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International Truck of the Year 2020:

Mercedes-Benz Actros
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2019
GREEN TRUCK AWARD

2018 WINNER 2017 WINNER
SCANIA R 500-SERIES SCANIA R 450-SERIES

De 
langste 
reis 
– met de groenste truck

Voor het derde jaar op rij wint Scania de ‘Green Truck 
Award’ in een directe confrontatie met de belangrijkste 
concurrenten. Deze krachtmeting in brandstofverbruik 
en CO2-uitstoot wordt jaarlijks georganiseerd door de 
twee prestigieuze Duitse magazines VerkehrsRund-
schau en Trucker Magazine. 

En, ondanks dat we ontzettend trots zijn op deze mijlpaal, 
betekent het niet dat we onze bestemming bereikt  
hebben. Het continu verlagen van het brandstofverbruik 
en CO2-uitstoot blijft – naast alle andere activiteiten  
op het gebied van hernieuwbare biobrandstoffen en  
elektrificatie – een belangrijke pijler onder Scania’s reis 
naar een verduurzaming van het transportsysteem.

Daarom staan we nu niet te lang stil om dit moment te 
vieren. Want dit is een reis die nooit zal stoppen.

2019-0829 Scania inlassingen september 2019 TRANSPORAMA 230x297+3 NL+FR v1.indd   1 5/09/19   14:46



renault-trucks.be

T HIGH 1894 EDITION
BELEEF DE GESCHIEDENIS

125 JAAR KNOW-HOW

Renault Trucks viert 125 jaar knowhow en innovatie met deze 
nieuwe limited edition. Het interieur geniet een hoogwaardige 
interieurafwerkingen, inclusief een lederen Recaro®-bekleding 
met stiksels en geborduurde hoofdsteun. Rijplezier en prestaties 
zijn gecombineerd dankzij de 13-liter motor van 520 pk
en de Optidriver-robotversnellingsbak.

Ga naar uw Renault Trucks-dealer om deze nieuwe limited edition 
te testen, er zijn er slechts 125 van beschikbaar.

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

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

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

210x297_EVO_Tourismo_Launch_dynamisch_EN_1_1.indd   1 01.06.17   10:05
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NEWS   

PSA elektrificeert  
bedrijfswagengamma
Om zijn positie te versterken, past Citroën 
sinds 2018 de strategie “Inspired by Pro” 
toe: oplossingen op maat om te beantwoor-
den aan de verwachtingen van professionele 
klanten, zowel via de producten (nieuwe 
gamma’s Berlingo Van, Jumpy, Jumper) als in 
het netwerk.
Het merk maakt zich op om tegen 2025 een 
groot elektrisch offensief te lanceren met als 
doelstelling een 100% geëlektrificeerd gam-
ma. Dat offensief zal een belangrijke groei-
factor zijn voor Citroën en heeft betrekking 
op zowel de bedrijfswagens als de daarvan 
afgeleide personenwagens. De volgende 
stap is een 100% elektrische versie van de 
Jumpy in de loop van 2020 die alle innovaties 
van de PSA-groep op het vlak van elektrifice-
ren zal benutten. Deze elektrische versie zal 
beschikbaar zijn met 2 autonomieniveaus:
• 200 km in WLTP-cyclus met een batterij 

van 50 kWh
• 300 km in WLTP-cyclus met een batterij 

van 75 kWh
In 2021 volgt een 100% elektrische Nieuwe 
Berlingo Van. Er werd ook reeds een elektri-

sche Opel Vivaro voorgesteld. 

IVECO concessiehouder Vandewiele 
heeft officieel certificaat van Erkend Aardgasinstallateur (CNG/LNG) 
IVECO-concessiehouder Vandewiele Auto-
bedrijf BVBA werd door de FOD Mobiliteit en 
Transport officieel gecertificeerd als Erkend 

CNG/LNG-installateur. Aardgasspecialist 
IVECO biedt al verscheidene jaren duurzame 
transportoplossingen voor zijn hele gamma.

Iveco-concessiehouder Vandewiele Auto-
bedrijf BVBA heeft zijn officiële erkenning 
als aardgasinstallateur (CNG) ontvangen. Het 
certificaat geldt voor de garage in Bavikhove. 

De concessiehouders van IVECO bieden hun 
klanten een compleet gamma voertuigen 
die een concreet, economisch en duurzaam 
alternatief aanbieden:

Daily NP (CNG): Deze aardgasvariante van 
de Daily (rijbewijs B/C), behoort tot de Daily 
Blue Power familie die verkozen is geweest 
tot “International Van of the Year 2018” door 
een internationale jury van gespecialiseerde 

journalisten. Het Daily gamma is beschikbaar 
in talrijke varianten: gesloten bestelwagens, 
dubbele-cabines en chassis met allerlei soor-
ten opbouw zoals: open laadbak, kipper, ge-
sloten koetswerk, enz.

Eurocargo NP (CNG): bakwagen voor gemid-
delde tonnages, ideaal voor distributieactivi-
teiten in de stad. De Eurocargo is beschikbaar 
in een grote verscheidenheid van varianten 
die geschikt zijn voor de meeste behoeften.

S-Way en X-Way NP (CNG, LNG of CNG/LNG): 
zware bakwagens en trekkers met een rijbe-
reik tot 1 600 kilometer(LNG) en hetzelfde 
vermogen als een klassieke diesel vracht-
wagen terwijl de gebruikskosten en het 
geluidsniveau een stuk lager liggen en een 
duurzame oplossing bieden. 
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Het omslagpunt
Zelfs wie maar vluchtig door deze 400ste editie van Transporama bladert, zal zien 

dat de transportsector in een transitie zit. Waar de dieselmotor tot voor heel kort de 

vanzelfsprekende keuze was, zien we dat alternatieven meer en meer een echte 

vervanger vormen voor de interne verbranding van dieselolie. Aardgas is geen 

uitzondering meer, batterijpacks maken meer en meer de dienst uit op korte afstanden 

en in stadsbussen. Het echte alternatief is waterstof, dat zich nu begint af te tekenen 

als een vervanger voor diesel. Momenteel zijn we nog erg ver van een leefbare TCO 

voor zulke voertuigen, maar de vorderingen in de ontwikkelingen van batterijen gaan 

eenvoudig te langzaam om binnen korte termijn een leefbaar alternatief te vormen.

Meer en meer truckbouwers nemen waterstof ernstig als alternatief. De samenwerking 

tussen Nikola en Iveco, die onlangs werd aangekondigd, is waarschijnlijk nog maar de 

eerste stap in een verandering binnen het transport, een verandering die ook andere 

types vervoer zal beïnvloeden.

Momenteel is het zo dat waterstof winnen een dure grap is, zelfs als reststroom vanuit 

windmolens of zonnepanelen wordt gebruikt. Ook brandstofcellen, die waterstof 

omzetten in stroom en water, zijn nog erg duur. Gezien de nog altijd krappe marges in 

de transportsector, gevolg van de jarenlang volgehouden sloop van de tarieven door 

een mank Europees beleid, maken het onmogelijk dat de transportsector in zijn dooie 

eentje deze zware investeringen doet. 

De vraag is dan ook wie de rekening zal oppikken voor de transitie. Dat vraagt veel 

inzicht, intelligente oplossingen en politieke moed. 

Beste lezer, u hebt de 400ste editie van Transporama in handen. Daar is het hele team 

dat aan dit blad werkt uiteraard erg blij mee. We hopen van u hetzelfde. Dit is ook de 

laatste Transporama van 2019, wat ons meteen de kans geeft u gezellige feestdagen 

te wensen: een vreugdevolle Kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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“We trachten onze operationele kosten voortdurend te verlagen. 
Dankzij de I-Save technologie verbruiken onze FH-trucks 2 tot 
3 liter brandstof minder, maar dat heeft geen impact op hun 
vermogen. En als je weet dat we vaak op het maximumgewicht 
zitten, is dat echt een groot voordeel.”

 

Tom Lambert
CEO van Mazout Expres

I-SAVE TECHNOLOGIE:
ELKE CENT TELT.

NEWS   

Renault op waterstof
Nog voor het einde van dit jaar lanceert 
Renault de Kangoo Z.E. Hydrogen, een elek-
trische bestelwagen met een brandstofcel 
op waterstof, die de autonomie van 230 km 
verhoogt tot 370 km. De brandstofcel levert 
een vermogen van 5 kW, waarvan de helft 
warmte, die wordt gebruikt om de cabine te 
verwarmen. De laadruimte meet 3,9 m³, het 
meergewicht blijft beperkt tot 110 kg. 
In het eerste semester van 2020 volgt de 
Master Z.E. Hydrogen. Hier stijgt het rijbe-
reik van 120 naar 350 kilometer (cijfer in af-
wachting van WLTP-homologatie). Met twee 
waterstofreservoirs onder het chassis wordt 
Master Z.E. een stuk veelzijdiger zonder dat 
de laadruimte (10,8 m³ tot 20 m³) eronder 
lijdt, en dat terwijl het meergewicht beperkt 
blijft tot 200 kilogram. 
De Master Z.E. Hydrogen gesloten bestelwa-
gen zal beschikbaar zijn in twee lengtes en 
twee hoogtes, naast twee chassisversies. 

DAF Trucks  
opent tweede dealer in Parijs
DAF Trucks versterkt zijn aanwezigheid in de 
regio Parijs met de opening van een state-
of-the-art dealer in Louvres, net ten noorden 
van de Franse hoofdstad. De opening van 
de volledig nieuwe vestiging voor zowel de 
verkoop van trucks en onderdelen als voor 
truckonderhoud volgt op de ingebruikname 
van een nieuwe DAF-dealer in Massy, aan de 
zuidkant van Parijs, in 2017.
 

De nieuwe vestiging van DAF Trucks Paris in 
Louvres ligt strategisch: vlak langs de snel-
weg A1 van Parijs naar Lille, nationale trans-
portroutes, logistieke centra en vliegveld 
Charles de Gaulle. 
 
Het pand van de nieuwe Parijse DAF-dealer 
is 3,400 m2 groot. Naast een verkoopafde-
ling voor zowel nieuwe als gebruikte trucks 
kent het ook 14 servicestations die uitgerust 

zijn met de meest geavanceerde apparatuur. 
Verder biedt DAF Trucks Paris een uitste-
kende onderdelenvoorziening en staat het 
klanten terzijde met een compleet pakket 
diensten van PACCAR Financial. Het team van 
de nieuwe Parijse dealer wordt geleid door 
Lionel Bozian, voormalig Sales Director van 
DAF Trucks France. Zijn team streeft ernaar 
klanten de hoogste kwaliteit en de beste per-
soonlijke ondersteuning te geven.
 
“Dit is alweer de tweede dealer van DAF 
Trucks in Parijs en dat benadrukt onze ambi-
tie om ons professionele netwerk DAF dea-
lers in Frankijk verder uit te breiden”, stelt 
Richard Zink, lid van de Raad van Bestuur van 
DAF Trucks en verantwoordelijk voor marke-
ting en sales. “De vestiging ligt strategisch en 
verleent niet alleen uitstekende service aan 
DAF-klanten uit de Parijse regio, maar ook aan 
alle transporteurs die de stad op hun routes 
passeren. De ingebruikname van de vestiging 
in Louvres is belangrijk ter ondersteuning van 
DAF’s aanhoudende groei in Frankrijk.” 
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De vijfde verkiezing van 

de Pick-up Award speelde 

zich af in de Tierp Arena in 

Zweden, een 100-tal km ten 

noorden van Stockholm. Dit 

is de grootste dragsterpiste 

op het continent, maar het 

complex biedt nog andere 

mogelijkheden: er is een 

klein niet permanent race-

circuit, rallycross-circuit, 

4x4 testbaan en zelfs een 

klein vliegveld. Achttien 

juryleden uit evenveel 

landen verzamelden daar 

om de pick-ups, die streden 

om de begeerde IPUA-titel, 

aan de tand te voelen. 

International Pick-up Award

Ford Ranger is de beste         all-rounder,  
                en dat voor de 2e maal

PICK UP   

Ford Ranger, beste  
all-rounder en  

verdiende winnaar.

TRANSPORAMA • 399/4008
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Er waren vijf kandidaten, te beginnen met 
de Ford Ranger met een nieuwe moto-
risering en upgedate uitrusting, winnaar 

van de Award in 2014. Mitsubishi toonde 
voor het eerst de nieuwe L200, de zesde 
generatie alweer. De basis is nog dezelfde, 
maar meer dan 50% van de componenten 
zijn nieuw, waaronder de 2.2 l motor. Nissan 
stelde een lichtjes herwerkte Navara voor, 
de eerste generatie van dit model veroverde 
de titel in 2016. Renault Pro+ trad naar voor 
met de Alaskan, een neefje van de Nissan, 
bij ons reeds bekend, maar op verschillende 
Europese markten werd die pas dit jaar ge-
introduceerd, vandaar. De Toyota Hilux is een 
gevestigde waarde, die deed in zijn huidige 
vorm voor het laatst mee: er is ons een nieuw 
model beloofd voor 2020. 
Daarnaast waren er ook enkele modellen 
die “hors concours” meereden. Vooreerst de 
Volkswagen Amarok V6, die was uitgenodigd 
als winnaar van de vorige verkiezing. Er was 
ook een machtige RAM 1500 ter beschikking 
van de jury. Deze Amerikaan is geen concur-
rent in het 1-ton pick-up segment, maar naar 
het schijnt werkt Fiat Chrysler Automobiles aan 
een nieuw model voor de Europese markt, na-
dat de samenwerking met Mitsubishi werd 
stopgezet, en bedoeling was om hier wat data 
te verzamelen. Ford tenslotte had naast twee 
standaard Rangers ook twee Ranger Raptors 
mee, weliswaar ook 1 ton-pick-ups, maar ge-
zien hun constructie en hun prijs geen eerlijke 
concurrenten voor de rest van het veld. Maar 
wel heel indrukwekkend.
“De tweejaarlijkse IPUA verkiezing is de meest 
grondige competitie in de internationale 
pick-up sector. Het testprogramma, gespreid 
over drie dagen, omvat zowel een statisch 
onderzoek als test op een gevarieerd weg-
parcours en een selectief off-road parcours”, 
aldus Anders Karlsson, de hoofdredacteur van 
Svensk Åkeritidning, Zweden, die de praktische 
organisatie voor zijn rekening nam. 

International Pick-up Award

Ford Ranger is de beste         all-rounder,  
                en dat voor de 2e maal
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420 Nm. Uniek is de 10-traps automaat. De 
Ford heeft een max. aanhangergewicht van 
3500 kg, tegenover 3100 voor de Mitsubishi. 
In Europa is de Ranger al jaren de best ver-
kopende pick-up, met een marktaandeel dat 
tegenwoordig rond de 30% ligt. Daarmee doet 
hij het tweemaal beter dan zijn naaste concur-
rent. Voor ons was hij ook bij deze verkiezing 
de verdiende winnaar, alhoewel het een span-
nende strijd was tot het einde. 

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Pick-uP award

Er is keuze uit een manuele of een automati-
sche zesbak. De 4x4 transmissie met draaibare 
keuzeschakelaar met 4 standen is nog steeds 
een voorbeeld. Er kwamen ook twee nieuwe 
functies bij: ‘Off-road mode’ en ‘Hill descent 
control’. De “Mitsu” kreeg ook standaard een 
reeks rijhulpsystemen mee, zoals tegenwoor-
dig gemeengoed. 
In het off-road gedeelte was de L200 zonder 
twijfel de uitblinker. Vrij compacte maten en 
de kortste draaicirkel, wat toch een enorm 
voordeel is in moeilijke omstandigheden. Ook 
wat verbruik betreft liet hij bij ons, samen met 
de Renault Alaskan, de beste cijfers opteke-
nen.

De Ford Ranger scoorde een tikkeltje min-
der goed in verbruik, maar was de beste 
all-rounder. Goede looks, mooi interieur, rijke 
uitrusting en uitstekend weggedrag. De jong-
ste versie wordt aangedreven door de 2.0 l, 4 
cilinder Ecoblue diesel met een vermogen van 
130 of 170 pk met enkele turbo of 213 pk met 
biturbo. Het koppel situeert zich tussen 340 en 

EN DE WINNAAR IS… 
Wat mij betreft ging het eigenlijk maar tus-
sen twee kandidaten: de Ford Ranger en de 
Mitsubishi L200, omdat die beiden een nieuwe 
motorisering kregen en voor de rest ook op 
verschillende vlakken werden bijgeschaafd. 
De Mitsubishi valt op door zijn nieuw front 
dat niet enkel 4cm hoger is, maar er ook veel 
stoerder uitziet. Over de esthetische kant van 
het verhaal zijn de meningen nogal verdeeld, 
persoonlijk ben ik niet overdreven enthousiast. 
De 2.5 l viercilinder diesel is vervangen door 
een nieuwere 2,2 l die voldoet aan de streng-
ste milieueisen Euro 6d temp. Die motor heeft 
een opgegeven vermogen van 150 pk en 
een koppel van 400 Nm. In de praktijk miste 
ik wel wat van die 150 paarden, en bij lage 
toeren is dat koppel niet helemaal beschikbaar 
waardoor de motor de indruk geeft slechts 
traag te reageren op het vrij harde gaspedaal. 
Bovendien maakt de motor bij acceleratie be-
hoorlijk wat kabaal. Daarmee hebben we al de 
zwakkere plekken van de nieuwe L200 gehad. 
Die kostten helaas enkele punten, en waar-
schijnlijk ook de IPUA-kroon. 

