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Ontdek de nieuwe Ford Transit Custom,  
Connect en Courier
Als u een goede indruk wilt maken met uw bedrijf, dan doet u dat met  
het nieuwe Ford Transit-gamma. De verbeterde connectiviteit en een nog 
betere efficiëntie zullen uw verbruikskosten ten goede komen. Sterker,  
dankzij alle innovatieve toepassingen en de hoge betrouwbaarheid bouwt  
het Transit-gamma gegarandeerd mee aan de goede reputatie van uw zaak.  
Surf naar ford.be

Een goede reputatie bouw je samen 
met de Ford Transit.

 4,3-7,2 L/100 KM.  117-187 G/KM CO2. (NEDC)
Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een 
andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.  ford.be

Training baart kunst. 
Mercedes-Benz TruckTraining: veilig en efficiënt onderweg. Mercedes-Benz 
is van oudsher de juiste partner voor succes in de transportbranche. Met onze 
TruckTraining zorgen we er ook in de toekomst voor dat uw chauffeurs zo efficiënt  
en veilig mogelijk rijden en het potentieel van de truck volledig benutten.  
Meer informatie: mercedes-benz.com/trucktraining
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97e Autosalon van Brussel 
De	Brussels	Motor	Show,	waarvan	tussen	18	en	27	januari	2019	de	97e	
editie	plaatsvindt	 in	de	paleizen	van	Brussels	Expo	(Heizel),	 is	 stilaan	
een	uitzondering	in	het	landschap	van	autosalons	in	de	zin	dat	het	nog	
steeds	kan	rekenen	op	de	aanwezigheid	van	alle	belangrijke	autocon-
structeurs	die	actief	zijn	op	de	Europese	markt.	Op	een	oppervlakte	van	
110.000	m²	worden	auto’s,	gemotoriseerde	tweewielers,	lichte	bedrijfs-
voertuigen	en	nieuwe	(gedeelde)	mobiliteitsoplossingen	gepromoot.

De	Brussels	Motor	Show	behoudt	de	plaatsverdeling	van	2018.	De	per-
sonenwagens	en	bedrijfsvoertuigen	palmen	zeven	Paleizen	in,	waaron-
der	Paleis	1,	dat	volledig	is	gewijd	aan	de	Dream	Cars-tentoonstelling,	
die	voor	het	eerst	even	lang	duurt	als	het	Salon	zelf.	De	gemotoriseerde	
tweewielers	zijn	te	bewonderen	in	Paleizen	8	en	9	terwijl	koetswerk-
bouwers	en	andere	specialisten	in	de	inrichting	van	bedrijfsvoertuigen	
hun	klanten	ontvangen	in	Paleis	12.	De	tijdelijke	expo	#WeAreMobility,	
die	(nieuwe)	mobiliteitsoplossingen	belicht,	neemt	dan	weer	vier	da-
gen	lang	(18	tot	en	met	21	januari)	Paleis	10	in	beslag.	

De	Brussels	Motor	Show	opent	zijn	deuren	voor	het	grote	publiek	op	vrij-
dag	18	januari	om	13:00	uur	met	een	‘avant-première’.	Vanaf	zaterdag	
19	tot	zondag	27	januari	is	het	Salon	elke	dag	toegankelijk	van	10:30	tot	
19:00	uur.	Ook	zijn	er	twee	nocturnes	tot	22	uur	voorzien	op	maandag	
21	en	vrijdag	25	januari.	Een	standaardticket	kost	15	euro.	Het	Dream	

Cars-Paleis	is	gratis	toegankelijk	voor	alle	bezoekers	die	op	22,	23	en	24	
januari	naar	Brussel	komen,	op	voorwaarde	dat	ze	hun	toegangsticket	
‘Bonus	Pack’	vooraf	hebben	aangekocht	via	het	online	platform.

