5%	ten	
opzichte	van	2018.	Vooral	de	Westerse	
merken	kregen	klappen:	-14%.		
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DAF is in meerdere Europese 

landen marktleider in het 

segment van de trekkers. 

Het Nederlandse merk 

koestert evenwel ook grote 

ambities op het vlak van 

het vrachtwagenchassis. 

Tot dat segment horen ook 

de bouwvoertuigen en de 

nieuwe CF/XF 8x4 FAW 

is daarbij de exponent bij 

uitstek om die ambities in de 

bouwsector te onderlijnen. 

Vandaar de nadrukkelijke 

aanwezigheid op Matexpo.

DAF	 toonde	op	de	300	m2	grote	stand	
in	Hal	5	overigens	nog	meer,	zoals	de	
19	 ton	 LF	 Construction	 voor	 lokale	 en	

regionale	distributie	en	de	XF	Super	Space	Cab	
voor	het	zware	transport.

4-ASSER MET TRIDEM

DAF	heeft	een	uitgebreid	gamma	4-assers	 in	
de	 uitvoeringen	 CF	 en	 XF,	 maar	 de	 nieuwig-

heid	van	het	 FAW	8x4	vrachtwagenchassis	 is	
de	 tridem	 asopstelling.	 Deze	 bestaat	 uit	 de	
tandem	 met	 dubbele	 aandrijving	 en	 lucht-
vering	 voor	 een	 uitmuntende	 tractie	 en	 een	
gestuurde	DAF	 8	 ton	 sleepas.	 Extra	 tractie	 in	
moeilijke	 omstandigheden	 komt	 er	 van	 een	
wegrij	hulpfunctie	en	door	het	heffen	van	de	
sleepas.	Voor	de	aangedreven	tandem	komen	
zowel	 de	 DAF	 SR1360T	 met	 enkele	 reduc-
tie	 als	 de	 DAF	 HR1670T	 met	 naafreductie	 in	

DAF Trucks ambitieus 
in bouwmaterieel 
met 8x4 FAW

DOSSIER MATEXPO   

De	nieuwe	8x4	DAF	CF	FAW	werd	voor	het	eerst	getoond	op	Matexpo	en	onderstreept	DAF’s	ambitie	om	verder	te	
groeien	in	het	bouwsegment.
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aanmerking.	Het	 technisch	MTM	bedraagt	 37	
ton	met	naar	keuze	een	8,	9	of	10	ton	vooras	
en	 een	 naloopas	 die	 statisch	 tot	 26	 ton	 kan	
worden	belast	(interessant	voor	toepassingen	
als	 een	 container	 afzetsysteem).	 Dankzij	 die	
vierde,	gestuurde	as	heeft	de	FAW	een	draai-
cirkel	tussen	muren	van	slechts	17,9	meter.	Ter	
vergelijking,	een	klassieke	8x4	FAD	met	twee	
stuurassen	 vooraan	 en	 aangedreven	 tandem	
heeft	 een	 draaicirkel	 tussen	 muren	 van	 21,6	
meter.	Het	8x4	FAW	chassis	blinkt	hierdoor	uit	
met	een	toonaangevende	wendbaarheid.	Het	
chassis	 leent	zich	uitstekend	voor	een	kipper,	
betonmixer	of	opbouw	met	haakarm.	Met	de	
uitstekende	 gewichtsverdeling	 en	 de	 zwaar	
belastbare	vooras	is	ook	een	zware	laadkraan	
achter	de	cabine	geen	probleem.
Net	als	de	andere	DAF	chassis	is	de	8x4	FAW	
volledig	 voorbereid	 op	 een	 opbouw	 met	 de	
BAM	methode	(Body	Attachment	Method).	Dat	
omvat	 opbouwbevestigingen	 voor	 een	 vaste	
opbouw,	 voor	 kranen	 en	 voor	 een	 kipperop-

De	stand	van	DAF	werd	druk	bezocht.