10

De punten
Ford Ranger  78

Mitsubishi L200 72

Toyota HiLux  35 

De concurrenten in de Tierp Arena: Mitsubishi, Toyota, Nissan, Renault en Ford.

De nieuwe Mitsubishi L200, beste off roader, maar niet de meest verfijnde motor De RAM deed mee ‘hors concours” en was daar ‘om wat data te verzamelen’… en 
de anderen wat te inspireren, zoals met een achterklep in twee delen?

PICK UP   
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S’Jegers Transport :  
ervaring opdoen met Scania LNG
Gedreven door zijn grote passie voor het 
vrachtvervoer startte Karl S’Jegers in 1995 
zijn eigen transportbedrijf. Bijna 25 jaar later 
is dit transportbedrijf uitgegroeid tot een oer-
degelijke Vlaamse onderneming die service 
hoog in het vaandel draagt. Met een vloot 
van een 300-tal trekkende voertuigen is de 
onderneming actief in verschillende takken 
van transport met een grote nadruk op ser-
vice, veiligheid en aandacht voor het milieu. 
Zo investeerde S’Jegers onlangs in een twee-
tal Scania’s op LNG.

Voor alle transporttaken kan S’Jegers reke-
nen op een vloot bestaande uit een 300-tal 
trekkers, 600 containerchassis, 250 huiftrai-
lers en een 20-tal combinaties voor koel- en 
vriestransport met bijbehorende generator-
sets (gensets). 90 % van die vloot voldoet 
reeds aan de Euro 6 norm en de resterende 
hebben een Euro 5 aandrijflijn. Scania is één 
van voorkeursmerken in de vloot van S’Jegers. 
Ward S’Jegers vertelt ons daar meer over: 
“Wij hebben in de vloot 20 Scania trekkers, 
die geleverd werden door de Scania dealer 
Buga. Wij kiezen onder andere voor Scania 
omwille van de zuinigheid en betrouwbaar-
heid. Het is bovendien één van de toonaan-
gevende merken binnen de transportwereld 

en spreekt vele chauffeurs aan. Omwille van 
de toenemende vraag van de klanten en 
ons eigen streven om milieubewust te wer-
ken hadden we interesse voor alternatieve 
brandstoffen voor diesel. Dat heeft geleid tot 
de aankoop van 4 LNG-trekkers. Door onze 

goede ervaringen met Scania kochten we 
twee van de LNG trekkers bij het Zweedse 
merk. De bedoeling is dat we hiermee er-
varing kunnen opdoen, want er zullen in elk 
geval steeds meer alternatieven voor diesel 
in de vloot geïmplementeerd worden.” 

NEWS   

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

Fraikin verlaagt uw 
algemene bedrijfkosten 

naar gelang 
uw reëel gebruik

Fraikin werkt 
multimerk:  

gegarandeerd een 
objectief advies 0 1 00    % STRESS     % SUCCESS 

Ecologisch en 
economisch denken 

gaat bij Fraikin
hand in hand

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

Tel 02 257 17 60
www.fraikin.be

De Fraikin 360° service 
laat toe dat u met 
0% stress 100% bezig 
kan zijn met  uw vak
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De meest prestigieuze 

internationale 

onderscheiding in de 

bestelwagenwereld, de 

“International Van of the 

Year Award”, wordt dit jaar 

toegekend aan Ford voor de 

Transit Custom PHEV, een 

plug-in hybride met ‘range 

extender’. Het werd zelfs een 

dubbelslag, want de Transit 

Eco Blue Mild Hybrid legt 

beslag op de tweede plaats. 

Deze onderscheiding wordt jaarlijks toe-
gekend door een jury van 26 gespe-
cialiseerde journalisten uit Europa. Dit 

jaar waren er een tiental kandidaten:

• Fiat Ducato/PSA Jumper/Boxer
• Ford Transit Custom PHEV
• Ford Transit 2t MiHEV
• Iveco Daily
• Mercedes eVito 
• PSA/Opel - Jumpy, Expert, Vivaro
• Renault Master/Opel Movano/
Nissan NV400

• Renault Trafic/Fiat Talento/
Nissan NV300

• Volkswagen eCrafter/MAN eTGE
• Volkswagen T6.1

In de selectie zaten drie 100% elektrische be-
stelwagens, de e-Vito, eCrafter en eTGE. Die 
waren wel al voorgesteld in 2018, maar zijn 
pas sinds enkele weken/maanden in produc-
tie en nog niet verkrijgbaar in alle Europese 
landen. Dat verklaart waarom geen enkele 
van deze drie de top-5 haalde. De rest van het 
aanbod bestaat uit hoofdzakelijk opgewarmde 

kost, als we zo oneerbiedig mogen zijn: be-
stelwagens die een update kregen, zonder 
echt ingrijpend te zijn veranderd. Het nieuwe 
codewoord hierbij is “connectivity”. Ze zijn 
voor het merendeel verbonden met het inter-
net en kunnen vanop afstand worden gevolgd 
en gediagnosticeerd. Dat laatste geldt in vele 
gevallen ook voor het rijgedrag van de be-
stuurder. Ook hier strikt genomen niets nieuws 
onder de zon. 

HYBRIDE
De meeste bestelwagenproducenten zetten 
alles op elektrische aandrijving, ook al biedt 
dit m.i. maar een gedeeltelijke oplossing voor 
de toekomstige mobiliteit. Iveco en Fiat pu-
shen ook hun CNG-voertuigen, maar totnogtoe 
is geen enkele bestelwagenproducent op de 
proppen gekomen met een hybride, ook al 
bestaat die techniek al lang bij de personen-
wagens. Ford is de eerste (en tot nader order 
enige) die wel gelooft in een hybride oplos-
sing. Het merk biedt twee mogelijkheden. Bij 
de Mild Hybrid, voorlopig alleen beschikbaar 
op de grote Transit 2T, wordt remenergie, die 
normaal verloren gaat, opgeslagen in een 48 
Volt batterij. Eenvoudig uitgelegd: een rie-
maangedreven startgenerator zorgt voor de 
transfert van de energie naar de batterij 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 mi-
nimaal 3%, maar die kan oplopen tot 8% in 
agglomeratieverkeer. 
De Transit Custom PHEV is een plug-in hybri-
de met range extender in de vorm van een 
1 l driecilinder benzinemotor. Die motor staat 
niet rechtstreeks in verbinding met de wielen, 
maar levert zijn stroom aan een elektrische 
motor van 92,9 kW, die op zijn beurt de wie-
len aandrijft. Een generator dus. Men bespaart 
zodoende op het gewicht, de plaats en de 
kost van een mechanische versnellingsbak. 
Niet echt nieuw als techniek, maar nog maar 
zelden toegepast. Centraal onder de vloer 

International Van of the Year:  
Innovatie wint

VAN   
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1.100 kg) en, dankzij zijn batterij, kan hij ook 
worden gebruikt voor het aandrijven van lichte 
“power tools” tot 6 kW. 
De jury koos dus duidelijk voor innovatie, het 
stond dan ook in de sterren geschreven dat 
Ford dit jaar in de prijzen zou vallen.  

Leo Van Hoorick

JuryLid “internationaL Van of tHe year”

CHARGE - waarbij de batterij al rijdend wordt 
opgeladen, met het oog op een vol-elektrische 
rit in de volgende stad. Dat laatste kost natuur-
lijk wel extra brandstof, want men verbruikt 
niet enkel voor het actuele traject, maar ook 
voor het toekomstige – elektrische - traject. 
Dankzij zijn gemengde aandrijving geraakt die 
PHEV Transit met één benzinetank ruim 500 
km ver, zijn laadvermogen is even groot als 
dat van de standaard Custom (iets meer dan 

zit een batterij-pack, dat extern kan worden 
opgeladen, of onderweg, door de benzine-
motor. Volledig opgeladen levert die batterij 
voldoende stroom om ruim 50 km elektrisch 
te rijden. De chauffeur kan kiezen uit vier stan-
den: hybride (EV Auto) - waarbij de auto zelf 
kiest welke energie wordt aangewend, maar 
wat vrij snel lijdt tot een lege batterij; EV NOW 
- volledig elektrisch rijden; EV LATER – waar-
bij de batterij niet wordt aangesproken; of EV 

Een Tourneo Custom bij de avant-première, in een geprojecteerd decor van een stadion. 

De punten
Ford Transit PHEV 97

Ford Transit Mild Hybrid 54

Volkswagen T6.1 44

Renault Master  
en afgeleiden 38

Iveco Daily 34Dashboard van de Custom PHEV. Links een combi-instrument dat de laadsituatie toont, centraal onderaan 
batterij- en brandstofvoorraad, daarboven aanduiding van de energiekeuze en daaronder de autonomie, rechts 

de snelheidsmeter.
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Voor het einde van dit jaar 

komt Renault met een 

Kangoo Z.E. Hydrogen op 

de markt. Een Master Z.E. 

Hydrogen is voor het eerste 

semester van volgend jaar. 

Deze elektrische Renaults 

zijn uitgerust met een 

brandstofcel die als ‘range 

extender’ fungeert en een 

elektrisch vermogen van 

5 of 10 kW levert om het 

rijbereik uit te breiden tot 

meer dan 350 kilometer 

(tegenover respectievelijk 

120 en 230 kilometer WLTP 

voor de 100 % elektrische 

versies). Dat is het grootste 

rijbereik in het segment van 

de elektrische bestelwagens 

en bestelbreaks. Bijkomend 

voordeel, waterstof tanken 

duurt slechts enkele 

minuten.

KOSTEN/BATEN
Renault ontwikkelde deze voertuigen in sa-
menwerking met Symbio, een filiaal van de 
Michelin-groep. Zij leveren de technologie en 
de brandstofcellen. De eerste experimentele 
voertuigen werden reeds in 2014 de weg op-
gestuurd. 
Kangoo Z.E. Hydrogen beschikt over een 
brandstofcel van 5 kW (29 kWh bovenop de 

Kangoo Z.E.-batterij van 33 kWh), een tank van 
2 kg en een dubbele druknorm: 350 bar en 
700 bar. Master Z.E. Hydrogen beschikt over 
een brandstofcel van 10 kW (56 kWh bovenop 
de Master Z.E.-batterij van 33 kWh), en een 
enkele druknorm: 700 bar. De helft van het 
brandstofcel-vermogen is warmte-energie. 
Een warmtepomp gebruikt deze energie om 
het interieur op te warmen of te koelen en om 

Renault Kangoo en Master Z.E. Hydrogen

Eerste bestellers op      waterstof

VAN   

Een tankstation voor waterstof, een extreme 
zeldzaamheid in België. (Foto A Bernier)
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men spreekt dan over “groene” waterstof. 
Hiervoor is wel veel energie nodig: met een in-
put van 10 kW aan energie voor de aanmaak, 
heeft men uiteindelijk slechts ongeveer 3 kW 
bruikbare elektrische energie ‘aan de wielen’, 
zo wordt ons door een ingenieur van Symbio 
verduidelijkt. De omzetting van waterstof in 
elektriciteit in het voertuig verloopt perfect 
ecologisch en heeft als enige emissie water. 

de batterijen op een optimale werkingstempe-
ratuur te houden. 
Momenteel wordt waterstof vooral aange-
maakt op basis van koolstofhoudende grond-
stoffen (KWS). Men spreekt dan van “grijze” 
waterstof. Het is ook mogelijk om waterstof 
aan te maken via elektrolyse. De elektriciteit 
die hiervoor nodig is, wordt in een ideale we-
reld opgewekt door zonne- of windenergie, 

Renault Kangoo en Master Z.E. Hydrogen

Eerste bestellers op      waterstof

WATERSTOF, 
HOE WERKT 
DAT EIGENLIJK?
Waterstof wordt opgeslagen in 
een hogedruktank. De brand-
stofcel laat waterstof reageren 
met zuurstof uit de omgevings-
lucht om ze om te zetten in 
water en daarbij elektriciteit te 
produceren.
De brandstofcel wordt auto-
matisch ingeschakeld wanneer 
het batterijniveau 80 procent 
bedraagt om de batterij op peil 
te houden of beetje bij beetje 
op te laden (ook wanneer het 
voertuig stilstaat). Daarnaast 
kan de bestuurder de brand-
stofcel ook zelf inschakelen. 
Wanneer het laadniveau van 
de batterij minder dan 2 pro-
cent bedraagt, kan de wagen 
zuiver op waterstof verder rij-
den, al zijn de prestaties dan 
beperkt. 5 KW om een auto 
aan te drijven is niet veel… zo 
bedraagt de topsnelheid dan 
maar 25 km/u. 
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Dat die brandstofcellen slechts 5 of 10 kW ver-
mogen levert, heeft alles te maken met de 
kosten/baten-analyse. Méér vermogen kan, 
maar de kostprijs staat niet in verhouding met 
de vermogenswinst. Nog niet. 

GEWOON ELEKTRISCH
De waterstof-Renaults rijden niet anders dan 
hun 100% elektrische evenknieën. Ze moe-
ten ook opgeladen worden aan een laadpaal 
of stopcontact. Hun topsnelheid is beperkt 
tot 100 km/u met het oog op het rijbereik. 
Bij normaal verkeer wordt de batterij perma-
nent opgeladen door de brandstofcel, zij het 
aan een tempo van 5kW voor de Master (zoals 
reeds gezegd, de helft van de energie is ther-
mische energie, die helaas niet kan worden 
gebruikt voor de aandrijving). Maar het laden 
loopt ook door als het voertuig stilstaat. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat de batterij sneller 
ontlaadt dan de brandstofcel ze kan bijvoeden, 
bij snelle ritten op open weg bijvoorbeeld. In 
zo’n omstandigheden zal men natuurlijk geen 
rijbereik van 350 km halen. De installatie is bij 
de Kangoo geplaatst in een behuizing in de 
laadruimte, achter de chauffeur. Bij de Master 
zitten de brandstoftanks onder de laadvloer, 
twee cilinders van 53 l elk, goed voor een op-
slag van 4,18 kg waterstof bij 700 bar (equi-
valent van 56,4 kW/h). Tanken duurt in het 
slechtste geval 10 min. Als men tenminste 
een waterstofpomp heeft gevonden. In België 
zijn die op de vingers van één hand te tel-
len. Letterlijk. Colruyt heeft wel plannen op 
dat vlak, en investeerde al vele miljoenen in 
waterstof als energiebron. Ook wij zijn ervan 
overtuigd dat waterstof een grote toekomst 
heeft als brandstof. 

‘ZERO RISK’-CERTIFICAAT
Groupe Renault neemt geen enkel risico op het 
gebied van veiligheid. Elk risico dat waterstof 
met zich kan meebrengen werd geëlimineerd 
dankzij aangepaste technische oplossingen. 
Master Z.E. Hydrogen en Kangoo Z.E. Hydrogen 
beschikken allebei over een Europees cer-
tificaat, afgeleverd volgens EC-verordening 
79/2009 van 14 januari 2009 dat de regels 
voor waterstofvoertuigen bepaalt. Wat impli-
ceert dat de range-extender om de twee jaar 
op onderhoud moet bij garages die zijn erkend 
door Symbio. 

Leo Van Hoorick

JuryLid “internationaL Van of tHe year”
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Waterstof tanken is 
niet ingewikkeld en 
het duurt tussen 5 
en 10 minuten (Foto 
A. Bernier)

Een extra display 
geeft aan hoe 
het met de 
reikwijdte en de 
waterstofvoorraad is 
gesteld.

De installatie in  
de laadruimte van 
de Kangoo

VAN   
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Met een opvallend laag 

gemiddeld verbruik heeft 

deze lange duur tester 

ondertussen afscheid 

genomen van de redactie. 

Met slechts 7,7 l/100 mag 

deze stoere Japanner cijfers 

laten zien die bij de betere in 

deze klasse horen.