BESTELWAGENS
Een	eenvoudige	blik	op	de	evolutie	van	de	Belgische	inschrijvingscijfers	
voor	 lichte	bedrijfsvoertuigen	volstaat	om	te	zien	dat	deze	markt	het	
erg	goed	doet.	Gesterkt	door	de	groei	van	e-commerce	en	de	daaruit	
voortvloeiende	 specifieke	 leveringsbehoeften,	 is	 de	markt	 voor	 lichte	
bedrijfsvoertuigen	(tot	3,5	ton)	sinds	2015	snel	en	ononderbroken	ge-
groeid.	Daardoor	steeg	het	aantal	inschrijvingen	van	53.373	in	boekjaar	
2014	naar	bijna	76.400	ingeschreven	exemplaren	in	2017.	En	het	jaar	
2018	lijkt	nog	beter	te	worden!	
Traditiegetrouw	 wordt	 er	 in	 de	 onpare	 jaren	 extra	 aandacht	 besteed	
aan	 lichte	bedrijfsvoertuigen.	En	 terwijl	 veel	merken	deze	voertuigen	
zullen	tentoonstellen	op	hun	eigen	stand,	 is	er	ook	aandacht	voor	de	
koetswerkspecialisten,	ombouwers	en	fabrikanten.	Die	staan	 in	Paleis	
12,	waar	ze	de	oppervlakte	zullen	delen	met	de	intussen	onvermijde-
lijke	Pit	Stop	Bar	en	een	speciaal	voor	de	gelegenheid	gecreëerde	‘Crazy	
Show’,	die	de	wereld	van	de	distributie	vermengt	met	die	van	het	circus	
en	de	acrobaten.

www.autosalon.be	

NEWS   
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GELE HESJES
Het	 is	 voor	 ons	 vaderlands	 politiek	 personeel	 een	probleem,	 die	 protesten	 van	 de	

“gilets	 jaunes”.	 Straatprotest	 is	 immers	 altijd	 een	 moeilijke	 oefening	 voor	 politici:	

burgerbewegingen	 zijn	 niet	makkelijk	 te	 recupereren,	 sommige	burgers	 houden	er	

een	mening	op	na	die	niet	eerst	is	voorgekauwd	door	een	krant	of	een	staatszender…	

een	lastige	oefening	kortom.	

Ook	de	analyse	van	het	 straatprotest	 is	 niet	makkelijk,	 als	 je	 zoals	de	gemiddelde	

Belgische	 politieke	 zwaargewichten	 niet	 van	 plan	 bent	 over	 de	 hokjes	 en	 de	

partijgrenzen	 heen	 te	 kijken.	 “Anarchisten”,	 meende	 een	 minister.	 “Relschoppers”,	

wist	een	andere.	

Nonsens,	 weet	 de	 gemiddelde	 inwoner	 van	 dit	 land.	 De	 succesverhalen	 over	

de	 prestaties	 van	 de	 verschillende	 regeringen	 vallen	 in	 het	 niet	 tegenover	 de	

achteruitboerende	levensstandaard	van	een	groot	deel	van	de	bevolking.	Ooit	was	een	

job	in	dit	land	een	garantie	dat	je	niet	in	de	armoedestatistieken	terecht	kwam.	Dat	is	

ondertussen	wel	even	anders.	De	Wetstraat	blijft	nieuwe	belastingen	verzinnen,	met	

momenteel	de	verbetering	van	de	luchtkwaliteit	als	voornaamste	objectief.	Dat	meer	

dan	80	%	van	de	luchtvervuiling	in	dit	land	van	over	de	grens	komt	binnenwaaien,	

wordt	elegant	vergeten.

De	gele	hesjes	prosteren	dan	ook	niet	tegen	“te	hoge	brandstofprijzen”.	Ze	protesteren	

tegen	het	feit	dat	hun	manier	van	leven	wordt	kapotbelast.	Dat	de	protesten	eerst	in	

Wallonië	van	de	grond	kwamen,	is	gezien	de	sociaal-economische	toestand	in	delen	

van	dat	gewest	niet	verwonderlijk.

In	deze	kolommen	wordt	al	jaren	gepleit	voor	een	eerlijk	loon	voor	eerlijk	werk	voor	

vrachtwagenchauffeurs.	Maar	de	problemen	zitten	veel	dieper:	de	belastingdruk	op	

de	gezinnen	moet	dringend	omlaag.	De	protesten	geven	aan	dat	de	“tax	shift”	van	de	

regering	niet	gewerkt	heeft.

Het hele team van Transporama wenst u prettige feestdagen:  

een zalig Kerstfeest, een gelukkig en gezond 2019.

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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De	 Renault-fabriek	 van	 Maubeuge,	
wordt	 het	 expertisecentrum	 voor	
de	 lichte	 bedrijfsvoertuigen	 van	 de	

Renaullt-Nissan-Mitsubishi	 alliantie,	 nu	 de	
nieuwe	 Renault	 Kangoo-generatie	 en	 de	
nieuwe	 Nissan	 NV250	 aan	 de	 fabriek	 zijn	
toegewezen.	 Maar	 ook	 Sandouville	 zal	 een	
Mitsubishi-besteller	bouwen	op	het	platform	
van	Renault	Trafic.	