Het	gamma	DAF	4-assige	voertuigen	loopt	tot	deze	FTM	8x4	voor	uitzonderlijk	vervoer.
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bouw	met	een	uitgebreid	gatenpatroon	in	de	
chassisbalken	 en	 voorbereidingen	 voor	 een	
trekhaakbalk	of	onderrijbeveiliging.	Daarnaast	
zijn	er	voorbereidingen	voor	specifieke	toepas-
singen	 zoals	 brandweerwagens,	 hydraulische	
liften,	afvalverzameling	of	een	laadklep.

De	FAW	versie	is	te	combineren	met	de	CF	of	
XF,	 met	 de	 Day	 Cab,	 Sleeper	 Cab,	 Space	 Cab	
en	Super	Space	Cab	en	motoren	van	370	 tot	
530	pk

RIJINDRUKKEN

We	 reden	 met	 een	 CF	 480	 FAW	 8x4	 opge-
bouwd	 met	 een	 haakliftinstallatie	 enkele	

HET GAMMA 
DAF 4-ASSERS

In	het	gamma	4-assige	voertuigen	van	
DAF	zijn	er	heel	wat	verschillende	oplos-
singen	met	8x2	of	8x4	configuratie.	Voor	
een	8x6	of	 8x8	onderstel	 verwijst	DAF	
naar	ontwikkelingspartner	Tatra.

FAK 8x2:	één	aangedreven	as,	 tridem-
stel	met	gestuurde	voorloopas

FAQ 8x2:	één	aangedreven	as,	 tridem-
stel	 met	 gestuurde	 voorloopas	 en	 na-
loopas

FAC 8x2:	twee	stuurassen	vooraan,	tan-
demstel	met	één	aangedreven	as

FAX 8x2:	twee	stuurassen	vooraan,	tan-
demstel	 met	 één	 aangedreven	 as	 en	
gestuurde	naloopas

FAD 8x4:	twee	stuurassen	vooraan,	aan-
gedreven	tandem

FAW 8x4:	tridemstel	met	gestuurde	na-
loopas

FTM 8x4:	trekkerchassis	met	aangedre-
ven	tandem	en	gestuurde	voorloopas

rondjes	 in	een	steengroeve.	Opvallend	 is	het	
gemak	waarmee	de	MX-13	motor	met	zijn	483	
pk	in	combinatie	met	een	feilloos	schakelende	
TraXon	 twaalfversnellingsbak	 elke	 hindernis	
uitschakelt.	Dat	 is	natuurlijk	mede	 te	danken	
aan	het	genereuze	koppel	van	2500	Nm	van	
900	 tot	 1125	 o/m.	 Dankzij	 de	 meesturende	
achterste	 as	 is	 deze	 4-assige	 vrachtwagen	
bijzonder	wendbaar.	Algemeen	kunnen	we	al-
leen	 maar	 lof	 spreken	 over	 de	 ruimte	 in	 de	
cabine,	de	uitstekende	zitpositie,	het	veercom-
fort	 (paraboolveren	vooraan,	 luchtvering	ach-
teraan)	 en	 de	 goed	 bekrachtigde	 besturing,	
waardoor	 de	 vrachtwagen	 zich	 zeer	 precies	
laat	leiden.		

Hendrik de spiegeLaere

Richard Zink, directeur Marketing 
& Sales en lid van de Raad van 
Bestuur van DAF Trucks: 
“De nieuwe FAW onderstreept 
onze ambitie om in dat 
bouwsegment verder te groeien.”

De	wendbaarheid	is	indrukwekkend,	net	als	het	genereuze	koppel	van	de	MX-13	motor.



De nr. 1 van de commerciële
voertuigen in Europa.

 4,2-8,2 L/100 KM.  109-248 G/KM CO2. (NEDC)
 5,2-10,7 L/100 KM.  135-281 G/KM CO2. (WLTP)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele velgen en/of banden kunnen een andere 
CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg onze site www.nl.ford.be.  