De Navarra is in de N-Guard uitvoering 
waar we mee reden, behoorlijk luxe 
uitgerust. Vooral de links/rechts ge-

scheiden klimaatregeling en de uitstekende 
automatische versnellingsbak met 7 gangen 
maken het verblijf in deze middelgrote pick 
up erg aangenaam. Ook het veercomfort, een 
beetje een dada van Nissan, is goed. Zelfs als 

de wagen niet belast is op de achteras, zit 
je toch niet met de typische droge schokken 
waar sommige pick-ups last van hebben.
De afwerking is prima, al voelen sommige 
kunststoffen vrij hard aan. De stoelen zouden 
meer zijdelingse grip mogen bieden en een 
langere zitting moeten hebben. Voor korte en 
middellange ritten volstaan ze ruimschoots. De 
achterbank is dan weer vrij vlak, maar been-
ruimte is er wel voldoende achteraan in de 
dubbele cabine.
Op het terrein is deze Japanner een vlotte ma-
chine. Met de aandrijflijn in 4H kan je eigen-
lijk op de meeste vormen van onverhard uit 
de voeten. Wie echt met zwaar terreinwerk 
zit of een zware aanhangwagen uit de mod-
der moet trekken, kan op de 4L stand beroep 
doen. 

Jan Voet

Lange duur test 
Nissan Navarra

PICK UP   

Een stoere verschijning, zeker als het 
chroom op de neus door zwarte hoogglans 
is vervangen.

Een praktische 
pick up, deze 

Nissan Navarra.
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De Tourer is de 

passagiersversie van 

de Vito. Wij kregen van 

Mercedes-Benz de kans 

om een langere periode 

met deze middelgrote 

besteller te rijden. Een 

langere testperiode heeft 

als voordeel dat we de 

wagen onder verschillende 

omstandigheden en met 

verschillende chauffeurs 

kunnen rijden.

Hierdoor krijg je natuurlijk een beter 
beeld van de wagen, met een relatief 
realistisch verbruik. Ook de mindere 

punten duiken op, als er bijvoorbeeld langere 
ritten mee worden gemaakt. Verder is het 
zo dat verschillende gebruikers aan verschil-
lende zaken gevoelig zijn, zodat sommige za-
ken eerder zullen opvallen bij de ene dan de 
andere. Maar het voornaamste voordeel zit in 
het meten van het verbruik, waarbij mensen 

met een zware rechtervoet en bestuurders 
die meer geneigd zijn tot ecodriving geen al 
te grote invloed kunnen uitoefenen op het ge-
middelde.

TESTWAGEN
Onze Vito Tourer was een 116 CDI met au-
tomatische versnellingsbak. De wagen was 
verder voorzien van lederen zetels en bood 
zitplaats aan niet minder dan 8 passagiers. 

Lange duur test
Mercedes-Benz  
Vito Tourer

VAN   

Een fraaie verschijning, deze Vito 116CDI Tourer met automaat.
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wat gewenning vroeg. Mercedes-Benz gaat 
voor de Vito duidelijk bij zijn personenwagens 
te rade: de handrem bijvoorbeeld, bestaat uit 
een kleine pedaal en een handgreep, een typi-
sche Mercedes-Benz oplossing. Verder noteer-
den we onder gunstige omstandigheden in 
stadsverkeer en op buitenwegen een verbruik 
van 7,6 l/100 km, zeker niet slecht voor deze 
wagen. Een medewerker met een iets zwaar-
dere voet kwam een gemiddelde van 8,9 
l/100 km uit, wat vooral aan drukte en files 
moet worden geweten. 

Jan Voet

van Mercedes-Benz, met niet minder dan 9 
gangen. Standaard wordt een uitstekende ma-
nuele 6-bak gemonteerd, maar momenteel 
wordt de automaat zonder meerprijs aangebo-
den. Gezien de prestaties en het aangenaam 
lage verbruik, een aanrader. Ook voor de her-
verkoopswaarde van de wagen kan het geen 
kwaad een automaat aan te vinken, zeker als 
de driepuntige ster hem gratis aanbiedt.

RIJDEN
De testwagen was ook uitgerust met een radio 
met navigatie. Een systeem dat prima presta-
ties neerzette, hoewel de bediening toch wel 

Onze Tourer had alleen een rechterschuifdeur 
en een kofferklep. Die achterklep moest trou-
wens vrij nadrukkelijk gesloten worden om 
te voorkomen dat de verklikker op dashboard 
een alarm voor open achterdeur zou geven. De 
stalen velgen hadden te maken met het feit 
dat de Vito op winterbanden stond die trou-
wens een uitstekende grip leverden. Met de 
116 CDI onder de kap heeft de Vito ook achter-
wielaandrijving. Dat vertaalt zich in een bijzon-
der strak stuurgevoel en een kleine draaicirkel. 
De krachtbron leverde zijn 163 pk en 380 Nm 
koppel aan een automatische versnellingsbak. 
Dat is de nieuwste automaat uit het gamma 

Veel ruimte en plaats voor bagage, dankzij de lange wielbasis.

De prima basisnavigatie van Mercedes-Benz.

De draaicirkel is overzichtelijk en compact, de automaat schakelt bijzonder vlot.

In deze uitvoering is de bagageruimte meer dan voldoende voor de 8 passagiers. 



20

De Chinese bus- en 

touringcarbouwer richt zijn 

pijlen duidelijk op Europa. 

Zowel de Yutong U12 als 

Yutong T13 kregen in 

Busworld een designprijs, 

namelijk het Bus Design 

Label en de Design Coach 

Award. Daar bovenop kreeg 

Yutong met de Ice12 nog 

de milieuprijs, de Ecology 

Coach Award. 

“In 2018 produceerden we 60.868 
voertuigen. Daarmee beheerst 
Yutong meer dan 15% van de we-

reldmarkt en is tevens marktleider. Het 
marktaandeel in China bedraagt 34%.”, ver-
klaarde Jiang Bing, Vice Brand Director van de 
Yutong Group, tijdens de persconferentie op 
Busworld, waar ook de Chinese ambassadeur 
aanwezig was. Dat onderstreept het belang 
dat het merk hecht aan zijn nieuwe U12 elek-
trische stadsbus.

EEN SPECIALIST IN ELEKTRISCHE 
BUSSEN
Yutong slaagde er al in wereldwijd 120.000 
new energy bussen af te zetten (puur elek-
trische bussen, hybride bussen en waterstof-
bussen). In 2018 waren er dat 24.000 op een 
totaal van meer dan 60.000 bus. De meeste 
van die elektrische voertuigen bleven in China, 
terwijl er 7.200 bestemd waren voor export-
landen (onder andere Chili, Denemarken, 
Mexico, Frankrijk en Bulgarije). In Europa is 
Frankrijk tot hiertoe de grootste afzetmarkt 
met 60 elektrische bussen.
Op Busworld stelde Yutong een nieuw model 
voor, specifiek bedoeld voor Europa, de U12. 
De 12-meter bus biedt plaats aan 94 passa-
giers en zal vrij snel gevolgd worden door een 
gelede versie. De U12 heeft een accucapaciteit 
van 422 kWu. De assen zijn afkomstig van ZF. 

De Yutong U12 kreeg een design gericht op 
de Europese smaak. Daar stellen we ons als 
ontwerper toch vragen bij, dat terzijde. Aan 
het ontwerp werkte onder meer Matthias Lenz 
mee, een voormalige designer van Evobus, en 
we veronderstellen dat die zijn beroep toch 
wel onder de knie heeft. Volgens Yutong zelf 
heeft de U12 een zeer Europese look meege-
kregen, zowel buiten als binnen. Opmerkelijk 
zijn de camera’s in plaats van zijspiegels. Een 
ander kenmerk is het BusEYE Pro rij-assis-
tentiesysteem met traploze snelheidsveran-
deringen, elektrische stuurbekrachtiging en 
pneumatische stuurverstelling. “Make driving 
easier” is de leuze van Yutong. Vermelden 
we nog de smart diagnose en smart centrale 
controle, waarmee verbruiksstatistieken be-
schikbaar worden en andere geconnecteerde 
informatie voor de chauffeur en het bedrijf. 

Hendrik de SPiegeLaere

Yutong U12: 
op Europese leest

DOSSIER   

Yutong bracht de 
elektrische U12 stadsbus 

uit, specifiek voor de 
Europese markt.

20 TRANSPORAMA • 399/400
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Uitbreiding DKV servicenetwerk  
met LNG-stations van LIQVIS
Sinds 13 november kunnen klanten van DKV 
Euro Service ook terecht bij LNG-stations 
van LIQVIS voor het afrekenen van vloeibaar 
aardgas (LNG) zonder contante betaling. 
LNG-station Grünheide (Mark) bij Berlijn is 
hier nu al klaar voor. Het volgende station in 
de reeks nieuwe locaties is Kassel-Lohfelden, 
begin 2020. Ook zijn er voorbereidingen voor 
het operationeel maken van LIQVIS-stations 
in regio’s zoals Bönen, Hamburg en Hannover. 
DKV heeft nu meer dan 60 LNG-stations door 
heel Europa in zijn netwerk.

“Het belang van LNG neemt alsmaar toe. 
Bovenop de stijgende vraag in Duitsland 
krijgen we nu ook vragen van buitenlandse 
vervoerders die gebruik maken van Duitsland 
als doorvoerland en voor wie LNG vanwege 
de tolvrijstelling voor LNG-trucks interessant 
is,” zegt Sven Mehringer, managing director 
Fuel & Energy bij DKV. “We zijn dan ook blij 
dat we met LIQVIS een sterke partner hebben 
gevonden om ons servicenetwerk verder uit 
te breiden.”

Silvano Calcagno, directeur LIQVIS GmbH: 
“LIQVIS breidt zijn netwerk van LNG-stations 
voortdurend uit om in te spelen op de stij-
gende vraag naar LNG als milieuvriendelijke 
brandstof. Met de acceptatie van de DKV Card 
bij de LNG-stations van LIQVIS hopen we nog 
meer vervoerders te kunnen overtuigen voor 
LNG als brandstof. Die overstap wordt vanuit 
LIQVIS ook gefaciliteerd met diensten zoals 
tankinstructie en -training.”

De voordelen van LNG liggen vooral bij de 
lage emissies op gebied van fijnstof, stiksto-
foxide en CO2 en, niet te vergeten, geluid. De 
waarden van fijnstof en NOx blijven duidelijk 
onder de Euro-VI norm. Door de geluidsarme 
LNG-motortechniek wordt aflevering buiten 
standaardtijden ook makkelijker. Bovendien 
kunnen fleetowners dankzij LNG hun voertui-
gen voorzien van een hoeveelheid aardgas 
die toereikend is voor het afleggen van gro-
tere afstanden.  

NEWS   



TC. Het lijkt een detail, 

maar de montage van een 

turbo-compounding module 

op de 13 liter dieselmotor 

van Volvo geeft deze truck 

een nieuwe jeugd. Wij 

legden de vernieuwde Volvo 

onze toch wel veeleisende 

Ardennenomloop voor de 

wielen, om te zien hoe 

de grote Zweed dit zou 

verteren.

TEST   
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Volvo FH 500 TC
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Bij de lancering van de FH liet Volvo 
Trucks er geen enkele twijfel over 
bestaan: de nieuwe FH zou een “pre-

mium” truck worden. De Rolls-Royce onder de 
vrachtwagens, zeg maar. De eerste kennis-
making met de truck was veelbelovend: een 
grote stuurhut, veel plaats en daglicht in het 
interieur. Vooral een uitstekende afwerking 
en erg goed werkende hulpsystemen. Volvo 
had zich uitgesloofd, maar de aandrijflijn liet 
het wat afweten. De uitstekende I-Shift ver-
snellingsbak bleef updates krijgen, maar de 
diesels moesten eerst voldoen aan de snel 
voortdenderende euro 6 uitstootnormen. Het 
resultaat was een goed rijdende truck, met 
verbruikscijfers die jammer genoeg hoger la-
gen dan die van andere merken. De halfbroers 
van Renault, die nochtans gebruik maken van 
exact dezelfde aandrijflijn, wisten op het vlak 
van brandstofverbruik beter te scoren dan hun 
Zweedse tegenhangers. Het was dus duide-
lijk dat Volvo met een degelijk antwoord op 
de proppen moest komen. Geen makkelijke 
opgave, in een markt waar brandstofverbruik 
een bepaalde factor is in de kilometerkost van 
een truck

TURBO COMPOUNDING
Het principe achter turbo compounding is 
nogal eenvoudig: in de loop van de tweede 
wereldoorlog kwamen een aantal bouwers 
van vliegtuigmotoren tot de vaststelling dat 
een grote hoeveelheid energie verloren ging 
in de uitlaatgassen. Om een deel van die 
energie terug te winnen, besliste ondermeer 
Wright om het uitlaatgas door een turbine te 
leiden en het vermogen van die turbine aan 
te wenden om de krukas mee aan te drijven. 
Tests en experimenten duurden zo lang, dat 
de eerste motoren pas beschikbaar werden 
na de oorlog. De 28-cilinder stermotoren wa-
ren de laatsten van hun soort om vliegtuigen 
aan te drijven omdat de straalmotor een be-
tere oplossing vormde. In de truckwereld dook 
turbo compounding op in de jaren 80 van de 
vorige eeuw, waarbij het systeem meer pro-
blemen veroorzaakte dan winst opleverde. 
Dat had vooral te maken met het ontwerp van 
de turbo compound motoren, die het meeste 
rendement opleverden bij een hoog toerental. 
Gevolg: een hoog brandstofverbruik. Dat alles 
maar om mee te geven dat de ingenieurs van 
Volvo serieuze uitdagingen voorgeschoteld 
kregen toen ze aan de slag gingen. Bovendien 
moesten ze een zogenaamde “bolt on” op-
lossing ontwikkelen, die zonder al te veel 
ingrepen op de bestaande D13 kon worden 
gemonteerd. Geen eenvoudige opdracht dus. 
Bovendien moest de turbo compound module 

TEST   

In een fraaie blauwe kleur en met een geslaagde striping trad de FH I-Save aan voor een test met 
hooggespannen verwachtingen.

De werkplaats van de chauffeur: de stuurhut biedt een ruimtelijk gevoel.
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Volvo Trucks FH 500 TC I-Save Globetrotter 

Testdatum: 24 september

Temperatuur:  bij vertrek, 16°C, aankomst 

19°C

Weersomstandigheden:  droog, lichte 

oostelijke wind 

Afstand:  417,4 km in test

Testresultaten:

Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor:  70 km/u

Verbruik tussen Antwerpen 

en Barchon (relatief vlak):  26,76 l/ 

100 km diesel. 

Gemiddelde snelheid  80 km/u

Verbruik complete test:  30,8 l/100 km 

diesel

Totaal AdBlue verbruik:  niet gemeten 

Acceleraties:

0 – 50 km/u:  22,08 sec

0 – 60 km/u:  29,03 sec

0 – 85 km/u:  hinder

Geluidsmeting:

Stationair:  69,7 dB(A)

85 km/u:  78,1 dB(A)

Piek:  83,2 dB(A)

Technische fiche

Merk:  Volvo Trucks

Type:  FH 

Cabine:  Globetrotter

Wielbasis:  3.700 mm

Motor:  Volvo D13K 500 turbo compound,  

euro 6

Vermogen:  500 pk (375 kW) van 1.250 tot 

1.600 omw/min

Koppel:  2.800 Nm van 900 tot  

1.300 omw/min 

Boring x slag:  131 x 158

Compressie:  18 op 1

Versnellingsbak:  I-Shift AT 2812F

Brugverhouding:  2,47 op 1

Motorrem:  retarder en VEB+ 830 kW bij 

2.300 omw/min.

Tankinhoud:  450 liter (testtank met 

ontluchting)

AdBluetank:  64 liter

TECHNISCHE FICHES

De instap en de ergonomie zijn altijd al uitstekend 
bij de FH.

De spiegels van Volvo zijn mee van het beste wat er 
op dat gebied op de markt is.

417,4 km
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precies het tegenovergestelde resultaat geven 
als in het verleden bij een concurrent werd 
bereikt: Volvo wilde dat het verbruik gevoelig 
daalde. Een nodige ingreep, want de euro 6 
motoren van het Zweedse merk hebben in de 
voorbije jaren niet altijd even goede verbruiks-
resultaten neergezet. De turbo compound op-
lossing staat trouwens niet op zichzelf, maar 
maakt deel uit van het I-Save pakket. Dat 
kwam eerst in Amerika op de markt, op de 
bekende torpedomodellen van Volvo. Met mo-
torvermogens van 460 en 500 pk moest de 
turbocompound 300 Nm koppel meer leveren 
in de lage toeren. Daarmee kan Volvo de toe-
rentallen van de motoren terugbrengen en dus 
ook het verbruik drukken.