“Binnen	de	Alliantie	genereert	de	wereldwijde	
expertise	 van	 Groupe	 Renault	 op	 het	 gebied	
van	bedrijfsvoertuigen	aanzienlijke	synergiën.	
Voor	deze	nieuwe	productie	van	bedrijfsvoer-
tuigen	wisten	de	fabrieken	van	Maubeuge	en	
Sandouville	de	meest	aantrekkelijke	oplossing	
aan	 te	 bieden	 dankzij	 hun	 competitiviteit	 en	
hun	 vermogen	 om	 de	 gemeenschappelijke	
platformen	 van	 de	 Alliantie	 te	 benutten.	 Dit	
jaar	zal	Groupe	Renault	in	het	totaal	1,4	miljard	
euro	 investeren	 in	 Frankrijk	 om	 twee	 groei-
pijlers	 te	 ondersteunen:	 elektrische	 wagens	
en	 bedrijfsvoertuigen,”	 zo	 verklaarde	 Carlos	
Ghosn.

De	fabriek	van	Maubeuge,	de	meest	compe-
titieve	fabriek	van	Renault	in	Frankrijk,	zal	de	
nieuwe	 generatie	 van	 de	 Renault	 Kangoo-
familie	 bouwen,	 met	 inbegrip	 van	 de	 elek-
trische	 versies.	 Groupe	 Renault	 investeerde	
op	vijf	 jaar	 tijd	450	miljoen	euro	 in	de	pro-
ductie	 van	 Kangoo	 en	 zal	 volgend	 jaar	 200	
extra	werknemers	aanwerven	om	deze	acti-
viteit	 verder	 uit	 te	 bouwen.	 Ook	 de	 Nissan	
NV250,	 een	 nieuw	 licht	 bedrijfsvoertuig	 op	
basis	 van	 het	 huidige	 Renault	 Kangoo-plat-
form,	zal	vanaf	half	2019	van	de	band	rollen	
in	 Maubeuge.	 Bovendien	 hebben	 de	 Allian-
tie	 en	 Daimler	 hun	 partnerschap	 nogmaals	
bevestigd,	zoals	ze	dat	ook	al	deden	 tijdens	
hun	recente	persconferentie	in	Parijs.	Renault	
bouwt	ook	de	huidige	Mercedes	Citan	 in	de	
fabriek	van	Maubeuge.

Mitsubishi	 Motors	 zal	 eveneens	 de	 vruchten	
plukken	van	Renaults	expertise	op	het	gebied	
van	bedrijfsvoertuigen	en	kondigde	aan	dat	de	
Renault-fabriek	 van	 Sandouville	 een	 nieuwe	
bestelwagen	voor	de	Australische	en	Nieuw-
Zeelandse	markt	zal	bouwen	op	basis	van	het	
Renault	Trafic-platform.

DE BETROKKEN PRODUCTIECENTRA
De	fabriek	van	Maubeuge	is	al	bijna	vijftig	jaar	
lang	 een	 drijvende	 kracht	 achter	 de	 Franse	
autoproductie	 en	 stelt	 momenteel	 meer	 dan	
2.200	 werknemers	 tewerk.	 Als	 expertisecen-
trum	op	het	gebied	van	lichte	bedrijfsvoertui-
gen	en	elektrische	wagens	bouwt	ze	vandaag	
de	dag	Renault	Kangoo,	Kangoo	Z.E.	en	Mer-
cedes	Citan.	Meer	dan	60	procent	van	de	pro-
ductie	 wordt	 geëxporteerd	 naar	 33	 landen.	
Het	 is	de	meest	competitieve	Renault-fabriek	
in	Frankrijk	en	behoort	tot	de	absolute	top	wat	
modernisering	 betreft,	 dankzij	 het	 ‘Industry	
4.0’-initiatief.	In	2017	vonden	wereldwijd	meer	
dan	130.000	Renaults	Kangoo	een	eigenaar	en	
was	Kangoo	Z.E.	het	meest	verkochte	elektri-
sche	 bedrijfsvoertuig	 in	 Europa.	 Eveneens	 in	
2017	werd	er	meer	dan	27.000	uur	opleiding	
gegeven,	wat	overeenkomt	met	ongeveer	20	
uur	per	werknemer.	In	samenwerking	met	de	
lokale	 scholen	 heeft	 Maubeuge	 ook	 een	 uit-
gebreid	 leerprogramma	 uitgewerkt,	 dat	 als	
doel	 heeft	 jongeren	 voor	 te	 bereiden	 op	 de	
arbeidsmarkt.	