 Geef voorranG aan veiliGheid. ford.be

Met meer dan 381.000 geregistreerde voertuigen en een marktaandeel van 14,1%
is de Ford Transit de favoriete zakenpartner in Europa. En het is duidelijk waarom:
verlaagd brandstofverbruik. Volledige connectiviteit. Gedurfde looks.
Nieuwe rijhulptechnologieën die tot nu enkel beschikbaar waren op personenwagens.
Voeg daar nog een waaier aan opties aan toe en hij is klaar voor elke uitdaging.
Help ook uw zaak vooruit en ga naar ford.be

1185_5cars_H297xW230mm_NL.indd   1 25/09/2019   10:14
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Op zondag 15 september, 

onder een stralende zon, 

stond de teller op 39.778 

bezoekers voor de 38e 

editie van Matexpo. Een 

lichte daling ten opzichte 

van 2017, maar over 1 ding 

waren de exposanten het 

alvast eens: de kwaliteit 

van de bezoekers was nog 

nooit zo hoog. Interessante 

contacten, concrete interesse 

in specifieke machines, 

directe verkoop,.... Wellicht 

de meest kwalitatieve 

editie ooit. Verschillende 

exposanten bevestigden dat 

ze effectief veel machines 

hebben kunnen verkopen, 

en dat is nog steeds de 

belangrijkste reden om deel 

te nemen. 

Meer	 dan	 ooit	 werd	 er	 door	 de	 ex-
posanten	 geïnvesteerd	 in	 hospita-
lity:	 prachtig	 afgewerkte	 standen,	

en	 bijzondere	 tentstructuren	 in	 combinatie	
met	de	gekende	charme	en	sympathie	van	de	
Matexpo	beurs.
	
Daarnaast	was	er	een	uitgebreid	programma	
van	 seminaries,	 georganiseerd	 door	 tal	 van	
beurspartners.	Ook	voor	deze	activiteiten	was	
er	dit	jaar	bijzonder	veel	interesse.
De	officiële	opening,	op	dinsdag,	met	keynote	
spreker	Ivan	Van	de	Cloot	was	weer	een	schot	
in	 de	 roos.	 De	 verrassingsact,	 een	 combina-
tie	van	moderne	dans	en	acrobatie,	werd	 fel	
gesmaakt	 door	 de	 ruim	600	 aanwezigen	 die	
nadien	 van	 een	 netwerkreceptie	 en	 walking	
dinner	konden	genieten.
	
Tijdens	 de	 uitreiking	 van	 de	 Awards	 kaapten	
Arden	 Equipment	 met	 Arden	 Jet	 de	 Green	

Award	weg,	Van	Der	Spek	de	Innovation	Award	
met	 de	 Liebherr	 kunststof	 hijskabel	 voor	 to-
renkranen	én	Doka	met	FreeFalcon	de	eerste	
Safety	Award.	
Verder	 was	 er	 nog	 de	 kinderanimatie,	 zowel	
op	de	beurs,	maar	ook	in	het	centrum	van	de	
Stad	Kortrijk,	waar	kinderen	hun	eigen	speel-
plein	konden	bouwen	onder	toezicht	van	een	
echte	werfleider.	

De	meeste	exposanten	lieten	intussen	al	we-
ten	 present	 te	 zullen	 zijn	 op	 Matexpo	 2021,	
van	8	tot	en	met	12	september.	

Na	een	 succesvolle	38e	editie	 van	MATEXPO,	
is	het	organisatieteam	meteen	gestart	met	de	
voorbereidingen	 van	 de	 2e	 editie	 van	 Demo	
Days.	Die	zal	plaatsvinden	op	5	en	6	septem-
ber	2020,	op	de	prachtige	site	van	de	‘Terril	de	
Saint-	Antoine’	 in	de	gemeente	Boussu	 in	de	
Provincie	Henegouwen.		 	

Matexpo 2019 : kwaliteit 
boven kwantiteit

DOSSIER MATEXPO   
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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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Je zal het maar doen: als 

enige winnaar uit een 

competitie met 1.000 

chauffeurs komen. Peter 

Jacobs uit het Limburgse 

Pelt speelde het klaar. Maar 

in een internationale finale, 

met de 18 beste chauffeurs 

van ieder land, wordt niets 

weggegeven. De wedstrijd 

was moeilijk, maar fair.