TESTWAGEN
De FH die we aangeboden kregen voor de test, 
was de meest krachtige turbo compound uit-
voering: 500 pk. Natuurlijk zijn het niet de pk’s 
die een truck vlot laten bollen, maar het is de 
trekkracht die telt. En of die kan tellen: 2.800 
Nm koppel is een cijfer dat je tot voor kort al-
leen bij een 16 liter kon verwachten. Het was 
dan ook met hooggespannen verwachtingen 
dat we om een uurtje of 6 ’s ochtends vertrok-
ken in Ranst.

Eerste indruk bij het doorrijden: je merkt nau-
welijks dat je 40 ton op de grond zet. De FH 
trekt vinnig op en blijft dat ook doen als de 
snelheden en toerentallen oplopen. Volvo 
heeft blijkbaar ook de software van de I-Shift 
bijgesteld, want de versnellingsbak woe-
kert met het enorme koppel van de D13. 
Terugschakelen voor een helling? Vergeet het. 
De motor ploegt zonder opgeven of naar adem 
te snakken over de meest nijdige hellingen 
die de E42 en de N4 voor te schotelen heb-
ben. Maar de aandrijflijn schittert niet alleen 
op de snelwegen. Ook op kleine wegen is het 
een waar genoegen om met zoveel trekkracht 
onderweg te zijn. Word je gehinderd net voor 
een klim? Duikt er opeens een landbouwvoer-
tuig voor je neus op? Een lichte beweging met 
het gaspedaal en de FH stuift er vandoor. 

Het was natuurlijk afwachten hoe de ver-
bruiksresultaten er zouden uitzien. Vlot rijden 
met 40 ton totaalgewicht levert vrijwel altijd 
een pittige factuur aan de pomp op. Hier niet: 
met slechts 30,8 l/100km zet de FH 500 I-Save 
een uitstekende prestatie neer, waarmee deze 
truck zich meteen aan de kop van het peloton 
plaatst.

26

Vraag is of de montage van camera’s een bijkomende verbruikswinst kan opleveren.

De displays kunnen alle denkbare informatie leveren via toetsen op het stuur.

I-Save werd eerst in de Verenigde Staten uitgebreid getest voor het naar Europa mocht komen.

TEST   
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Neem vrijblijvend contact op: +32 (0) 38 08 24 69 of info@gps-buddy.com

Driver 
app

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

 • Vergroot klanttevredenheid 
• Reduceer administratieve kosten

• Ook voor emballage en assets

Planner 
app

Maximaal inzicht Compleet overzicht

Volledige controle over uw vervoerscondities

Draadloze RF  
temperatuursensoren

RIJDEN
Dat de aandrijflijn uitstekend presteert, is na-
tuurlijk erg aangenaam, bovendien wordt al 
het werk gedaan in een voorbeeldige stilte. De 
uitstromende uitlaatgassen passeren natuurlijk 
twee turbinewielen alvorens in het uitlaatsys-
teem terecht te komen. Het verblijf in de Volvo 
stuurhut is prettig, ook al omdat het interieur 
helder is door het reusachtige dakraam. Het 
instrumentenpaneel is strak vormgegeven en 
Volvo maakt al een tijdje gebruik van erg fraaie 
kleuren met een zandbeige dat de boventoon 
voert. Als enige kritiekpunt is er de montage 
van de schakelhendel van de I-Shift aan de ze-
tel, persoonlijk vind ik een schakeling aan het 
stuur handiger.

CONCLUSIE
Met de I-Save vult Volvo de belofte in die het 
maakte bij de lancering van de FH. Uit tests bij 
klanten blijkt trouwens dat de module niet al-
leen bij vervoer op lange afstand grote voor-
delen biedt, maar ook op kortere afstanden, 
ondermeer in distributieverkeer. Heeft Volvo 
deze keer een mirakeloplossing gevonden? De 

tijd zal het leren, maar deze uitgebreide test 
met de I-Save turbo compound motor heeft in 
ieder geval een heel goede indruk nagelaten. 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

De eengemaakte Europese transportmarkt 
in actie: een woud aan betaalkastjes tegen 

de voorruit.



TEST   
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Een V8 is om tal van redenen 

leuk in het vooronder van 

een Scania: het geluid, het 

prestige, de eeuwig en altijd 

beschikbare trekkracht… Tal 

van truckmerken hebben 

geprobeerd een V8-killer te 

bouwen om Scania de duvel 

aan te doen, en het is tot op 

heden nog niemand gelukt. 

Behalve één merk dan: 

Scania zelf. Tijd voor een 

testrit.

Scania R540

TRANSPORAMA • 399/400 2929
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ton totaalgewicht waar we mee onderweg 
zijn. De cruise control, die alvast op de E313 
tussen Antwerpen en Luik een hoofdrol mag 
spelen als het verkeer het toelaat, heeft terug 
de “pulse and glide” functie. Dat betekent dat 
de vrachtwagen een hele tijd even optrekt om 
boven de ingestelde snelheid uit te komen, 
om zich dan terug tot onder de snelheid te la-
ten uitzakken. Persoonlijk wordt ik niet vrolijk 
van pulse and glide, zodat we een heel stuk 
zonder hebben gereden. Dan valt op dat de 
Opticruise versnellingsbak erg slim omgaat 
met hellingen, waarbij er makkelijk in vrij-
loop wordt uitgerold zonder snelheidsverlies. 
De Opticruise schakelt sinds de invoering van 
de derde as met rem even snel als eender 
welke andere concurrent en is een bijzonder 
fijne versnellingsdoos om mee onderweg te 
zijn. Opvallend is ook de stilte aan boord. De 
motor maakt een dieper geluid dan vroeger, 
terwijl de cabine stiller is. Wat opvalt is dat je 
de turbo iets beter zijn werk kan horen doen: 
de overdruk klep die opgaat bij het schakelen 
is een leuk detail, want verder merk je eigen-
lijk niet dat de Opticruise opschakelt, tenzij je 
natuurlijk de hele tijd gefascineerd naar de 
toerenteller kijkt.

wegsnelheden. De testwagen had een 2,35 
op 1 achterbrugverhouding, wat toelaat op de 
snelweg te rijden met slechts 1.050 omw/min 
op de teller. Het is prettig dat je ook bij dat 
lage toerental een onmiddellijke respons op 
het gaspedaal krijgt. Een laag toerental bete-
kent trouwens niet alleen een laag verbruik: 
de onderdelen van de motor bewegen relatief 
minder ten opzichte van elkaar, wat ook min-
der slijtage oplevert.
Met deze motor in het vooronder krijg je voor 
een lagere prijs min of meer dezelfde presta-
ties als van de basis V8. Natuurlijk heeft Scania 
niet alleen een 520 pk sterke V8, maar ook de 
650 pk en natuurlijk de 730 pk uitvoeringen 
van die krachtbron. De 650 en 730 leveren ook 
min of meer hetzelfde koppel. Op die manier 
maakt Scania de keuze voor een motor natuur-
lijk niet makkelijker.

RIJDEN
Van bij de eerste meters merk je de trekkracht 
van deze motor. 2.700 Nm is het soort van 
koppel waar tot voor kort een cilinderinhoud 
van 15 of 16 liter voor nodig was. Bovendien 
wordt al die kracht uit weinig diesel gehaald. 
Bij het vertrek speelt deze R540 met de 40 

Want voor wie het niet meteen was 
opgevallen: dit is wel degelijk een 
540 pk en 2.700 Nm sterke zesci-

linder in lijn. Dat betekent dus ruwweg de 
prestaties van de 520 pk uitvoering van de 
V8, maar dan zonder het legendarische ge-
rommel in de uitlaatlijn en met een iets lager 
verbruik. En met een lager prijskaartje. Maar 
wel met dezelfde indrukwekkende power on-
der de rechterpedaal.
Scania heeft niet meteen technische won-
dermiddelen moeten bovenhalen om deze 
13 liter grote zescilinder zulke spierballen te 
geven. De compressie is met 21 op één aan 
de hoge kant, maar verder komt het vooral 
aan op een aanpassing van de software die 
de motor beheert. Scania heeft de krachtbron 
ontwikkelt voor klanten die veel kracht nodig 
hebben, maar bijvoorbeeld om gewichts- of 
prijsredenen niet voor een V8 kunnen of willen 
kiezen. De nieuwe motor kan zowel ingezet 
worden op de snelweg om een hoge com-
merciële snelheid te halen zoals bijvoorbeeld 
in het houttransport. Het redelijk gigantische 
koppel staat al klaar bij 1.000 omw/min. Dat 
geeft de mogelijkheid om vlot te vertrekken, 
maar laat ook lage toerentallen toe aan snel-

30

De prestaties van een V8, maar dan met twee cilinders minder. De instap in de CR20 cabine is voorbeeldig.

TEST   
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Scania R540

Testdatum:  20 september

Temperatuur:  bij vertrek, 6°C,  

aankomst 20°C

Weersomstandigheden:  zonnig, droog en 

lichte zuidelijke wind 

Afstand:  422,8 km in test

Testresultaten:

Gemiddelde snelheid,   

met correctiefactor:  71 km/u

Verbruik tussen Antwerpen  

en Barchon (relatief vlak):  28,9 l/ 

100 km diesel. 

Gemiddelde snelheid:  78 km/u

Verbruik complete test:  30,5 l/ 

100 km diesel

Totaal AdBlue verbruik:  niet gemeten 

Acceleraties:

0 – 50 km/u:  20,45 sec

0 – 60 km/u:  25,79 sec

0 – 85 km/u:  48,68 sec

Geluidsmeting:

Stationair:  73,2

85 km/u:  78,5 dB(A)

Piek:  83,4 dB(A)

Technische fiche

Merk:  Scania

Type: R 540

Cabine:  CR20

Wielbasis:  3.750 mm

Motor:  Scania DC13 166

Vermogen:  540 pk (397 kW) bij 1.800 omw/

min

Koppel:  2.700 Nm van 1.000 tot 1.400 

omw/min 

Boring x slag:  130 x 160 mm

Compressie:  21 op 1

Versnellingsbak:  I-Shoft AT 2612F

Brugverhouding:  2,35 op 1

Motorrem:  Scania R4100D retarder

Tankinhoud:  400 liter (testtank met 

ontluchting)

AdBluetank:  47 liter

TECHNISCHE FICHES

Mooie details in lichtmetaal in de stuurhut.

422,8 km
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Wat ook opviel was het naar Scania normen 
wat vage stuur van de testwagen. De meeste 
Scania’s sturen erg strak, op het personenwa-
genachtige af, deze truck gaf net wat min-
der feedback in het stuur. Daarmee stuurde 
de R540 nog altijd prima en kan het iets zijn 
dat alleen bij deze truck voorkomt. Prettig 
bij Scania is ook het verblijf in de cabine: de 
kleine chroomrandjes overal, goed geplaatste 
instrumenten en schakelaars en vooral de uit-
stekende zetel en het prima instelbare stuur. 
De zitpositie, die meer naar voor en links is 
ten opzichte van het vorige model, is een echt 
pluspunt. 

TESTRIT
Onze testomloop is telkens dezelfde om ver-
gelijkbare resultaten te verkrijgen tussen de 
verschillende trucks. We willen ook altijd met 
hetzelfde gewicht testen, namelijk 40 ton in 
totaal. Wat de test betreft: 20 september was 
een schitterende laatste zomerdag, niet te 
warm en zonder al te veel wind. Het verkeer 
was erg druk, onder meer ’s ochtends op de 
E313 richting Luik. Eens Verviers voorbij, kom 
je nog zelden files tegen. In de buurt van Spa 
en Francorchamps voert de testroute ons over 
een aantal kleine wegen met scherpe boch-
ten en uitgesproken steile hellingen die door 
bochten of kruisingen aan lage snelheid moe-

Je kan zelf kiezen welke parameters het centrale display weergeeft.

De spiegels zijn goed geplaatst en dekken het zichtveld niet teveel af.

We reden de test met een gestroomlijnde trailer.
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ten worden aangevat. Het is vooral in die si-
tuaties dat deze R540 indruk weet te maken. 
Een korte steile klim, waar je stapvoets aan 
moet beginnen? Met de spreekwoordelijke 
vingers in de neus gaat de grote Zweed vlot 
de uitdaging aan. Na nog een stuk snelweg, 
rijden we een heel stuk over kleine wegen, 
van aan de Duitse grens naar de E25. Op dat 
stuk is het vooral handling en comfort die 
getest worden. De Scania laat daar eigenlijk 
geen steken vallen. In een paar bochten viel 
op dat het stuur iets minder feedback geeft 
dan andere Scania’s die we recent reden, maar 
het stuurgevoel en de feedback zijn nog altijd 
meer dan voldoende en staan bovendien op 
een fikse voorsprong ten opzichte van tal van 
andere merken.

CONCLUSIE
Wie de prestaties van een V8 wil, maar het 
prijskaartje niet kan of wil ophoesten, weet 
wat gedaan bij de volgende aankoop van een 
R-reeks. Wie een vlotte en erg zuinige truck wil 

die erg dicht bij een prestigieuze V8 aanleunt, 
weet ook wat gedaan. Deze R540 vult in ieder 
geval een deel van het antwoord in op de eeu-
wige vraag naar meer vermogen, waarvan de 
transportsector sinds een aantal jaar bezeten 
lijkt te zijn. Het is wel zo dat uit onze test bleek 

dat de zescilinder met schitterende verbruiks-
cijfers op de proppen weet te komen. Om niet 
te zeggen dat de verhouding tussen verbruik 
en vermogen hier wel heel interessant is… 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Een comfortabele plek om te werken.
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De nieuwe Actros van 

Mercedes-Benz is verkozen 

tot Truck of the Year 2020 

door een jury bestaande 

uit 24 beroepsjournalisten 

van evenveel Europese 

vakbladen.

Nieuwe Actros 
is Truck of the Year 2020

TRUCK   
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De award werd overhandigd aan 
Prof. Uwe Baake, die verantwoorde-
lijk is voor productontwikkeling bij 

Mercedes-Benz op de persdag van de Franse 
vakbeurs Solutrans in Lyon. 

Met een score van 121 stemmen kreeg het 
Duitse vlaggeschip te maken met stevige con-
currentie van de recente S-Way van Iveco en 
de I-Save uitvoering van de Volvo FH. 
De regels van International Truck of the Year 
leggen aan de stemgerechtigde journalisten 
op dat de verkozen truck een bijdrage moet 
leveren aan het goederenvervoer over de weg 
op het vlak van veiligheid, duurzaamheid, 
comfort en efficiëntie. Technische innovatie, 
comfort, veiligheid, driveability, zuinigheid, 
milieu en total cost of ownership worden mee 
afgewogen.
Mercedes-Benz heeft verder gebouwd op de 
technische sterke punten van de Actros, om 
met een vrachtwagen voor de dag te komen 
die een aantal belangrijke verbeteringen aan-
brengt: deelautonoom rijden, digitale mens-
machine interface en bovenal een groot aantal 
zeer verfijnde en functionele veiligheidssyste-
men. Vooral het MirrorCam systeem maakte 
indruk op de jury. Hierbij worden de spiegels 
door camera’s en monitoren vervangen. Dit 
levert een beter beeld op in bochten, bij ma-
noeuvres en in het donker. Bij testritten in 
Spanje was de jury ook onder de indruk van 
het nieuwe Active Drive Assist, dat de wagen 

Met de nieuwste generatie van de Actros 
wint Mercedes-Benz de award van 

International Truck of the Year 2020.
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gedurende korte periodes autonoom kan laten 
rijden. Het Predictive Powertrain Control sys-
teem en de multimedia cockpit maakten even-
eens indruk, waarbij het PPC ook op kleinere 
wegen en op kruispunten actief is.

S-WAY
De Iveco S-Way haalde eveneens een hoge 
score. In directe vergelijking met de Actros 
heeft de S-Way nog klassieke spiegels en 
kan nog geen beroep doen op het verfijnde 
predictive powertrain systeem. Toch vormt 
deze S-Way het begin van een nieuw tijdperk 
voor Iveco. De wagen zal immers niet alleen 
met diesel of aardgasmotoren ter beschik-
king komen. De elektronische opbouw van de 
S-Way laat ook vlotte uitbreidingen toe. Iveco 
heeft dus een wagen gebouwd die toelaat de 

36

Confetti voor de jongste uitvoering van de Actros.

De prijs wordt uitgereikt door juryuvoorzitter Gianenrico Griffini.

TRUCK   
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nieuwe ontwikkelingen op het vlak van boord-
elektronica, autonoom rijden en alternatieve 
brandstoffen makkelijk in te bouwen. Op deze 
manier is de S-Way klaar voor de de toekomst.