De	 Renault-fabriek	 van	 Sandouville,	 een	 be-
langrijke	industriële	speler	in	het	departement	
Seine-Maritime	 (Frankrijk),	 stelt	 bijna	 2.000	
mensen	 tewerk.	 De	 fabriek	 van	 Sandouville	
is	 volledig	 gewijd	 aan	 de	 productie	 van	 de	
bestelwagen	 Renault	 Trafic	 en	 vergelijkbare	
versies	voor	Fiat	en	Nissan.	70%	van	haar	pro-
ductie	is	bestemd	voor	export.	In	2017	werden	
wereldwijd	meer	dan	104.000	Trafic-bestelwa-
gens	verkocht.	

Productie-uitbreiding  
in Maubeuge 

Carlos Ghosn, algemeen 

directeur van de Alliantie, 

liet weten dat de fabrieken 

van Maubeuge en 

Sandouville in Frankrijk 

nieuwe bedrijfsvoertuigen 

gaan bouwen. Tegen het 

einde van het strategisch 

plan ‘Alliance 2022’ wil 

de Alliantie de jaarlijkse 

synergieën verdubbelen 

tot 10 miljard euro. In het 

licht van die doelstelling 

versnellen Renault, Nissan 

en Mitsubishi Motors hun 

samenwerking door middel 

van gemeenschappelijke 

platformen en 

productievestigingen. 

VAN   



de new generation Scania  
heeft nog geen enkel  
brandstofduel verloren
Tegen welke concurrenten ook, Scania eindigde altijd bovenaan 
- bij elke test en elke uitdaging. Dus wanneer wij een 5% lager 
verbruik beloven t.o.v. de vorige generatie, hoeft u ons niet op 
ons woord te geloven. De tests spreken voor zich.

Lees meer over brandstofverbruik op scania.be.

2018-0830 Scania Transporama 230x297+3 NL+FR.indd   1 6/08/18   14:27
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De nieuwe Mitsubishi L200 

1-tons pick-up is de meest 

recente versie van het model 

dat dit jaar zijn veertigste 

verjaardag viert. Hij wordt 

geproduceerd in Thailand 

en is ontwikkeld volgens het 

‘Engineered Beyond Tough’-

gedachtegoed. 

Dankzij	 de	 krachtige	 styling,	 het	 aan-
gepaste	 4WD-systeem	 voor	 nog	 be-
tere	 off-roadprestaties	 en	 de	 meest	

actuele	veiligheids-	en	rijhulpsystemen	 is	de	
concurrentiepositie	 van	 de	 L200	 aanzienlijk	
versterkt.

De	voorzijde	wordt	gekenmerkt	door	het	Dy-
namic	 Shield-designconcept.	 De	 hoge	motor-
kaplijn	en	de	koplampen	die	hoger	geplaatst	
zijn,	geven	het	model	een	imposante	uitstra-
ling.	 Nieuwe	 carrosserievormen	 met	 contras-

terende,	 scherpe	 lijnen,	 brede	 wielkasten	 en	
opvallende	 accenten	 benadrukken	 de	 kracht	
en	voegen	extra	moderniteit	 toe.	De	verlich-
ting	en	de	bumperdelen	vormen	een	integraal	
onderdeel	 van	het	 robuuste	ontwerp	en	ver-
sterken	de	visuele	breedte	van	de	auto.

Het	nieuw	ontworpen	interieur	heeft	een	mo-
derne	en	robuuste	uitstraling.	De	kwalitatieve	
sfeer	wordt	mede	bepaald	door	zacht	aanvoe-
lende	materialen	en	het	stikwerk	op	de	mid-
denconsole,	armsteun	en	parkeerrem.

Nieuwe Mitsubishi L200 

PICK UP   
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Parkeersensoren	 en	 Multi	 Around	 Moni-
tor,	 dat	een	helicopterview	van	de	auto	en	
het	 gebied	 eromheen	 op	 het	 beeldscherm	
toont,	geven	de	bestuurder	eveneens	extra	
vertrouwen.