Peter Jacobs: 100 %

CHAUFFEUR   

Klaar	om	eraan	te	beginnen,	
tijdens	een	van	de	weinige	droge	

momenten.
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De	eerste	prijs,	een	handdruk	van	DAF	CEO	Harry	Wolters	voor	een	geëmotioneerde	Peter	Jacobs
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ALDERS

Peter	rijdt	al	geruime	tijd	voor	Alders	Transport	
uit	Pelt:	“Ik	rij	met	een	Faymonville	trailer	pre-
fabwanden	naar	werven.	Ik	heb	ook	4	jaar	in-
ternationaal	gereden,	maar	het	voordeel	van	

veiligheidscontroles,	sociale	vaardigheden,	een	
interview	over	 je	 job,	 achteruitrijden	met	een	
gestuurde	trailer	en	een	theorie-examen.	Peter	
had	op	zaterdagochtend	een	aantal	fikse	uitda-
gingen	voor	zich	liggen,	maar	begon	rustig	en	
relaxed	aan	de	competitie.

De	 competitie	 die	 DAF	 organiseerde	 in	
heel	Europa,	leverde	18	deelnemers	op.	
Bijzonder	was	dat	er	niet	 alleen	maar	

DAF-rijders	 mochten	 meedoen:	 iedereen	 die	
over	 een	 vrachtwagenrijbewijs	 beschikt,	 kon	
zich	 inschrijven.	 De	 instapdrempel	 was	 laag,	
maar	de	lat	werd	door	DAF	meteen	heel	hoog	
gelegd.	Ze	zochten	een	chauffeur	die	het	beste	
uit	zijn	wagen	weet	te	halen,	die	de	wetgeving	
en	regels	perfect	kent,	die	altijd	op	de	meest	
veilige	manier	reageert,	die	positief	is	ingesteld	
en	die	kan	omgaan	met	stress.	1.000	truckers	
zagen	 dat	 wel	 zitten	 en	 er	 werden	 30	 fina-
les	georganiseerd.	De	18	beste	uit	die	finales	
mochten	naar	Luxemburg,	om	op	en	rond	het	
circuit	van	Goodyear	de	proeven	af	te	leggen.
De	proeven	bestonden	uit	7	tests	met	of	om	
het	voertuig,	2	 theorie-examens	en	tenslotte	
was	er	nog	een	bonus-challenge.	
Bij	het	rijden	werden	er	veel	punten	toegekend,	
of	ingehouden,	bij	de	ecodrive.	Dat	was	een	40	
minuten	 durende	 rit	 door	 het	 heuvelachtige	
Luxemburg,	waarbij	er	zuinig	en	vlot	moet	ge-
reden	 worden.	 Aan-	 en	 afkoppelen	 van	 een	
oplegger	 en	 een	 aanhangwagen,	 dagelijkse	

Duidelijk	wordt	uitgelegd	wat	er	verwacht	wordt.

Alle	werk	wordt	plots	moeilijker	als	er	iemand	op	je	vingers	staat	te	kijken.
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wat	zeker	deze	zomer	erg	fijn	was.	De	wagen	
is	 een	 FTG	6x2.	 Een	paar	 keer	per	maand	 rij	
ik	met	 plateautrailers,	met	 bouwmateriaal	 of	
kant	en	klare	bouwdelen.	Af	en	toe	ook	met	
een	ATM	kipper	met	kiezel	of	puin.”