VOLVO FH I-SAVE
Met de Volvo FH I-Save hebben we dit najaar 
gereden op onze bekende testroute door de 
Ardennen, waar deze Zweedse kwaliteitstruck 
een uitstekend resultaat neerzette. Met de 
nieuwe D13TC beschikt de FH over 300 Nm 
extra koppel, die bijdragen aan een vlotte rij-
stijl en tegelijk het verbruik drukken. I-Save 
omvat ook het LH Fuel-pakket, met een aantal 
ingrijpende verbeteringen aan I-See en I-Shift, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van geopti-
maliseerde software voor ritten over lange af-
stand. De wagen rijdt uitstekend, maar de jury 
vond de aanpassingen te licht wegen om te 
kunnen spreken van een volwaardige nieuwe 
vrachtwagen.

SOLUTRANS
De nieuwste Actros kreeg zijn prijs op de vak-
beurs Solutrans, die om de twee jaar wordt 
georganiseerd door de Franse Federatie van 
Carrossiers in Eurexpo te Lyon. Het is een beurs 
met veel bezoekers waar de prijs wordt uit-
gereikt op een drukbezochte galaavond. Deze 
avond werd door niet minder dan 1.200 pro-
fessionelen uit de transportsector bijgewoond. 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Iveco haalde het op een handjevol punten na niet en werd met de S-Way tweede.

De S-Way vormt een platform waarmee Iveco kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

De Volvo FH met I-Save is een uitstekende truck, maar de jury vond de vernieuwing onvoldoende om veel 
punten toe te kennen.
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Uit een deelnemersveld 

komen met 5 sterke 

kandidaten en dan de eerste 

prijs wegkapen, het is niet 

iedereen gegeven. MAN wist 

het te presteren, ondanks de 

sterke concurrentie tijdens 

de vergelijkende test in 

Roemenië. De award voor 

de coach of the year werd 

uitgereikt op Busworld.
De vergelijkende testen werden deze 

keer in Roemenië gehouden, com-
pleet met een bezoek aan het kasteel 

van Vlad de Spietser, die later als model stond 
voor Dracula in het beroemde boek van Bram 
Stoker. De organisatie van de testen viel op 
onze collega’s van Tranzit, het Roemeense 
magazine dat deel uitmaakt van de jury. De 
testritten vertrokken vanuit Sibiu, dat aan 
de voet van de Transylvanische bergen ligt. 
De trajecten waar gereden werd varieerden, 
maar waren zeker niet perfect vlak. Er was ook 
een rit naar het kasteel van Dracula, waarbij 

relatief steile hellingen werden overwonnen. 
De toestand van de wegen in dit deel van 
Roemenië is van aard om de ophanging en 
het comfort van de deelnemende wagens op 
de proef te stellen. De deelnemende touring-
cars werden niet alleen gereden, de juryleden 
kregen ook de kans om een technische rond-
gang te maken van ieder voertuig. 

DEELNEMERS
Iveco Bus stuurde de Crossway LD Natural 
Power naar de test. Een 12 meter lange twee-
verdiener met aardgasmotor, want het pan-

MAN Lion’s Coach 
is international 
Coach of the Year

TEST   

Het deelnemersveld 
in het mooie 

middeleeuwse 
centrum van Sibiu.
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toonbeeld van stabiliteit, stilte en comfort.
Vanuit Nederland werd een VDL Futura FHD2-
135 afgevaardigd naar Sibiu. Met een lengte 
van 13,5 meter op twee assen en 48 zitplaat-
sen werd deze touringcar door een 450 pk 
sterke DAF-motor met Traxonversnellingsbak 
aangedreven. 2.300 Nm koppel maakten er 
een vlot rijdende wagen van. Kritiek van de 
juryleden was er op het binnengeluid van de 
VDL en vooral de inrichting van de cockpit en 
verstelmogelijkheden van stuur en zetel. plus-
punt is dan weer de mogelijkheid 4 extra stoe-
len te monteren, wat een hoger rendement 
oplevert.
Volvo kwam langs met de 9900, in een 13,1 
meter lange uitvoering. Deze touringcar werd 
in 2018 vernieuwd. De drie asser in de test 
had een 11 liter motor van 430 pk en 2.200 
Nm, gekoppeld aan een I-Shift versnellings-
bak. Een uitstekende aandrijflijn. De theater-

De meest indrukwekkende deelnemer aan de 
vergelijkende test was de Setra S 531 DT, een 
14 meter lange dubbeldekker die we trouwens 
begin van het jaar al konden rijden van Berlijn 
naar Warschau, tijdens de Baltic Tour van Setra. 
De wagen was voorzien van alle denkbare vei-
ligheidshulpmiddelen, waaronder het ABA 4 
van Mercedes-Benz. De Actros zware vracht-
wagenreeks van de driepuntige ster wordt on-
dertussen al uitgerust met de vijfde generatie 
van dit actieve remsysteem, dat ondermeer 
voetgangers kan herkennen. De Setra werd 
aangedreven door een OM471 van Mercedes-
Benz, gekoppeld aan een Powershift versnel-
lingsbak. Dat een motor van 510 pk en 2.500 
Nm koppel vlot met deze grote dubbeldekker 
uit de voeten kan, spreekt voor zich. Aan lage 
snelheden, vooral bij gas lossen en dan terug 
oppikken, gingen er soms schokken door de 
aandrijflijn. Het rijgedrag van de Setra is een 

Europese merk heeft in de voorbije jaren heel 
wat ervaring opgedaan met aardgaskracht-
bronnen. Ook bij de trucks is Iveco kampioen 
in de ontwikkeling en vermarkting van gas-
motoren. De Crossway in de test werd aange-
dreven door een Cursor 9 met een vermogen 
van 360 pk. Het koppel loopt op tot 1.620 Nm 
bij 1.200 omw/min. De motor levert dat aan 
een ZF Ecolife automatische versnellingsbak, 
waarmee deze Iveco zich vlot liet rijden. De 
meeste juryleden waren erg te spreken over 
het rijgedrag van deze twee asser met zijn 55 
zitplaatsen. En dat is misschien het enige punt 
van kritiek: de stoelsteek was behoorlijk klein, 
daarnaast heeft Iveco de gastanks verzonken 
aangebracht op het dak, zodat de stahoogte 
varieert tussen 2,3 en 2 meter. Dat levert geen 
ruimtelijk gevoel op aan boord. De bouwkwa-
liteit stond wel boven iedere vorm van kritiek: 
geen gekraak of gerammel in het interieur.

Een verdiende winnaar, deze MAN Lion’s Coach.
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werd aangegeven dat deze versnellingsbak 
voor een groot aantal toepassingen inzetbaar 
zou zijn. Trucks, distributieverkeer, bussen, 
touringcars… Het verschil per inzet zou niet 
zozeer in de mechanische onderdelen zitten, 
maar vooral in de software die de versnel-
lingsbak aanstuurt en de samenwerking met 
de motor vloeiend laat verlopen. En daar ko-
men we tot het mindere kantje van deze Lion’s 
Coach: MAN heeft het nodig gevonden om zelf 
software te schrijven voor de TipMatic. Vrijwel 
iedereen in de jury was het erover eens dat 
de wagen beter af zou zijn geweest met de 
standaard software voor de versnellingsbak. 
Gelukkig voor MAN waren er tal van andere 
sterke punten. Met 48 zitplaatsen en een lift 
is deze wagen uitgesproken stil, ook achterin. 
MAN ontwikkelde een nieuwe vooras met een 
draagvermogen van 8 ton.
MAN had de testwagen uitgerust met een 

een MAN motor van 470 pk en 2.400 Nm. 
Meer het soort krachtbron dat je in een dub-
beldekker zou verwachten, zodat deze Lion’s 
Coach wel erg vlot bolde. MAN koppelde de 
motor aan een MAN TipMatic, wat eigenlijk 
MAN-taal is voor de ZF Traxon. Van bij de eer-
ste voorstelling die ZF deed van de Traxon, 

vloer van Volvo blijft ook een sterk punt, net 
als het redelijk briljante Dynamic Steering sys-
teem, waarbij een elektromotor op de stuur-
kolom een handje toesteekt bij het sturen en 
vooral bij het rechtuit rijden. Minder charmant 
vonden nogal wat juryleden dat de motor een 
diepe brom het interieur in stuurde. Dat breekt 
een beetje met de onderkoelde stijl van deze 
touringcar. Ook de cockpit werd ingericht met 
instrumenten uit de FM-reeks van Volvo trucks 
en breekt dus met de verdere vernieuwing van 
de wagen. Het rijgedrag van de Volvo staat dan 
weer boven iedere vorm van kritiek verheven.

EN DE WINNAAR IS…
De laatste dag van de meerdaagse verge-
lijkstest was gereserveerd voor het overleg 
tussen de juryleden. Dat is een vergadering 
met geregeld nogal levendige gesprekken, 
waarbij de resultaten en conclusies met elkaar 
worden vergeleken. De MAN Lion’s Coach wist 
bij alle juryleden goed te scoren. De wagen 
was net iets langer dan 13 meter op 2 assen. 
Aandrijving was de verantwoordelijkheid van 

Een rit naar het kasteel van Dracula maakte deel uit van het programma. De avond voordien stonden vooral 
gerechten met look op het menu.

De Iveco CrossWay was 
de enige touringcar met 
aardgasmotor bij de 
deelnemers.

Het blijft een indrukwekkende verschijning en vooral een uitstekende touringcar, de 
500-reeks van Setra.

TEST   
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kan je perfect notities maken, ook al liggen de 
wegen in Roemenië er niet bepaald perfect 
vlak bij.
Bij de uitreiking van de Award op Busworld in 
Brussel was het hele team van MAN bijzonder 
blij met de erkenning. Niet onlogisch, gelet op 
het sterke deelnemersveld voor deze vergelij-
kende test. 

Jan Voet

JuryLid internationaL coacH of tHe year

klok aan splinters worden gereden. Dat er nog 
verbeteringen mogelijk zijn, staat buiten kijf, 
maar een wagen met trillende spiegels geeft 
een minder goed zicht op achteropkomend 
verkeer dan een touringcar met middelmatige 
monitoren.
Punten die de jury wel wisten te bekoren wa-
ren naast de stilte aan boord, de uitstekende 
afwerking van de chauffeursplaats. Ook vraagt 
MAN niet overdreven veel geld voor deze 
wagen. De ophanging is nog een extra ver-
melding waard: aan boord van de Lion’s Coach 

camerasysteem, iets wat we in de toekomst 
meer en meer gaan zien bij alle touringcars. 
Er was kritiek op het systeem omdat de moni-
toren soms last hadden van invallend zonlicht. 
Toch bieden camera’s een groot aantal voor-
delen voor zowel ondernemers als chauffeurs. 
In het donker zijn camera’s de betere oplos-
sing en kan je gewoon meer zien dan met een 
spiegel. Een ander voordeel is de afwezigheid 
van naar voor stekende spiegelhuizen, die hin-
derlijk kunnen zijn bij manoeuvres en die bij 
veel touringcars met de regelmaat van een 

De VDL Futura laat weinig steken vallen in een vergelijkende test.

Erg blije reacties van het MAN-team in Brussel.

Een klassieker op zich met de theatervloer, de 9900 van Volvo.



Hyundai heeft de tweede 

editie van de duurzame 

vrachtwagen van het 

jaar gewonnen met zijn 

waterstofvoertuig. De 

deelname met de H2 XCient 

elektrische vrachtwagen met 

brandstofcel, is een gevolg 

van de uitgebreide testen 

die met de wagen werden 

uitgevoerd in Zwitserland. 

Andere Europese landen 

volgen voor tests in de nabije 

toekomst.

Hyundai wint sustainable
truck of the year 2020

DOSSIER   

Hyundai won Sustainable 
Truck of the Year met de 
revolutionaire Xcient op 

waterstof.

TRANSPORAMA • 399/40042



Jihan Ryu en Rolf Huber van Hyundai ontvangen de trofee 
uit de handen van juryvoorzitter Gianenrico Griffini.
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van dezelfde elektronische componenten die 
DAF samen met VDL heeft ingebouwd in het 
bekende CF-chassis, maar de packaging is ver-
beterd, de wagen heeft een DAF-dashboard 
met DAF klokken. We konden met deze wa-
gen ook een korte rit maken, daarover verder 
meer.
DAF wist ons te melden dat de klanten die 
momenteel met de elektrische CF rijden, meer 
en meer vertrouwd raken met de truck en de 
wagen langere en langere dagritten laten uit-
voeren. Een betere kennis van wat de wagen 
aankan maakt dat mogelijk.
Daimler is een grote en belangrijke speler die 
flink heeft ingezet op alternatieve aandrijflij-
nen, niet alleen bij bedrijfsvoertuigen, maar 
ook in de personenwagensector. De toelich-
ting die de belangrijkste Duitse constructeur 

van de omschakeling naar elektromotoren is 
vrij groot: zo worden de schijfremmen bij dis-
tributie en lange afstandstruck merkelijk min-
der aangesproken dan bij een vrachtwagen 
met een verbrandingsmotor. Dat is in de eerste 
plaats het gevolg van regeneratief remmen, 
waardoor de schijven en remvoeringen alleen 
nog worden gebruikt voor een zeer zeldzame 
noodstop of om de wagen helemaal tot stil-
stand te brengen en natuurlijk voor de hand- 
of parkeerrem. Het gevolg is dat de schijven 
en remvoeringen lichter kunnen worden uit-
gevoerd, wat een gewichtsbesparing oplevert. 
Bij Meritor werd dit opgemerkt na testen in de 
praktijk. Een andere interessante uiteenzetting 
was er van DAF, dat ondertussen de tweede 
generatie van zijn elektrische truck heeft ge-
lanceerd. De wagen maakt nog altijd gebruik 

Deze trofee wordt toegekend door een 
internationaal erkend netwerk van 25 
vakjournalisten die werken voor trans-

portmagazines in heel Europa en Zuid Afrika.
Met deze prijs wordt erkenning gegeven aan 
de technologische veranderingen en de om-
schakeling naar duurzame energie, die meer 
en meer zichtbaar wordt. De Truck Innovation 
Award werd overhandigd aan Rolf Huber, 
voorzitter van Hyundai Hydrogen Mobility en 
Jihan Ryu, Vice President Commercial Vehicle 
Electronics Control Engineering Group of 
Hyundai Motor Group, op Solutrans in Lyon. 
De wagen haalde een score van 80 punten, 
waarmee hij het haalde van de Nikola water-
stof voertuigen, Freightliner’s eCascadia, Vera 
van Volvo Trucks en de Scania AXL. Die laat-
ste twee zijn autonoom rijdende trucks. Ook 
Renault Trucks nam deel met de Optifuel Lab 
3. Die Optifuel Lab 3 is trouwens een truck 
met een aantal vernieuwingen die erg dicht 
bij de dagelijks praktijk staan. We kunnen er 
van uitgaan dat een aantal van de ingrepen 
op de wagen eerder vroeg dan laat op een 
vernieuwde uitvoering van de Renault T-Range 
zullen terecht komen.

EVENT 
In het kader van de sustainable truck werd ook 
een evenement gehouden door de jury van 
International Truck of the Year, waarbij een aan-
tal constructeurs hun nieuwste ontwikkelingen 
konden laten zien. Er werden een aantal inte-
ressante ontwikkelingen getoond, ondermeer 
door Meritor. Meritor bouwt momenteel drie 
verschillende assen met een geïntegreerde 
elektromotor. Het gaat daarbij niet in de eerste 
plaats om aandrijfassen voor bussen, maar het 
ontwerp is voor trucks neergezet. De impact 

Daimler mikt op een compleet duurzaam aanbod tegen 
2039. Deze eCitaro is dus nog maar een eerste en 

succesvolle stap.

Ook in de Verenigde Staten zijn elektrische trucks aan een opmars begonnen.

De korte rit met de CF Electric van DAF liet een heel goede indruk na.

DOSSIER   
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te rijden. De wagen was naar Lyon gebracht 
en reed zonder oplegger rond. Omdat Eurexpo 
geen laadpunt kon voorzien, kon de truck tel-
kens maar een kort rondje gereden worden. 
Het gaf een idee van het comfort aan boord 
en de stilte, want DAF is er in geslaagd alle 
parasietgeluiden, die normaal door de die-
sel worden overstemt, weg te werken. Even 
indrukwekkend is ook het optrekken van de 
wagen. Je beschikt onmiddellijk over een gi-
gantisch koppel, zodat je de neiging moet on-
derdrukken om al te agressief op te trekken. 
Een interessante kennismaking met deze DAF. 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

ven door de Koreaanse professor Jihan Ryu, 
die bij Hyundai ondermeer verantwoordelijk 
is voor de ontwikkeling en het testen van de 
waterstoftruck. Natuurlijk zijn ze bij Hyundai 
erg blij met de ontwikkeling en het op de weg 
brengen van deze wagen, maar de uitdaging 
zit nu in het uitbouwen van een economisch 
systeem waarbinnen de waterstof Xcied kan 
functioneren. In Zwitserland, met een zeer 
hoge kilometerbelasting voor bedrijfsvoertui-
gen, is dat geen probleem. Hyundai gaat er 
van uit dat ze binnen een paar jaar tijd 1.600 
waterstoftrucks op de weg zullen hebben in 
het Alpenland.