PRESTATIES
De	nieuwe	Mitsubishi	 is	 op	 vele	 punten	 ver-
nieuwd	 met	 het	 oog	 op	 duurzaamheid,	 be-
trouwbaarheid,	comfort	en	rijgedrag.

Het	remsysteem	is	krachtiger	door	de	toepas-
sing	van	grotere	remschijven	en	zuigers	in	de	
remklauwen.	Het	 rijcomfort	 is	verbeterd	door	
het	gebruik	van	grotere	dempers	op	de	achter-
as.	Ook	zorgt	de	overstap	van	een	5-traps	naar	
een	6-trapsautomaat	voor	meer	rijcomfort	en	
een	krachtigere	acceleratie.

De	L200	is	een	wereldwijd	strategisch	model	
en	was	in	het	vorige	fiscale	jaar,	na	de	Outlan-
der,	het	bestverkochte	voertuig	van	MMC.	

veilig	en	gecontroleerd	afdalen	van	een	stei-
le	of	gladde	helling.

ACTIEVE RIJHULPSYSTEMEN
De	 L200	 behoudt	 zijn	 ladderchassis	 en	 cabi-
neconstructie	 met	 hoge	 botsveiligheid	 en	 is	
voorzien	van	actieve	veiligheids-	en	rijhulpsys-
temen:

–		 Forward	Collision	Mitigation	(FCM)	dat	voer-
tuigen	en	voetgangers	kan	detecteren.

–		 Blind	Spot	Warning	(BSW)	dat	bij	het	wis-
selen	van	 rijstrook	waarschuwt	voor	weg-
gebruikers	in	de	dode	hoek.

–		 Rear	Cross	Traffic	Alert	(RCTA)	dat	op	dezelf-
de	wijze	waarschuwt	voor	kruisend	verkeer	
tijdens	achteruitrijden.

–		 Ultrasonic	 Misacceleration	 Mitigation	 Sys-
tem	 (UMS)	 dat	 helpt	 ongelukken	 te	 voor-
komen	 door	 verkeerd	 gebruik	 van	 het	
gaspedaal	in	krappe	ruimtes	tegen	te	gaan,	
bijvoorbeeld	in	een	parkeergarage.

VERBETERDE 
TERREINCAPACITEITEN
De	 4WD-versies	 van	 de	 Mitsubishi	 L200	 zijn	
uitgerust	 met	 Super-Select	 4WD	 voor	 opti-
male	 tractie	en	 rijeigenschappen	op	elk	 type	
ondergrond,	 of	 Easy-Select	 4WD	 waarmee	
eenvoudig	 kan	 worden	 geschakeld	 tussen	
verschillende	rijmodi	voor	verschillende	typen	
ondergrond.	 Door	 de	 toepassing	 van	 nieuwe	
rijmodi	 staan	 beide	 4WD-systemen	 garant	
voor	nog	betere	off-roadprestaties.

Beide	 systemen	 maken	 gebruik	 van	 een	
nieuwe	 Off-roadmodus	 met	 de	 afzonderlij-
ke	 standen	 GRAVEL,	 MUD/SNOW,	 SAND	 en	
ROCK	(alleen	in	4LLc-stand).	De	Off-roadmo-
dus	stuurt	het	motorvermogen,	de	transmis-
sie	en	de	 remmen	aan	om	de	hoeveelheid	
wielslip	te	regelen,	de	prestaties	in	het	ter-
rein	te	optimaliseren	en	de	tractie	in	sneeuw	
en	modder	te	vergroten.	De	snelheid	van	de	
auto	 wordt	 elektronisch	 geregeld	 voor	 het	



GAZ, de grootste 

bedrijfswagenconstructeur 

in Rusland, toonde op de 

jongste IAA dat de techniek 

op hetzelfde niveau komt 

als de West-Europese 

tegenhangers. Met de 

ontwikkelingen benadrukt 

GAZ het streven naar meer 

export. We namen een kijkje 

bij deze constructeur op 

hun helaas wat weggestoken 

stand op het grote 

buitenterrein.