Peter	 was	 als	 kind	 gefascineerd	 door	 vracht-
wagens:	 “mijn	 vader	 heeft	 een	 bouwbedrijf,	
waardoor	ik	als	kind	al	constant	tussen	de	zwa-
re	voertuigen	zat.	Zo	hebben	we	een	Arcomet	
kraan	met	DAF	motor.	Sinds	ik	6	of	7	jaar	ben,	
wil	 ik	 liefst	 vrachtwagenchauffeur	 worden.	
Ik	 probeer	 nog	 altijd	 mee	 te	 gaan	 naar	 de	
Bauma,	samen	met	vader,	om	te	kijken	wat	er	
nieuw	is	op	het	vlak	van	bouwmateriaal”

“Ik	heb	meegedaan	uit	nieuwsgierigheid:	wat	
kan	 ik?	 Ben	 ik	wel	 een	 goede	 chauffeur?	 Bij	
Alders	wist	zelfs	de	zaakvoerder	niet	dat	ik	me	
had	ingeschreven.	Na	de	Belgische	competitie	
was	onze	dealer,	TTL,	erg	blij	natuurlijk.”

De	testen	voor	de	Belgische	competitie	waren	
niet	te	moeilijk,	want	Peter	moet	bij	de	leve-
ringen	 op	 werven	 vaak	 in	 kleine	 hoekjes	 en	

te	halen	op	de	DPA.	Ik	scoor	vaak,	in	druk	ver-
keer	en	op	ronde	punten,	100	%.”
“DAF	 is	 mijn	 favoriete	 merk.	 We	 rijden	 bij	
Alders	met	een	XF	Space	Cab	en	daar	ben	 ik	
tevreden	mee.	Veel	plaats	en	een	uitstekende	
afwerking,	 verder	 hebben	 we	 een	 koelkast,	

dit	werk	is	dat	ik	’s	avonds	thuis	ben	bij	vrien-
din	en	kind.”

De	reden	waarom	hij	graag	wilde	deelnemen?	
“Ik	ben	nogal	competitief	van	aard.	Als	 ik	 rij,	
probeer	ik	altijd	een	zo	goed	mogelijke	score	

Interview	in	het	Frans,	in	de	bijzonder	knappe	
Formule	1	trailer	van	Dekra.

De	trucksimulator	kende	veel	bijval	tijdens	de	wachtmomenten	tussen	de	proeven.
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nen	was,	vielen	de	zenuwen	weg	en	ging	het	
beter.	Gek	genoeg	ging	het	koppelen	met	de	
aanhangwagen,	wat	ik	nog	nooit	had	gedaan,	
erg	vlot.”

Peter	begon	met	de	koppeling	van	 trailer	en	
aanhangwagen.	 Bij	 de	 trailer	 ging	 het	 eerst	
niet	vlot:	“Ik	was	plots	heel	zenuwachtig,”	ver-
telde	hij	nadien.	“Nochtans	ben	ik	gewend	om	
veel	aan-	en	af	te	koppelen.	Nadat	ik	begon-

kantjes	 manoeuvreren.	 Ook	 de	 controle	 van	
het	 voertuig,	 leverde	 weinig	 problemen	 op.	
“Persoonlijk	ben	 ik	niet	zo	wild	van	de	mon-
tage	van	camera’s	op	voertuigen.	In	stadsver-
keer	 en	 op	 kruispunten	 kan	 je	 immers	 geen	
oogcontact	 maken	 in	 je	 spiegel	 met	 zwakke	
weggebruikers.	 Als	 je	 oogcontact	 hebt	 met	
een	 fietser,	 weet	 hij	 of	 zij	 tenminste	 dat	 de	
vrachtwagenchauffeur	die	persoon	heeft	zien	
staan.”
In	het	weekend	houdt	Peter	er	een	heel	an-
dere	hobby	op	na:	“mijn	vriendin	en	 ik	gaan	
graag	 rijden	 met	 de	 motorfiets.	 Puur	 toeris-
tisch,	rustig	toeren	door	een	mooi	 landschap,	
op	tijd	even	halt	houden…	in	de	week	onder-
gaan	 we	 al	 genoeg	 stress	 en	 drukte.	 Op	 de	
motor	kunnen	we	ontspannen.”

COMPETITIE

De	 competitie	 startte	 op	 zaterdagochtend,	
waarbij	het	eerst	nog	even	droog	was.	Daarna	
konden	we	genieten	van	een	ijskoude	wind	en	
horizontale	regen,	afgewisseld	met	af	en	toe	
een	stortbui.	Het	weer	verplichtte	de	organisa-
toren	om	papier	in	de	cabines	te	leggen	om	de	
spiegels	mee	af	te	drogen…

Slalom	met	de	LF.