DAF
De volgende ochtend kregen we van DAF de 
kans om een kort stuk met de elektrische CF 

gaf, ging vooral over maatregelen om het 
klimaat te beschermen. Dat betekent in de 
eerste plaats dat er voertuigen moeten wor-
den gebouwd die zowel voor chauffeurs als 
transporteurs aantrekkelijk zijn. Omdat de 
Europese Unie heeft geëist dat alle vervoer 
in Europa tegen 2050 CO2-neutraal moet zijn, 
heeft Daimler zich de deadline gesteld om een 
compleet gamma CO2-neutrale voertuigen 
aan te bieden voor 2039. Dat is nodig omdat 
het ongeveer 10 jaar duurt voor alle bestaande 
voertuigen vervangen zijn. Zo wil het bedrijf 
wagens op waterstof bouwen in serieproductie 
tegen 2029. Dat zijn bijzonder steile ambities 
waarbij niet mag worden onderschat hoeveel 
werk en investering nog zullen moeten wor-
den gepresteerd.
Volvo toonde zijn strategie met ondermeer de 
interessante VERA autonoom rijdende truck. 
Deze trucks rijden over een vast traject contai-
nertrailer tussen de kade en een warehouse. 
Volvo en hun Zweedse tegenhangers van 
Scania geloven in autonoom rijdende voertui-
gen, maar dan binnen bepaalde gebieden. Dat 
betekent eigenlijk level 4 autonomie, waarbij 
een vrachtwagen zelfstandig kan rijden in een 
min of meer bekende omgeving zoals een 
containerkade, kalkgroeve of ijzerertsmijn. Een 
wagen die level 5, helemaal zelfstandig door 
bijvoorbeeld het centrum van Brussel kan rij-
den zit er niet aan te komen, bij Volvo houden 
ze duidelijk rekening met het feit dat zo’n truck 
er nooit komt.

DE WINNAAR
Een zeer interessante toelichting werd gege-

Uit de praktijk hebben ze bij Meritor geleerd dat de elektromobiliteit ingrijpende gevolgen heeft voor onderdelen 
zoals assen.

De Renault Trucks Optifuel Lab 3 test een aantal ideeën uit die we op korte termijn 
op Renaults gaan zien.

Ook aardgastrucks konden getest worden in Lyon.



WE MAAKTEN 
ONZE MEEST BETROUWBARE ACCU 
ONVERWOESTBAAR!
HVR-ONTWERP
Het EndurancePRO-gamma van Exide evolueert. Deze accu’s 
hebben nu een innovatief HVR-ontwerp.
De krachtige EndurancePRO-accu werd verstevigd d.m.v. 
een verlijming aan de boven-, onder- en zijkanten van de platen,
een extra bevestiging bovenop de platen en een robuustere bak.
Door deze vernieuwing is het risico op een onverwacht of 
vroegtijdig defect enorm klein.

V4-NORM
Exide garandeert u niet alleen een uitstekende cyclische levensduur 
en een robuuste accu. Zoals duidelijk te zien is op de nieuwe labels, 
slaagden de EndurancePRO EFB-batterijen voor de trillingstesten 
van de Europese V4-norm. Dit betekent dat deze krachtige, stevige 
accu’s ook geïnstalleerd mogen worden in voertuigen die ruw 
terrein moeten trotseren. 

Exide Elektrische 
eigenschappen Afmetingen (mm) Overige kenmerken Aantal

per
palletType Ah A(EN) Baktype Lengte Breedte Hoogte Schema Pooltype Bodem-

bevestiging

EX1803 180 1000 D05 513 223 223 1 B00 21

EX2253 225 1150 D06 518 279 240 1 B00 18

+
-
+
-

INBOUW AAN CHASIS-EINDE
Met de lancering van de vernieuwde EndurancePRO EFB-accu’s, 
brengt Exide een 2de accugamma op de markt dat geschikt is 
om geïnstalleerd te worden aan het chassis-einde. Het robuuste 
ontwerp en de hoge schokbestendigheid zorgen voor minder 
risico op storingen, betrouwbaarheid bij het starten en een 
langere levensduur. Zélfs wanneer ze achteraan het chassis wordt 
ingebouwd.

Exide-ingenieurs hebben vaak bijgedragen aan belangrijke 
innovaties in de transportsector. We blijven investeren in innovatie 
en nieuwe technologieën. Zo willen wij helpen de prestaties van uw 
trucks te verbeteren en uw totale servicekosten te verlagen.

Als u vragen heeft of meer informatie wil, neem dan zeker contact 
op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.
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Exide Technologies / Batteries
Algemene gegevens
Exide Technologies
Veldkant 35C
2550 Kontich
03/ 460 13 00
www.exide.com
sales.be@exide.com

Contactpersonen
National Sales AM & OE Benelux Director
Peter Cense

Account Manager Vlaanderen 
Hans Stassijns

Account Manager Wallonië
Edgard Laventure

Sales Administator
Paul Crols

Sales & Marketing Administrator
Ute Collier

Productgamma
Exide Technologies heeft een uitstekend gamma 
truckaccu’s. In onze Europese fabrieken,  produceren 
wij startbatterijen voor modern hoog-technisch weg-
transport, zware vrachtwagens, eenvoudige trucks 
en bestelwagens. Ons aanbod bestaat uit accu’s met 
verschillende afmetingen, elektrische eigenschappen 
(ampères, koudstart) en technologieën. U zal uw klan-
ten steeds terug op weg kunnen helpen! 
Omdat we blijven investeren in onderzoek en ontwik-
keling, worden onze accu’s voortdurend geëvalueerd 
en verbetert. Wij stellen dan ook graag onze ver-
nieuwde EndurancePRO EFB–accu aan u voor.

 

Sterkte in de markt
Exide Batteries heeft meer dan 130 jaar ervaring in de 
productie van lood-zuur accu’s en is steeds een partner 
geweest van de belangrijkste spelers in OE. Hierdoor 
kunnen wij steeds nieuwe, vooruitstrevende produc-
ten op de markt brengen. Zo is Exide de eerste om, 
dankzij de samenwerking met Scania en Volvo, GEL-
accu’s voor trucks op de Europese markt te brengen.
Exide werkt ook samen met andere toonaangevende 
truckconstructeurs zoals:
Iveco, MAN, Nissan Trucks, Renault Trucks, Mercedes, 
Isuzu & Scania

Naast truckaccu’s verkoopt Exide Batteries ook accu’s 
voor personenwagens, moto’s, boten, mobilehomes … 



Webfleet Solutions werd afgestoten 
omdat TomTom zich meer op soft-
ware gaat concentreren. Bovendien 

is Webfleet Solutions een complete telematica 
oplossing, die relatief complementair is aan 
wat Bridgestone aanbiedt. “Telematica neemt 
snel toe aan belang in de bandenwereld, ze-
ker voor professionele toepassingen,” stelt 
dhr. de Jong. “De overname geeft de moge-
lijkheid om een aantal synergiën verder uit te 
bouwen. Zo kunnen we beiden meer klanten 
in transport en personenvervoer bereiken en 
een beroep doen op de bestaande verkoopor-
ganisaties en die verder uitbouwen.”
Voor Bridgestone past de overname in de evo-
lutie van bandenproducent naar aanbieder van 
mobiliteitsoplossingen. 

VOORKOMEN IS BETER DAN 
GENEZEN
“Een truckband vertegenwoordigt een rela-
tief klein aandeel in de totale kosten van een 
transportondernemer. Tot het fout loopt: bij 
een ongeplande stop lopen de kosten razend-
snel op: tijdverlies, gemiste slots aan laad- en 
loskades, sleepkosten, reparaties… Ook de 
maatschappelijke kosten in de vorm van ver-
keershinder door klapbanden is niet min. Een 
groot deel van de files op Europese wegen 

Webfleet Solutions: 
verdere groei onder vleugels  
van Bridgestone

De overname van TomTom 

Telematics, nu bekend onder 

de naam Webfleet Solutions, 

door Bridgestone, biedt tal 

van nieuwe mogelijkheden 

voor de beide bedrijven, stelt 

René de Jong, Sales Director 

Benelux. Reden genoeg om 

ons licht te gaan opsteken in 

de vorm van een interview.

TELEMATICA   
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wordt veroorzaakt door trucks die met een 
panne worden geconfronteerd. Banden zijn 
trouwens een veel voorkomende oorzaak van 
pannes. Controle op bandenspanning en de al-
gemene conditie van banden is een lastig ge-
geven: nogal wat lange afstand trucks komen 
slechts met lange tussenpozen op de thuisba-
sis, een fout is snel gemaakt bij het checken 
van de bandendruk, sommige defecten zijn 

“Een groot deel van de 
files op Europese wegen 

wordt veroorzaakt 
door trucks die met 
een panne worden 

geconfronteerd.”

“Momenteel zijn bandendrukcontrolesystemen nog 
niet verplicht in bedrijfsvoertuigen, maar de Europese 

Unie heeft besloten dit te gaan invoeren.”

“In de toekomst kunnen we met 
een chip in de band de druk en 

temperatuur van de banden 
opvolgen.”
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bedrijven kennen ons aanbod al, voor banden-
centrales is het een relatief nieuw gegeven. 
We zien dat vooral kleinere ondernemingen, 
die veel kilometers presteren, erg veel inte-
resse hebben in Webfleet Solutions.”
“Momenteel zijn bandendrukcontrolesystemen 
nog niet verplicht in bedrijfsvoertuigen, maar 
de Europese Unie heeft besloten dit te gaan 
invoeren. Op de nieuwste generatie trucks zijn 
TPMS-systemen gemeengoed, trailers blijven 
vaak buiten beeld. De interesse die we zien 
bij onze klanten is vaak ook terug te voeren 
op de grote trends in de markt: integratie van 
IT-oplossingen, waarbij werkprocessen veel 
vlotter en overzichtelijker verlopen. Niemand 
zit nog te wachten op een aantal losse sys-
temen die naast elkaar werken, waarbij je 
dezelfde gegevens soms verschillende keren 
moet invoeren. Typisch voorbeeld zijn service-
bedrijven: als je een technicus naar een klant 
stuurt, wil je niet dat hij veel tijd verdoet met 
administratie. Langs de andere kant mag er 
ook geen sprake zijn van een “one size fits 
all” oplossing. Webfleet Solutions laat toe om 
een oplossing op maat te bouwen voor een 
klant. We integreren makkelijk en betrouw-
baar transportplanning, warehousebeheer, 
routeplanning…”
“De ondernemingen die beroep op ons doen 
hebben als gemeenschappelijke deler dat ze 
hun service naar de klant toe willen verbe-
teren. Webfleet Solutions vormt een perfecte 
bouwsteen in die oplossing.” 

Jan Voet

aan de planner waar een bestelwagen of truck 
zich bevindt. Ook het rijgedrag van de chauf-
feur kan worden nagekeken en er worden tips 
gegeven om brandstof te besparen. Handig 
is ook dat er rechtstreeks tekstberichten naar 
de chauffeur kunnen worden gestuurd en dat 
de chauffeur op de hoogte wordt gehouden 
van zijn rij- en rusttijden. Voor de fleetmana-
ger zijn er de uitgebreide rapporten. De open 
architectuur laat toe om toepassingen van an-
dere aanbieders te integreren, zodat je niet 
met 8 verschillende schermen moet werken 
aan boord.

BELANGSTELLING GROEIT
“Er is veel interesse voor ons aan-
bod in de sector”, licht dhr. de Jong toe. 
“Transportondernemers en personenvervoers-

moeilijk te zien bij een band die gemonteerd 
zit op een truck of trailer op een slecht ver-
lichte parking…”
“Preventief onderhoud is de beste manier om 
pannes te voorkomen. Dat betekent dat we in 
de toekomst met een chip in de band de druk 
en temperatuur van de banden kunnen opvol-
gen. En dan niet alleen van de banden van de 
trekker, maar ook die van de trailer. Webfleet 
Solutions en Bridgestone combineren hun ken-
nis en ervaring om hiervoor een oplossing te 
ontwikkelen. 

Het grote voordeel van Webfleet Solutions 
is het feit dat we met een open architec-
tuur werken, al van bij het begin.”Webfleet 
Solutions laat niet alleen toe om voertuigen op 
te volgen: de vehicle tracking geeft een beeld 

Webfleet Solutions 
vormt een perfecte 

bouwsteen voor de verbetering 
van de service aan de klant.
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Intertruck Benelux is een 

groothandel voor truck- 

en traileronderdelen. Het 

bedrijf levert onderdelen aan 

groothandels, trailerbouwers 

en carrossiers. Recent 

ontvouwde Intertruck 

plannen waarmee het zijn 

service en mogelijkheid op 

een hoger niveau tilt. Reden 

genoeg voor een trip naar 

Rotterdam, vonden wij.

Intertruck biedt een one-stop-shop mo-
gelijkheid voor groothandels en construc-
teurs. Momenteel rolt het bedrijf een 

nieuw online platform uit, volledig gericht 
op de toekomst. CEO Marcel van Eeuwen 
licht toe: “We krijgen als onderdelenspecialist 
meer en meer te maken met concurrentie. Wij 
bieden de klanten nog altijd een aantal sterke 
voordelen, waaronder flexibiliteit, snelle reac-
tietijden en vooral een heel uitgebreide keuze 
aan onderdelen en vervangstukken, zowel 
van alle gerenommeerde merken, alsook ons 
eigen Intertruck merk. Door de 50 jaar erva-
ring die we in het bedrijf bundelen, weten 
we hoe we de vinger aan de pols houden 
bij de klanten. We leveren op afroep en kun-
nen interessante prijzen bieden, omdat we op 

schaalvoordelen kunnen spelen bij het aanko-
pen van de stukken. Een trailerbouwer die af 
en toe een hydraulische cilinder koopt, betaalt 
daar bij de producent een klein fortuin voor. 
Wij kopen grotere reeksen aan, wat de prijzen 
onmiddellijk drukt.”
In het magazijn van Intertruck liggen altijd 
41.000 verschillende onderdeelnummers op 
voorraad. Door de uitstekende relatie met 
onze leveranciers, hebben we toegang tot in 
totaal 250.000 à 300.000 onderdelen. Die zijn 
afkomstig van meer dan 400 leveranciers we-
reldwijd en kunnen door ons weer heel snel 
verzonden worden, legt Marcel van Eeuwen 
uit: “We werken met expediteurs waarvan 
we uit ervaring weten dat voor een bepaal-
de bestemming het best geschikt zijn. Wie in 

Intertruck is klaar  
voor volgende stap

TRUCK   

De nieuwe webshop laat snelle 
en accurate bestellingen toe.



TRANSPORAMA • 399/400 51

Scandinavië vlot levert, is daarom niet even 
goed thuis in Spanje. Een bestelling die in de 
late namiddag wordt geplaatst, kan de volgen-
de morgen ter plaatse zijn bij de klant.”

Intertruck zet een aantal nieuwe belangrijke 
stappen gericht op de toekomst. Het bedrijf 
zet in op een nieuw online platform, waar-
van de webshop een belangrijk onderdeel is. 
Daarbij is samenwerking met grossiers binnen 
de branche een belangrijk speerpunt. 

WEBSHOP
De nieuwe webshop laat toe snel en vlot het 
correcte onderdeel of vervangstuk te bestel-
len. “Momenteel komt al 40 % van de orders 
bij ons via de webshop binnen. Die zijn goed 
voor 30 % van de omzet. Met onze nieuwe 
webshop zullen die percentages nog toene-
men,” legt dhr. van Eeuwen uit. “Ons magazijn 
is 6.000 vierkante meter groot. Voor een be-
stelling klaar wordt gemaakt voor verzending, 
controleren we met de bestelbon of alles cor-
rect is klaargezet. Een gewichtscontrole levert 
een bijkomende check. Niets is immers zo ver-
velend als een foute bestelling binnenkrijgen. 
Leveringen vertrekken drie maal per dag: ’s 
middag, in de namiddag en een avondronde.”