De	eerste	verrassing	zijn	de	Euro	6	mo-
toren	voor	de	GAZelle	Next,	de	Sadko	
Next	en	de	Ural.	De	nieuwste	GAZelle	

maakt	 gebruik	 van	 een	 2-liter	 Volkswagen	
dieselmotor	en	een	 zelfontwikkelde,	 nieuwe	
zesversnellingsbak.		Niet	alleen	beantwoorden	
de	GAZelle	modellen	hierdoor	aan	de	Euro-6	
norm,	het	verbruik	daalde	 tevens	met	10	%.	
De	motor	levert	136	pk	en	een	maximumkop-
pel	van	340	Nm.	Andere	nieuwigheden	voor	
de	GAZelle	zijn	passagiersairbags,	onafhanke-
lijke	voorwielophanging	en	een	ESP-systeem.	
Het	concept	is	het	best	te	vergelijken	met	de	
Iveco	 Daily,	 want	 de	 voertuigen	 maken	 nog	
gebruik	 van	 een	 apart	 chassis.	 Het	 voordeel	
daarvan	is	er	dat	vele	varianten	mogelijk	zijn.
Eén	van	die	varianten	is	de	GAZelle	Next	midi-
bus,	gebaseerd	op	het	chassis	van	de	4,6	ton	
GAZelle	Next,	maar	ditmaal	met	een	Cummins	
ISF	2,8-liter	motor	(140	pk,	320	Nm).	Het	voer-
tuig	biedt	plaats	aan	22	passagiers.
Alle	 koetswerkvarianten	 van	 de	 GAZelle	 zijn	
daarnaast	leverbaar	als	elektrisch	voertuig	met	
een	Siemens	motor	en	een	actieradius	van	on-
geveer	100	km.	
GAZ	demonstreerde	tevens	'GAZ	Connect',	het	
digitaal	 telematicaplatform	 waarmee	 meer	
dan	 50	 verschillende	 parameters	 van	 het	
voertuig	kunnen	gevolgd	worden,	naast	voer-

tuiglocatie	in	real	time	en	meer	dan	100	online	
diensten	via	mobiele	applicaties	of	website.

ANDERE MODELLEN
Naast	de	lichte	bedrijfsvoertuigen	commercia-
liseert	GAZ	de	middelzware	trucks	Sadko	Next	
(off-road	truck)	en	Vepr	Next	(off-road	pick-up)	
en	de	zware	Ural	trucks.
Voor	 de	 constructeur	 is	 de	bouw	van	bussen	
en	 touringcars	 een	 andere	 belangrijke	 activi-
teit.	De	Vector	Next	 is	 een	 intercity	 bus	met	
een	 lengte	 van	7	of	 9	meter	 voor	41	 tot	 53	
passagiers.	De	motor	van	de	kleinste	uitvoe-
ring	is	een	YMZ	53426-30	in	Euro	6	uitvoering	
(170	pk,	597	Nm).	Zwaardere	motoren	en	zelfs	
motoren	op	aardgas	zijn	mogelijk.
Voor	 grotere	 aantallen	 passagiers	 zijn	 er	 de	
verschillende	versies	van	de	LiAZ	bussen.
Motorbouwer	YMZ	hoort	eveneens	tot	het	GAZ	
concern.	De	motoren	van	de	YMZ-530	familie	
zijn	gebaseerd	op	een	groot	aantal	gemeen-
schappelijke	componenten	en	leveren	136	tot	
330	 pk.	 Ze	 worden	 gebouwd	 in	 één	 van	 de	
meest	moderne	fabrieken	in	Europa	met	een	
automatiseringsgraad	van	90%.	De	YMZ-53426	
4,3-liter	viercilinder	is	de	eerste	Euro-6	in	die	
familie	met	vermogens	van	170	tot	210	pk.	

Hendrik de Spiegelaere

GAZ : West-Europa volgen
Een	GAZelle	Next	midibus	in	elektrische	versie.

TRANSPORAMA • 39210

VAN   
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Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en
verbruik tot gevolg hebben. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be 

W W W . F O R D - A N T W E R P E N . B E

 6,3-7,1 L/100KM.   162-183 G/KM. (NEDC)

Deprince
Mechelsesteenweg 258
2500 LIER
03 4 881 881

Denayer
Bisschoppenhofl aan 515-517
2100 ANTWERPEN
03 360 50 80

De Kort
Kapelsesteenweg 76
2930 BRASSCHAAT
03 641 98 00

Permeke
Jan Van Rijswijcklaan 298
2020 ANTWERPEN
03 827 79 10

Een goede reputatie bouw je samen
met de nieuwe Ford Tourneo Custom.