Een	scherpe	en	blinde	hoek	achteruit.
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Dat	bleek	echter	niet	het	geval	te	zijn:	de	feed-
back	van	de	examinatoren	was	positief,	maar	
de	 competitie	 was	 nipt,	 met	 een	 Litouwse,	
Duitse	en	Tsjechische	deelnemer	die	allemaal	
sterke	 resultaten	 neerzetten.	 De	 Tsjechische	
chauffeur	 was	 erin	 geslaagd	 om	 zijn	 beide	
enkels	te	verzwikken	bij	zijn	allereerste	proef	
op	 zaterdagochtend.	 Toch	wist	 hij	 nog	 derde	
te	worden.
De	tweede	plaats	was	voor	de	Litouwer,	die	op	
alle	onderdelen	bijzonder	sterk	scoorde.	
Ondertussen	was	de	normale	kalmte	bij	Peter	
toch	wel	verdwenen:	ijsberen,	stil	zitten	werd	
moeilijk…	de	zenuwen	gierden	door	zijn	keel.
Toen	 kwam	 de	 aankondiging:	 eerste	 plaats:	
Peter	Jacobs,	België.
Iedereen	kon	 zien	dat	hij,	 ondanks	de	hoog-
gespannen	 verwachtingen,	 niet	 had	 gedacht	
dat	 hij	 met	 het	 goud	 naar	 huis	 zou	 gaan.	
Dominique	 Blanckaert,	 die	 Peter	 begeleidde	
voor	DAF	België,	moest	hem	even	ondersteu-
nen	 want	 het	 was	 een	 emotioneel	 moment	
voor	allebei.	
Duidelijk	aangedaan	bedankte	Peter	de	orga-
nisatie	en	alle	andere	deelnemers:	“Jullie	zijn	
allemaal	winnaars”.		

Jan Voet

De	 interviews	 en	 het	 rollenspel	 waren	 veel-
eisend,	maar	 verliepen	goed	voor	 de	 rustige	
Limburger.	 Voordeel	 is	 dat	 Peter	 erg	 goed	
Frans,	Engels	en	Duits	spreekt.	De	competitie	
verliep	 in	het	Engels.	Peter	vroeg	ondermeer	
aan	 de	 Nederlandse	 examinatoren	 om	 de	
instructies	 voor	 de	 proeven	 in	 het	 Engels	 te	
geven.	“Anders	zou	 ik	een	oneerlijk	voordeel	
hebben	ten	opzichte	van	de	andere	kandida-
ten”,	stelde	hij.	

Op	zondag	begon	het	weer	’s	ochtends	op	te	
klaren,	 maar	 al	 gauw	 sloeg	 het	 om	 en	 viel	
het	water	weer	met	bakken	uit	de	lucht.	Voor	
Peter	stond	zondag	de	belangrijkste	proef	op	
het	programma:	de	ecodrive.	 Een	 rit	 die	een	
40	 minuten	 duurde,	 met	 een	 stuk	 snelweg,	
binnenwegen	en	ritten	door	een	paar	dorpjes.	
Op	zatermiddag	begonnen	de	eerste	rankings	
per	proef	al	binnen	te	komen	en	zagen	we	dat	
Peter	 zeer	 goed	 gescoord	 had	 in	 de	 5	 proe-
ven	die	hij	 al	had	afgelegd.	 Toch	 liet	hij	 zich	
niet	onder	druk	zetten:	“Ik	neem	het	zoals	het	
komt,	we	kunnen	altijd	een	tegenvaller	heb-
ben	bij	de	laatste	twee	proeven.”

Peter	en	Dominique,	de	begeleider	van	DAF	die	ieder	moment	meebeleefde.

Peter	staat	niet	graag	in	het	middelpunt	van	de	
belangstelling,	maar	deze	prestatie	mag	gezien	

worden.