HD PARTSCENTER
Het tweede speerpunt is HD PartsCenter, in 
onze branche het grootste grossiersnetwerk 
van de Benelux, welke geïnitieerd wordt 
door Intertruck. Intertruck ondersteunt de HD 
PartsCenters uitgebreid om het hoofd te kun-
nen bieden aan de toenemende concurrentie. 
Ook het feit dat het wagenpark in de Benelux 
relatief jong is en dat nieuwe trucks en trai-
lers relatief minder onderhoud nodig hebben, 
weegt op de beslissing om de dienstverlening 
van Intertruck en HD PartsCenter ingrijpend te 
verbeteren. “Een betere samenwerking tussen 
alle schakels in de ketting die voor vervangon-
derdelen zorgt, is absoluut nodig,” meent 
Marcel van Eeuwen. “Er zijn geen scherp af-
gelijnde verantwoordelijkheden meer, het tra-
ditionele model van de groothandelaar staat 
onder druk. Het is nodig om mee groeien en 
te verbeteren om de uitdagingen het hoofd 
te kunnen bieden. De HD PartsCenters in de 
lage landen, met hun 27 vestigingen, krijgen 
door ondersteuning op het gebied van inkoop, 
marketing en innovatieve digitale systemen 
ondersteuning en vooral meer mogelijkheden 
om de klanten snel, flexibel en professioneel 
te bedienen.” 

Jan Voet

De nieuwe 
look van de HD 
PartsCenters is 
een ondersteuning 
van de nieuwe 
mogelijkheden

Samenwerking biedt 
een antwoord op 
de veranderende 
markt.

Regionale spelers 
kunnen dankzij 
Intertruck en HD 
PartsCenters van 
schaalvoordelen 
profiteren.
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Wie op Busworld geen 

elektrische bus of touringcar 

kon voorstellen moest wel 

uit een heel ander vaatje 

tappen om nog in de 

belangstelling te komen. 

De trend naar elektrificatie, 

vooral voor het gedeelte 

stadsbussen is duidelijk. 

Op Busworld werden er 

meer dan dertig nieuwe 

elektrische voertuigen voor 

personenvervoer aan het 

publiek getoond.

De bussector is het best voorbereid 
voor de elektrische revolutie van ons 
vervoer, met hybride en aardgas als 

overgang naar waterstof. Elektrische bus-
sen zijn wel duurder bij aanschaf, maar het 
is de TCO die gunstiger uitvalt. Bovendien is 
het openbaar vervoer een sterk door subsi-
dies gesteunde vorm van vervoer. Eveneens 
opmerkelijk is dat de constructeurs complete 
oplossingen gaan ontwikkelen, dus inclusief 
accu’s, accumanagement, laadinfrastructuur 
en dergelijke. We evolueren naar het verko-
pen van mobiliteit in plaats van voertuigen. 
Worden onze steden dan al overspoeld door 
elektrische bussen? Zo ver is het nog niet, 
maar de trend is duidelijk ingezet en de keuze 
is enorm. We konden op Busworld even met 
onze vriend Wim Chatrou van CME Solutions 

praten. Hij kon de registraties optekenen van 
elektrische bussen in zeventien Europese lan-
den van 2012 tot de eerste zes maanden van 
2019. Houden we alleen rekening met geken-
tekende bussen van meer dan 8 ton dan is VDL 
de grootste met 456 registraties, gevolgd door 
BYD (299 of 474 met de combinatie ADL-BYD) 
en Solaris (264). Daarna komen Irizar (134), 
Volvo (106), Bluebus (75), Ebusco (71) en een 
reeks kleinere fabrikanten (samen 156).

DE NIEUWIGHEDEN  
UIT EUROPA
Alstom Aptis: Van deze elektrische bus van 
het Alstom concern verscheen een kleine drie 
jaar geleden het eerste prototype en Alstom 
haalde een eerste grote bestelling binnen van 
de stad Paris voor 50 voertuigen (in een raam-

Busworld: Er hangt 
elektriciteit in de lucht

BUS   

Van de 
populaire Citaro 
reeks is nu een 
volledig elektrische 
variant beschikbaar.
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Strada E-City LE. De elektrische midi stadsbus 
kan tot 22 passagiers meenemen en kan tot 
16 uur rijden op de lading van het pakket van 
5 accu’s aan boord.

MAN Lion’s City E en eTGE: De elektrische 
versie van de Lion’s City draagt zijn met vloei-
stof gekoelde accupakketten op het dak. De 
totale capaciteit van de cilindrische Li-NiMnCo 
accu’s is 480 kWu, waarvan er 320 kWu continu 
kunnen gebruikt worden voor een actieradius 
van 200 tot 270 km. Opmerkelijk is dat de 
elektrische tractiemotor door Traton, het moe-
derbedrijf van MAN, zelf gebouwd wordt.

Mellor Pico en Orion: Omdat het Britse 
Mellor voor zijn mini stadsbussen Pico en Orion 
vertrekt van de Fiat Ducato, is er ook een elek-
trische varianten leverbaar.

Mercedes-Benz e-Citaro: De e-Citaro van 
Mercedes-Benz maakt gebruik van een ZF 
Axtra AVE aandrijfas. Dit solo model zal vanaf 
volgend jaar vervoegd worden door de e-Cita-

Caetano E-City Gold: De E-City Gold is een 
accu aangedreven bus met Siemens elektro-
motor en Forsee of NMC accu’s.

Ebusco 3.0: Bij Ebusco is de elektrische 3.0 
uit composietmateriaal nog een prototype, 
maar dan dicht bij de serieproductie. Door zijn 
constructie met ruimtevaarttechnieken is hij 
aanzienlijk lichter (33% minder dan zijn voor-
ganger de Ebusco 2.2) en haalt een bereik van 
450 km. De Ebusco 3.0 is dan ook consequent 
van bij het begin als elektrische bus ontwikkeld 
en niet als een aanpassing van een dieselbus. 
Door het gebruik van kunststoffen wordt een 
levensduur van 20 jaar vooropgesteld. De 
elektrische aandrijving steekt in de assen en 
de accu’s zijn opgeborgen in de dubbele vloer 
van het voertuig. De eerste exemplaren zullen 
in 2020 in Deurne geproduceerd worden en 
de serieproductie moet het jaar daarop volgen.

Indcar Strada E-City LE: Het Spaanse Indcar 
toonde voor het eerst de 100% elektrische 

contract van 250 voertuigen). Opmerkelijk is 
het specifieke design van de Aptis met de bei-
de, gestuurde assen werkelijk op de uiteinden 
van het voertuig met daartussen een volledig 
vlakke vloer. Ten opzichte van de eerste pro-
totypen krijgen de serie-uitvoeringen Meritor 
assen in plaats van Axeltech, een eigen ont-
wikkelde elektrische motor en NMC accu’s in 
plaats van exemplaren van Zebra. Men kan 
kiezen voor accupacks van acht, negen of tien 
exemplaren tot een capaciteit van 350 kWu. 
De bus heeft een capaciteit van 100 passa-
giers. 

Bluebus 12: De Bluebus is een elektrische 
bus van de Bolloré groep in Frankrijk. Het type 
Bluebus 12 werd in gewijzigde vorm voorge-
steld, met nu een Actia elektromotor van 160 
kW en lithium-polymeer accu’s met verhoogde 
capaciteit. Hierdoor kunnen de acht packs van 
37 kWu vervangen worden door zes packs 
met telkens 63 kWu. De totale capaciteit van 
378 kWu zal overigens nog kunnen opgevoerd 
worden tot 441 kWu. 

Een compacte elektrische stadsbus van Iveco-partner Heuliez Bus.
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ro G, een gelede bus met dezelfde aandrijflijn 
maar dan met plaats voor 145 passagiers.

Scania Citywide BEV: in het nieuwe gamma 
Citywide stads- en streekbussen is nu een 
volledig elektrische variant opgenomen. De 
12-meter Scania Citywide BEV heeft een 300 
kW elektrische motor van Scania zelf, inclusief 
koelingssysteem om de prestaties op hellin-
gen en grote warmte te behouden. De accu’s 
bevinden zich per vier in een pack op het dak 
en een tweede pack in de achteroverhang. Er 
zijn diverse laadmogelijkheden voor de accu’s, 
die een bereik van 80 tot 150 km opleveren. 
De bus is voorzien voor 95 passagiers.

Tribus Movitas: De Movitas van de 
Nederlandse constructeur Tribus is een com-
pacte elektrische stadsbus met een lengte die 
kan variëren van 8,20 tot 10,45 meter. De bus 
heeft een lage vloer, vierwielbesturing om ge-
makkelijker haltes te bereiken, een warmte-
pomp en dubbele beglazing.

VDL Citea SLE-129 Electric: Dit nieuwe mo-
del met lage instap is gebaseerd op de Citea 
SLF. Hier monteerde VDL evenwel een ac-
cupakket met 288 kWu high capacity accu’s. 
Hetzelfde accupakket wordt gebruikt in de ge-
lede Citea SLFA180 Electric.

Verder waren er nog elektrische bussen en/of 
touringcars te zien bij Irizar (ie Bus 12), Heuliez 
(GX137 Elec stadsbus), K-Bus (E Solar City 3), 
Rafako

(midibus), Solaris (Urbino18 Electric), UNVI 
(Urbis sightseeing bus), Van Hool (CX45E tou-
ringcar) en Volvo (7900 EA, een elektrische 
gelede bus).

NIEUWIGHEDEN  
UIT TURKIJE EN AZIË
Anadolu Isuzu Novociti Volt en Citivolt: 
Van deze zeer actieve Turkse busbouwer zagen 
we twee versies van de Novociti Volt midibus 
(7,86 meter lang) en de elektrische versie van 
de Citiport, die de naam Citivolt meekreeg. 
Hij wordt aangedreven door een centraal ge-
plaatste Siemens elektromotor.

BYD Midibus, Low Entry en Ebus12: BYD 
is zo’n bedrijf dat meer levert dan alleen de 
elektrische bussen. De onderneming kan ook 
instaan voor alle laadapparatuur en de laad-

Omdat Mellor vertrekt van een Fiat Ducato zijn elektrische modellen mogelijk van de Pico en Orion.

De Chinese groep King Long stelde oplossingen voor autonoom rijdende busjes voor.

Karsan werkt intensief samen met BMW om van zijn busmodellen een elektrische versie aan te bieden.

DOSSIER   
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infrastructuur. Op Busworld zagen we boven-
dien een elektrische midibus met volledig lage 
vloer en één met lage instap en een Ebus 12 
uit de Hongaarse fabriek van de groep.

CRRC City Pioneer: Dit Chinese bedrijf volgt 
dezelfde weg als BYD om zijn elektrische bus-
sen in Europa aan de man te brengen. Het 
chassis met de volledig elektrische aandrijf-
lijn wordt naar Europa gestuurd en daar door 
Ikarus in Hongarije opgebouwd tot een com-
plete bus.

King Long: De Chinezen uit de KLM (King Long 
Motor) groep (Higer, Golden Dragon en King 
Long) pakten uit met verschillende elektrische 
lage vloer bussen (standaard en geleed) en 
twee interessante minibusjes, helemaal voor-
zien voor autonoom rijden.

Karsan Jest Electric en Atak Electric: Het 
Turkse Karsan werkt voor zijn elektrische bus-
sen samen met BMW. Daar komen onder meer 
de accupacks van 44 kWu vandaan. In de Jest 
worden er één of twee gebruikt, de veel gro-
tere Atak krijgt er vijf. Ook de elektromotor 
voor de Jest stamt van BMW. Die voor de Atak 
levert TM4.

Otokar E-Kent: Het aandeel export in de 
omzet van Otokar is gestegen tot 81% van de 
omzet. Ook België is voor het bedrijf een be-
langrijke exportmarkt. Otokar bouwt al sinds 
2012 elektrische bussen. Stockholm kreeg dit 
jaar de première van de e-Kent C, een elektri-
sche stadsbus die ook op Busworld te zien was 
en gecommercialiseerd wordt in uitvoeringen 
van 10,8, 12 en 18 meter.

Temsa Avenue Electron: Temsa wil zich als 
bedrijf ombouwen tot een techniekleverancier 
eerder dan als een busbouwer. Die techniek 
heeft dan vooral betrekking op elektrische 
voertuigen. Op het programma staan nu de 
elektrische stadsbussen Avenue EV, Avenue 
Electron en de streekbus MD9 electriCity. Ook 
Temsa ontwikkelde een elektrische touring-
car voor de Verenigde Staten, de TS 45E. De 
nieuwe branche voor Temsa is Temsa Tech, dat 
meteen al op de markt komt met een Battery 
Pack in een aluminium behuizing om tot één 
van de lichte accupakketten op de markt te 
komen. 

Hendrik de SPiegeLaere

De Ebusco 3.0 is revolutionair door zijn kunststof carrosserie.

Eén van de 12-meter BYD bussen die al rondrijden op onze nationale luchthaven.

VDL blijft sterk actief met de elektrische Citea bussen.



Met drie wereldpremières 

op Busworld maakte onze 

nationale constructeur 

indruk. De drie premières 

waren dan ook verspreid 

over drie sterk verschillende 

productgamma’s, meer 

bepaald de nieuwe EX11 in 

het het EX-gamma, de Exqui.

City met brandstofcellen 

voor de Franse stad Pau en 

een elektrisch aangedreven 

CX45E voor de Amerikaanse 

markt.

Op de ruime stand in Brussel presen-
teert Van Hool daarnaast nog een 
aantal technologische nieuwigheden, 

zoals camerasystemen die de grote en kwets-
bare spiegelgroepen moeten vervangen.

DE COMPACTE EX11
In 2015 kwam Van Hool met een nieuw gam-
ma op de markt naast de TX luxemodellen. Dat 
nieuwe gamma kreeg de naam EX en Van Hool 
mikte hiermee op een markt waarvoor de TX 
een beetje te prestigieus en te duur was ge-
worden. Precies omdat de concurrentie in dat 
segment in de wereld van de touringcars sterk 
toenam was er nood aan een alternatief voor 
het topgamma. In feite kunnen we de EX zien 
als de opvolger van het Eos gamma. De eerste 
Eos was een touringcar van LAG in Bree. Van 
Hool nam die productiesite en het model over 

en bouwde het gamma uit. De Eos verdween 
evenwel van het programma en de fabriek in 
Bree werd opnieuw verkocht.
Maar terug naar het EX gamma, dat overigens 
om prijstechnische redenen in Macedonië ge-
bouwd wordt. Tot hiertoe bestond het gamma 
uit drie modellen, EX15, de EX16 en de EX17. 
De nieuwste telg is de kortere versie van dit 
model met de typecode EX11. Van Hool wil 
hiermee inspelen op de toenemende vraag 
vanuit de markt naar een goed uitgerust en 
comfortabel voertuig in de 11 meter-klasse. 
Net als voor de andere EX modellen zijn er 
twee hoogtevarianten (L en H) met lage of 
standaard instaphoogte. Voor de aandrijflijn 
staan DAF motoren van de jongste generatie 
klaar, gekoppeld aan een ruim aanbod van 
manuele, geautomatiseerde en automatische 
versnellingsbakken.

Van Hool schittert  
op Busworld

BUS   

Het EX-gamma werd verrijkt met 
deze EX11 (11-meter versie).

TRANSPORAMA • 399/40056
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met de bouw van een nieuwe fabriek in de 
staat Tennessee om de Amerikaanse markt 
rechtstreeks te kunnen beleveren. 

Hendrik de SPiegeLaere

langrijk is, want er rijden meer dan 10.000 Van 
Hool autocars en bussen op de Amerikaanse 
wegen. De US-markt bedient Van Hool via 
haar exclusieve partner en verdeler ABC Bus 
Companies Inc. Inmiddels is Van Hool gestart 

EXQUI.CITY FUEL CELL VOOR PAU
Het trambus-concept van de firma Van Hool 
vond al verschillende aanhangers in steden 
als Belfast, Genève, Linz, Mettis, Nobino en 
Trondheim. De Franse stad Pau plaatste in 
2017 een order bij Van Hool voor acht Exqui.
City18 FC modellen. Dit zijn gelede trambus-
sen met als bijzonderheid een aandrijving op 
waterstof. In de brandstofcellen wordt door 
omgekeerde elektrolyse, waterstof en zuur-
stof omgezet in elektrische energie. Die elek-
triciteit wordt gebruikt voor de aandrijving. 
Ongebruikte energie wordt opgeslagen in lithi-
um-accu’s en kan gebruikt worden voor een 
extra energiestroom, zoals bij het verlaten van 
de halteplaats. De Exqui.City op waterstof stoot 
enkele waterdamp uit en is dus een “zero 
emission”-voertuig. De Exqui.City18 FC voor 
Pau heeft een capaciteit van 125 passagiers. 
Waterstof tanken neemt slechts 10 minuten in 
beslag en een volle tank is goed voor 300 km.