Ontdek de nieuwe Ford Tourneo Custom
Een goede indruk maak je van bij het begin. En met de nieuwe Ford Tourneo Custom is het meteen raak! Zijn vernieuwd uiterlijk en fl exibel interieur,
zijn complete standaarduitrusting en de introductie van nieuwe technologieën op vlak van veiligheid en connectiviteit leggen de lat nog hoger.
Ontdek hoe de nieuwe Ford Tourneo Custom mee bouwt aan uw goede reputatie.

Van de Ven
Starrenhofl aan 1
2950 KAPELLEN
03 664 04 90

Gonthier
Antwerpsesteenweg 273
2800 MECHELEN
015 55 60 71

Ad Fidenco TOURNEO 230x148.indd   1 14/08/18   10:24

 

Continental presenteert nieuwe versie ContiConnect™  
met verbeterde functies 
Continental	 heeft	 de	 eerste	 update	 uitge-
bracht	 van	 haar	 digitale	 bandenmonito-
ringsplatform	ContiConnect.	Het	webportaal	
heeft	 nu	 meer	 functies	 en	 de	 look	 &	 feel	
van	de	volledige	applicatie	is	verbeterd.	De	
nieuwe	functies	koppelen	de	ContiConnect-
services	direct	aan	de	vlootactiviteiten.	

Het	 bandenbeheer	 kan	 bijgevolg	 worden	
geoptimaliseerd:	

•	 Bandenonderhoud	 op	 basis	 van	 digitaal	
gemeten	gegevens.

•	 Individuele	meldingsregels	over	banden-
temperatuur	 en	 -druk	 met	 aangepaste	
drempelwaarden.

•	 De	omgevingstemperatuur	 kan	vanaf	nu	
in	ContiConnect	worden	ingegeven	zodat	
het	 systeem	 de	 juiste	 bandenspanning	
nauwkeurig	kan	bepalen.

•	 Afdrukbare	 takenlijst	 met	 openstaande	 to-
do's	 voor	 een	 efficiënt	 overzicht	 van	 on-
derhoudstaken	 voor	 medewerkers	 in	 de	
werkplaats.

•	 Gegevensexport	 maakt	 individuele	 analy-
ses	mogelijk	evenals	verwerking	in	andere	
systemen.

•	 Het	 handmatig	 uploaden	 van	 bandgege-
vens	 in	 het	 webportaal,	 genaamd	 Conti-
Connect	 Light,	 maakt	 bandenmonitoring	
mogelijk	zonder	een	Yard	reader	station	of	
telematica-integratie.		

NEWS   
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In de 1 tons klasse kent de 

L 200 van Mitsubishi een 

behoorlijk succes in de 

verkoop, al blijven de cijfers 

voor dit type wagen op onze 

markt eerder bescheiden. 

Door de gunstige fiscale 

regeling zijn er nogal wat 

geïnteresseerden voor 

dit type wagen. De L 200 

heeft ook zijn uitzicht en 

afwerking mee.

PICK UP   

De	 testwagen	 die	 we	 meekregen	 van	
de	 Mitsubishi	 importeur,	 is	 het	 top-
model.	 Dat	 betekent	 dat	 er	 nog	 heel	

weinig	aan	te	vinken	valt	op	de	optielijst.	Het	
hoogste	 uitrustingsniveau,	 dat	 Instyle	 werd	
gedoopt,	 geeft	 je	 recht	 op	 Xenon-lampen	
met	LED-dagrijverlichting,	met	 leder	beklede	
zetels	 die	 verwarmbaar	 zijn,	 een	 navigatie-
systeem	met	een	aanraakscherm	van	7	duim,	
klimaatregeling	 met	 twee	 afzonderlijke	 zo-
nes,	aluminium	schakelpaddels	aan	het	stuur	
en	een	startknop.	De	zetelverwarming	heeft	
een	 hoge	 en	 een	 lage	 stand,	 waarbij	 je	 de	
hoge	stand	kan	gebruiken	om	je	billen	snel	te-

rug	op	temperatuur	te	brengen,	de	lage	stand	
kan	als	duurverwarming	worden	gebruikt.

De	 testwagen	heeft	 een	aandrijflijn	met	een	
2,4	liter	dieselmotor,	goed	voor	een	fikse	181	
pk	bij	3.500	omw/min.	De	trekkracht	bedraagt	
430	 Nm,	 die	 vrijkomen	 bij	 2.500	 omw/min.	
De	 basisdiesel	 levert	 154	 pk	 en	 380	 Nm	 bij	
dezelfde	toerentallen.	