“Met	 VDL	 hebben	 we	 een	
efficie?nte	 leverancier	 gevon-
den	 die	 servicegericht	 is	 en	

flexibel	 in	 onze	 behoeften	 kan	 voorzien.	 Het	
potentieel	 om	 in	de	 toekomst	ook	 in	 andere	
bedrijven	 van	 de	 Dr.	 Richard	 Gruppe	 VDL-
bussen	 in	 te	 zetten	 en	 een	 langdurige	 sa-
menwerking	aan	te	gaan	is	zeker	aanwezig”.	
Johann	 Strasser,	 technisch	 directeur	 van	 Dr.	
Richard	Gruppe.	
Boris	Höltermann,	Managing	Director	VDL	Bus	
&	 Coach	 Deutschland	 GmbH,	 is	 blij	 met	 de	
levering	 en	 verheugd	 zich	 op	 het	 verder	 uit-

breiden	van	de	samenwerking	met	Dr.	Richard	
Gruppe.	“Voor	VDL	Bus	&	Coach	is	dit	de	groot-
ste	levering	van	dubbeldekkers	in	Duitsland	die	
gaan	rijden	in	Flixbusuitvoering.	Tevens	is	het	
de	eerste	levering	aan	Dr.	Richard	Gruppe,	die	
met	deze	grote	order	van	8	dubbeldekkers	ver-
trouwen	uitspreekt	naar	VDL	Bus	&	Coach.	Hier	
zijn	wij	erg	trots	op	en	verheugen	ons	op	een	
succesvolle	 samenwerking.	 We	 zijn	 er	 zeker	
van	dat	Albus	München	en	de	passagiers	van	
Flixbus	veel	comfortabele	reizen	gaan	beleven	
met	deze	luxe	uitgeruste	VDL-	voertuigen.”	

8 VDL Futura’s FDD2-141 
voor Dr. Richard Gruppe 

VDL Bus & Coach heeft 

8 VDL Futura’s FDD2-

141/2600 geleverd aan 

Dr. Richard Gruppe. Via 

hun dochteronderneming 

Albus München worden 

deze dubbeldekkers 

ingezet op verschillende 

langeafstandsroutes in 

opdracht van Flixbus. De 

hoofdroute van deze bussen 

wordt de intercitylijn tussen 

München en Zürich. 

BUS   

Het	segment	voor	
dubbeldekkers	groeit	en	
deze	order	bevestigt	de	
toenemende	populariteit	van	
de	VDL	Futura	FDD2.
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30	 bussen	 in	 gebruik	 op	 langeafstandslijnen,	
die	 ongeveer	 3,8	 miljoen	 kilometer	 per	 jaar	
afleggen.	

DR. RICHARD GRUPPE 

De	 grootste	 particuliere	 busmaatschappij	 in	
het	Duitstalig	gebied	exploiteert	nu	meer	dan	
950	 bussen	 verdeeld	 over	 haar	 18	 operatio-
nele	 transportbedrijven.	 In	2018	 legden	deze	
bussen	gezamenlijk	 ruim	51,5	miljoen	km	af.	
Met	1.510	medewerkers	in	27	depots	werd	in	
2018	een	jaaromzet	van	ongeveer	158,1	mil-
joen	euro	gerealiseerd.	De	Dr.	Richard	Gruppe	
wordt	als	familiebedrijf	in	de	derde	generatie	
geleid	door	Dr.	Ludwig	Richard	samen	met	zijn	
managementteam.		

melijk	 uitermate	 betrouwbaar.	 Daarnaast	 is	
een	 lage	 CO2-uitstoot	 gegarandeerd	 door	 de	
lichtgewicht	 modulaire	 bouwconstructie	 in	
combinatie	 met	 de	 zuinige	 aandrijflijn	 en	 de	
aerodynamische	vormgeving.	Het	lage	brand-
stofverbruik	 in	 combinatie	 met	 een	 hoge	
passagierscapaciteit	betekent	voor	de	touring-
carondernemer	 een	 uiterst	 rendabele	 inves-
tering.	 Tevens	zorgt	de	ergonomische	cockpit	
met	 logisch	geplaatste	 chauffeursfuncties,	 tal	
van	geavanceerde	rij-	en	veiligheidssystemen,	
en	een	zeer	goed	zichtveld	voor	een	prettige	
rijbeleving	voor	zowel	chauffeur	als	passagiers.	