DE CX45E, EEN ELEKTRISCHE 
TOURINGCAR
Elektrische bussen zien we tegenwoordig 
overal verschijnen, maar de elektrische tou-
ringcar is een zeldzaamheid. De CX45E is 
een volledig elektrisch aangedreven autocar, 
bestemd voor de Noord-Amerikaanse markt. 
Daar is er immers vraag naar een dergelijk 
product. Van Hool geeft overigens aan dat 
als de Europese markt dergelijke voertuigen 
vraagt de aandrijving heel gemakkelijk op de 
Europese modellen kan worden overgezet. 
Voor de aandrijflijn rekent Van Hool onder 
meer op het Amerikaanse Proterra. Die speci-
alist in accutechnologie voor zware voertuigen 
werd geselecteerd voor de toelevering van de 
E2 accutechnologie. Met een bereik van circa 
300 km zal de CX45E ingezet worden voor 
woon-werkverkeer en vervoer van personen 
over kortere afstanden. Vermelden we nog dat 
de Amerikaanse markt voor Van Hool erg be-

Voor de Franse stad Pau worden Exqui.City trambussen op waterstof gebouwd.

Voorlopig exclusief voor Amerika bouwt Van Hool een volledig elektrische touringcar, de CX45E.

De grote en kwetsbare spiegelgroepen kunnen vervangen worden door een camerasysteem.



TRANSPORAMA • 399/40058

VDL FUTURA VOOR 
ROLSTOELGEBRUIKERS
VDL heeft een speciale versie van de 
Futura FHD 139/2300 gelanceerd. 
Het is een 13,9 meter lange 3-asser 
die in normale configuratie 57+1+1 
zitplaatsen biedt. De stoelen kunnen 
door een snel sluitsysteem gemak-
kelijk verwijderd worden, waardoor 
de touringcar plaats heeft voor 15 
rolstoelpassagiers. Voor het in- en 
uitstappen is bovendien een lift ge-
monteerd boven de achteras.

IERSE WHRIGHT IN 
VEREFFENING
De Noord-Ierse busfabrikant Wright zijn in 
moeilijkheden en is onder curatele gesteld 
op 7 oktober. Meteen zaten 1200 van de 
1250 werknemers zonder werk. De reste-
rende 50 werken voor Deloitte het bedrijf 
dat een oplossing zoekt voor de busbou-
wer. Wright werd opgericht door Robert 
Wright in 1946 in Ballymena in het graaf-
schap Antrim. De moeilijkheden zijn ont-
staan door het mislopen van enkele grote 
orders, een thuismarkt die met 39% is 
gedaald sinds 2015 en vooral de inves-
teringskosten om een eigen chassis voor 
dubbeldekkers te ontwikkelen. De laatste 
grote order voor het merk was de produc-
tie van 1000 New Routemaster dubbeldek-
kers voor London. Een opdracht die tussen 
2012 en 2016 werd afgewerkt en waar-
voor Wright nog investeerde in de aankoop 
van nieuwe terreinen en de bouw van een 
nieuwe fabriek. 

De laatste ontwikkelingen in de sector: 
het overzicht van alle nieuws dat u 
gemist hebt op Busworld.

BUS EN TOURINGCARNEWS   

Mogelijk verdwijnt de Noord-Ierse busfabrikant Wright van het toneel.

Tot 15 rolstoelpassagiers kunnen meereizen in de Futura FHD.
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AYATS HORIZON 
DUBBELDEKKER
In Brussel onthulde de 
Spaanse koetswerkbouwer 
Ayats zijn nieuwe dubbel-
dekker Horizon. Als 3-asser 
met een lengte van 14,35 
meter biedt de touringcar 
plaats aan 89 passagiers. 
De Ayats Horizon is lever-
baar in integrale versie met 
een Ayats bodemgroep en 
een 476 pk Mercedes-Benz 
motor of als koetswerk op 
diverse chassis.

De nieuwe vaandeldrager bij Ayats kreeg de naam Horizon.

Kant-en-klare midibussen uit de eigen productie in Dortmund van Mercedes-Benz.

EIGEN SPRINTER 
MIDIBUSSEN VAN 
MERCEDES-BENZ
De talloze kleine carrosseriebe-
drijven die de Mercedes-Benz 
Sprinter als basis gebruiken 
voor de bouw van mini- en 
midibussen krijgen concurren-
tie uit het huis zelf. Mercedes-
Benz lanceert onder meer de 
Sprinter versies Travel 75 en 
City 75. Daarvoor wordt het 
chassis en het front gebruikt 
van een Spinter met een MTM 
van 6,5 ton. In Dortmund wor-
den op deze basis in de fabriek 
van Mercedes-Benz bussen ge-
bouwd met tot 18 zitplaatsen of 
zelfs 21+1. Als motor is er keuze 
uit een viercilinder met 163 pk 
of een V6 met 190 pk.



Iedereen is ervan overtuigd 

dat waterstof de brandstof 

van de toekomst is. Maar 

dan moeten er toch nog 

wat problemen weggewerkt 

worden, waaronder de 

bevoorrading één van de 

grootste is. Dat rijden op 

waterstof kan, wordt al 

jaren bewezen. Nu worden 

evenwel de eerste bussen 

op waterstof te koop 

aangeboden en eens de 

trend gezet is…

Waterstofbussen:        praktijkoefening

BUS   

Naast elektrische bussen biedt Solaris reeds een 12 meter bus 
met brandstofcel en waterstof aan.
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In een bus met waterstof wordt in een 
brandstofcel waterstof omgezet in elek-
trische energie. Uit de uitlaat komt alleen 

waterdamp. Bussen met brandstofcellen zul-
len in 2020 nog maar een marktaandeel van 
2% opeisen, volgens een Europese studie. 
Tegen 2030 moet dat aandeel in Europa op-
gelopen zijn tot 10% van de stadsbussen. De 
studie toont ook aan dat in 2030 al 52% van 
de bussen elektrisch zullen rijden, maar dan 
wel op accutechniek. 

WATERSTOF OP BUSWORLD
Een beetje verrassend kwam het Portugese 
Caetano met de H2 City Gold naar Brussel. De 
bus werd samen ontwikkeld met Toyota en 
heeft naast een bufferaccu een 60 kW brand-
stofcel van Toyota. De benodigde waterstof 
wordt in vijf tanks op het dak meegevoerd. Die 
kunnen in totaal 37,5 kg waterstof bevatten 
onder een druk van 350 bar. Die hoeveelheid 
is voldoende voor een actieradius van 350 tot 
400 km. Normaal moet de waterstofbus van 
Caetano in 2020 op de markt komen.
De Safra Businova op waterstof was op 
Busworld niet te zien (het enige exemplaar 
wordt ergens in Europa getest), maar wel de 
hiervoor benodigde componenten, zoals de 
elektrische motor met een vermogen van 250 
kW, de brandstofcel met 30 kW vermogen van 
Michelin en de lithium-ion accu met een capa-
citeit van 132 kWu. Tot 30 kg waterstof onder 
een druk van 350 bar kan in de tanks meege-
nomen worden.
Ook Solaris toonde een versie van de be-
kende Urbino op waterstof, meer bepaald de 
Urbino 12 Hydrogen. De brandstofcel wordt 
hier geleverd door Ballard. Met één tankvul-
ling moet de bus meer dan 350 km halen. 
Als ondersteuning voor de brandstofcel wan-
neer de energiebehoefte het grootst is, mon-
teert Solaris één van de zelf ontwikkelde High 
Power tractie accu’s met een capaciteit van 
29,2 kWu. Ook die accu wordt bijgeladen met 
waterstofenergie. Alternatief kan de accu ook 
via plug-in laadinstallaties opgeladen worden. 
De aandrijving zelf gebeurt via in de assen ge-
integreerde elektrische motoren met een no-
minaal vermogen van 60 kW elk. De 12 meter 
lange bus moet in staat zijn tot 80 passagiers 
mee te nemen.
Over de waterstofprojecten bij Van Hool vertel-
len we een volgende keer meer als we het 
hebben over trambussen. 

Hendrik de SPiegeLaere

Waterstofbussen:        praktijkoefening
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Nooteboom introduceerde 

op de Solutrans in Lyon 

de nieuwste generatie 

lichtgewicht uitschuifbare 

vlakke opleggers.

www. omwww.solarisbus.com

Urbino 12 electric

TRAILER   

De nieuwe Teletrailer Longrunner 
van Nooteboom werd aan het 

publiek voorgesteld op Solutrans 
in Lyon.
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De Teletrailer Longrunner is de nieuwste 
generatie lichtgewicht uitschuifbare 
vlakke opleggers van Nooteboom. 

Leverbaar met 2 of 3 hydraulisch gestuurde 
assen en met een enkel of dubbel uitschuif-
bare laadvloer tot een maximumlengte van 
30m. De Longrunner is vooral geschikt voor 
het vervoer van lange zelfdragende ladingen, 
zoals staal- en betonconstructies maar ook 
voor het vervoer van containers.
De nieuwste Nooteboom Longrunner draagt 

Nooteboom: Teletrailer Longrunner 

TRAILER   

bij aan maximale transportefficiency en mi-
nimale operationele kosten. Er is al een uit-
schuifbare Teletrailer Longrunner leverbaar 
met een leeggewicht van slechts 7.300 kg. Op 
de voorbije beurs Solutrans, die van 19-23 no-
vember plaatsvond in Lyon, was deze noviteit 
te bewonderen.

UITSTEKENDE 
MANOEUVREERBAARHEID 
De Longrunner is standaard uitgerust met hy-
draulisch gestuurde assen inclusief handbestu-
ring en het ASA uitlijnsysteem. Alle assen zijn 
hierbij hydraulisch gestuurd. Dankzij de zeer 
grote stuuruitslag van meer dan 50 graden, 

De assen zijn zowel 
automatisch als manueel 
bestuurbaar.
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biedt de Longrunner meer transportefficiency, 
minder bandenslijtage en uitstekende ma-
noeuvreerbaarheid. De Teletrailer Longrunner 
is leverbaar in verschillenden bandenma-
ten, waaronder 245/70R17.5, 435/50R19.5, 
275/70R22.5 en 385/65R22.5. Naar wens van 
de klant zijn deze leverbaar met SAF of BPW 
assen en kan gekozen worden voor trommel-
remmen of schijfremmen.

ALLERHOOGSTE NORM VOOR 
NIEUWSTE KOPSCHOT 
Voor de Longrunner heeft Nooteboom een ge-
heel nieuw programma van TÜV-gecertificeerde 
kopschotten ontwikkeld. Deze zijn leverbaar in 
9 varianten, variërend in verschillende hoogtes 
en al dan niet geheel gesloten of deels met 
open rek aan de bovenzijde. Deze kopschotten 
voldoen aan de allerhoogste norm in de markt 
(NEN-EN 12642 code XL). De kopschotten zijn 
sterk genoeg om minimaal 50% van het laad-
vermogen tegen te houden, tot maximaal 25 
ton tegen het kopschot. 

EENVOUDIGE BEDIENING
Nooteboom trailers staan internationaal be-
kend om de eenvoudige en intuïtieve be-
diening. Dit geldt zeer zeker ook voor de 
Longrunner die standaard is uitgerust met 
elektronische luchtvering met handmatige be-
diening. Optioneel is een Wabco liftas bedie-
ning of Wabco Smartboard leverbaar. Met de 
Smartboard kunnen diverse functies worden 
bediend, zoals heffen/zakken, uitlezen aslas-
ten, instellen 2e rijhoogte, kilometerteller en 
bedienen liftas.

MATERIALEN OPSLAG
Voor het veilig en gemakkelijk opbergen van 
onder andere stophout en losse materialen 
biedt Nooteboom diverse opslagmogelijkhe-
den, zoals open opslagbakken en afsluitbare 
RVS gereedschapskisten. Deze worden als 
onderbouw onder het laadvlak gemonteerd. 
Afhankelijk van trailertype en gewenste laad-
vlaklengte, is de onderbouw in verschillende 
afmetingen leverbaar. Binnen de gekozen af-
meting bepaalt de klant zelf de invulling van 
open opslagbak, gereedschapskist en/of re-
servewiel. 
Voor het opbergen van de rongen kan de 
Longrunner worden voorzien van een afneem-
bare gegalvaniseerde rongopberging ach-
ter het kopschot. Deze biedt plaats voor het 
staand opbergen van maximaal 26 rongen. 
Alternatief kan ook worden gekozen voor een 

De handige plaatsing van de gereedschapsboxen.

Nooteboom gebruikt een hoogwaardig type staal voor het chassis.

Het kopschot is getest op 25 ton belasting.
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handbesturing
• Lichtgewicht chassis door toepassing hoog-

waardig staal
• Geringe laadvloerhoogte vanaf 1.145 mm
• Standaard voorzien van 10t assen
• Koppeldruk 19t of 23t
• Leverbaar in veel verschillende bandenma-

ten
• Leeggewicht vanaf 7.300kg
• Hoog nuttig laadvermogen tot 42,5 ton bij 

80km/u 

komstige regelgeving inzake zijverlichting. 

KENMERKEN TELETRAILER 
LONGRUNNER
• Enkel of dubbel uitschuifbaar (max. 30m)
• TÜV gecertificeerd kopschot in 9 varianten
• Elektronische luchtvering met Smartboard 

bediening
• Uitstekende manoeuvreerbaarheid door hy-

draulische molenbesturing
• Alle assen hydraulisch gestuurd inclusief 

rongopberging gemonteerd links en rechts on-
der het laadvlak.

VERKEERSVEILIGHEID
De Longrunner is standaard uitgerust met 
LED zijmarkeringslichten in het randprofiel en 
optioneel in de uitschuifdelen. De achterste 
zijmarkeringslichten werken synchroon met 
het knipperen van de richtingaanwijzers en 
dragen bij aan een hogere verkeersveiligheid. 
Hiermee anticipeert Nooteboom op de toe-

De missie: intelligente oplossingen voor complexe transporttaken. De manier: Informatie intelli-
gent gebruiken via netwerken en uitgebreide services aanbieden – een trailerleven lang. Met ons 
TrailerConnect® telematicasysteem en onze op maat gesneden premium-services kunt u met 
toekomstgerichte traileroplossingen uw eigen voorsprong opbouwen. www.cargobull.com

Trailers & services via één aanspreekpunt

95
60

De afwerking staat 
op hoog niveau.
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 Van Hool: EX en TX

  Fiat Ducato

  Iveco en Nikola

  MAN light trucks 

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

  Salon Auto – Moto – Mobility 
10 -19 januari 2020

  Transport Compleet  
24 – 26 maart 2020  
Hardenberg (NL)

  IAA  
24 – 30 september 2020  
Hannover

De redactie is niet verantwoordelijk voor  
veranderingen van data of eventuele annuleringen.

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA:



renault-trucks.be

T HIGH 1894 EDITION
BELEEF DE GESCHIEDENIS

125 JAAR KNOW-HOW

Renault Trucks viert 125 jaar knowhow en innovatie met deze 
nieuwe limited edition. Het interieur geniet een hoogwaardige 
interieurafwerkingen, inclusief een lederen Recaro®-bekleding 
met stiksels en geborduurde hoofdsteun. Rijplezier en prestaties 
zijn gecombineerd dankzij de 13-liter motor van 520 pk
en de Optidriver-robotversnellingsbak.

Ga naar uw Renault Trucks-dealer om deze nieuwe limited edition 
te testen, er zijn er slechts 125 van beschikbaar.

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

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

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

210x297_EVO_Tourismo_Launch_dynamisch_EN_1_1.indd   1 01.06.17   10:05
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International Truck of the Year 2020:

Mercedes-Benz Actros
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2019
GREEN TRUCK AWARD

2018 WINNER 2017 WINNER
SCANIA R 500-SERIES SCANIA R 450-SERIES

De 
langste 
reis 
– met de groenste truck

Voor het derde jaar op rij wint Scania de ‘Green Truck 
Award’ in een directe confrontatie met de belangrijkste 
concurrenten. Deze krachtmeting in brandstofverbruik 
en CO2-uitstoot wordt jaarlijks georganiseerd door de 
twee prestigieuze Duitse magazines VerkehrsRund-
schau en Trucker Magazine. 

En, ondanks dat we ontzettend trots zijn op deze mijlpaal, 
betekent het niet dat we onze bestemming bereikt  
hebben. Het continu verlagen van het brandstofverbruik 
en CO2-uitstoot blijft – naast alle andere activiteiten  
op het gebied van hernieuwbare biobrandstoffen en  
elektrificatie – een belangrijke pijler onder Scania’s reis 
naar een verduurzaming van het transportsysteem.

Daarom staan we nu niet te lang stil om dit moment te 
vieren. Want dit is een reis die nooit zal stoppen.
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