ALBUS MÜNCHEN 

Albus	München	GmbH,	het	jongste	bedrijf	van	
de	 Dr.	 Richard	 Gruppe,	 heeft	 65	 mensen	 in	
dienst	en	is	een	buspartner	van	Flixbus.	Er	zijn	

EEN AANGENAME ERVARING 
VOOR REIZIGERS 

De	8	 aan	Dr.	 Richard	Gruppe	geleverde	dub-
beldekkers	van	VDL	Bus	&	Coach	zijn	uitgerust	
met	74+1+1	zitplaatsen	en	een	rolstoelplaats.	
De	VDL	Class	300	stoelen	met	luxe	bekleding	
en	de	USB-	en	220V-aansluitingen	bieden	pas-
sagiers	veel	comfort	en	maken	het	reizen	op	
langeafstandsroutes	 een	 uiterst	 aangename	
ervaring.	

EEN WAARDEVOLLE INVESTERING 

“Het	 segment	 voor	 dubbeldekkers	 groeit	 en	
deze	 order	 bevestigt	 de	 toenemende	 popu-
lariteit	 van	 de	 VDL	 Futura	 FDD2”,	 aldus	 Boris	
Höltermann.	 En	 dat	 is	 niet	 voor	 niets.	 Door	
de	 zuinige	 aandrijflijn	 is	 de	 VDL	 Futura	 na-

De	grootste	particuliere	busmaatschappij	in	het	Duitstalig	gebied	exploiteert	nu	meer	dan	950	bussen	verdeeld	
over	haar	18	operationele	transportbedrijven.
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	International Truck of the Year 

	International Coach of the Year 

	Solutrans 

	Busworld 

	Test: Scania

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

	 	Solutrans,	Lyon	:		
19	tot	23	november

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA:



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

DAF Trucks feliciteert Peter Jacobs, 
winnaar DAF Driver Challenge 2019!

Peter Jacobs, werkzaam bij Alders Bulk Logistics uit Pelt, is gekroond 
tot de beste chauffeur van de 18 fi nalisten uit Europa. Dit, na een 

spectaculaire en uitdagende internationale fi nale in G.H. Luxemburg. 

Wil jij Peter in actie zien? Kijk op drivers.daf.com

We hebben een winnaar!

526255 DAF_adv Driver Challenge winnaar_230x297mm_v6.indd   1 04-10-19   15:18

Van het voldoen aan  
wet- en regelgeving tot 
route optimalisatie
TomTom Telematics is nu Webfleet Solutions

webfleet.com

Sinds de lancering 20 jaar geleden zijn we uitgegroeid tot een wereldleider op 
het gebied van telematica, waarmee we meer dan 50.000 bedrijven helpen hun 
voertuigen te beheren en de productiviteit te maximaliseren. Door de recente 
overname door Brigestone is onze naam nu veranderd van TomTom Telematics 
naar Webfleet Solutions. Onze doelstelling blijft dezelfde: innoveren van fleet 
management en bouwen aan een toekomst voor mobiliteitsoplossingen.

Let’s drive business. Further.

Rijden sinds  15:48 (7min)

014

WERKTIJD

RDT VANDAAG

RDT HUIDIGE WEEK

DETAILS WERKTIJD OPTIDRIVE

JOHN SMITH

Dophinstraat, 78 Almere, NL
Rijden sinds 15:48 (7 min)

Resterende rijtijd 
2h 56 min

Totaal vandaag 
7h 4 min

Volgende pauze 
18:31

Rustperiode 
21:57

Resterende rijtijd 
56 h

WFS_Ad_Transport_230x297_NL.indd   1 27/9/19   17:23
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DAF international drivers challenge: 
Belg Peter Jacobs wint
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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