AUTOMAAT
Het	vermogen	van	de	motor	wordt	door	een	
klassieke	 automaat	 naar	 de	 achterwielen	
overgebracht.	 Als	 je	 op	 verharde	 wegen	 en	

Mitsubishi L 200

De	treeplanken	en	lichtmetalen	velgen	vallen	op,	samen	met	de	verchroomde	spiegels.
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inschakelen.	Die	veldversnellingen	worden	al-
leen	gebruikt	voor	een	zo	kort	mogelijke	perio-
de.	Het	is	een	aandrijflijn	die	toelaat	om	zwaar	
terreinwerk	te	doen.

zelfde	toerental.	Wie	echt	in	zwaar	terrein	te-
recht	komt,	een	trailer	uit	het	slijk	moet	trek-
ken	of	een	jacht	vanop	een	gladde	helling	uit	
het	water	moet	sleuren,	kan	de	 lage	gearing	

onder	 normale	 omstandigheden	 rijdt,	 vol-
staat	de	aandrijving	op	de	achterwielen	ruim-
schoots.	Maar	deze	L	200	heeft	de	behoorlijk	
hoogtechnologische	 aandrijflijn	 die	 gekend	
is	uit	de	Pajero,	de	 terreinbeul	van	het	merk	
met	de	3	rode	diamanten.	De	Super	Select	4	
Wheel-Drive,	 zoals	de	 Japanners	hun	aandrij-
ving	hebben	gedoopt,	 biedt	niet	minder	dan	
4	 verschillende	manieren	 om	de	wagen	 aan	
te	drijven.	Zo	kan	je	tot	een	snelheid	van	100	
km/u	overschakelen	van	twee-	naar	vierwiel-
aandrijving.	Dan	maakt	de	wagen	gebruik	van	
een	 langsdifferentieel,	 dat	 de	 verschillen	 in	
toerental	tussen	de	voor-	en	achteras	opvangt.	
Deze	manier	van	aandrijven	is	ideaal	op	glad-
de	wegen	of	als	bijvoorbeeld	een	zware	trailer	
moet	 trekken.	 Ook	 in	 het	 terrein	 kan	 je	 hier	
uitstekend	mee	uit	de	voeten,	tot	een	wiel	zo	
gaan	doorslippen.	Als	je	merkt	dat	er	verliezen	
zitten	 op	 de	 aandrijflijn,	 kan	 je	 het	 langsdif-
ferentieel	 blokkeren,	 door	 de	 draaiknop	 van	
de	aandrijving	één	klik	verder	te	draaien.	Dan	
wordt	de	werking	van	het	differentieel	uitge-
schakeld	en	draaien	voor-	en	achteras	aan	een	

De	wagen	was	voorzien	van	een	handige	hardtop.

De	topversie	heeft	recht	op	een	startknop	en	sleutelloze	toegang.
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13-polige	 contactstekker.	 De	 ESP	 aan	 boord	
gaat	slingeren	van	de	trailer	tegen,	moest	zich	
dat	voordoen	onderweg.		

Jan Voet

kan	niet	natregenen	en	de	stroomlijn	van	de	
wagen	is	fors	beter.
Tenslotte	 nog	 meegeven	 dat	 de	 testwagen	
voorzien	 was	 van	 een	 kogeltrekhaak	 met	

Een	achteruitrijcamera,	maar	gelukkig	ook	uitstekende	spiegels.

HARDTOP
De	wagen	stond	op	17	duims	lichtmetalen	vel-
gen,	die	de	L	200	een	sportieve	look	geven.	De	
wagen	was	verder	voorzien	van	 lichtmetalen	
treeplanken	en	verchroomde	achteruitkijkspie-
gels.	 De	 wagen	 was	 in	 earth	 green	 metallic	
uitgevoerd,	 een	 groene	 metaalkleur	 waarin	
ook	de	kap	over	de	laadbak	was	gespoten.	Die	
kap	geeft	de	wagen	met	een	beetje	goede	wil	
het	uitzicht	van	een	grote	SUV.	Die	laadbak	is	
1.470	mm	breed	en	1.520	mm	diep.	De	zijkan-
ten	zijn	475	mm	hoog.	De	achterklep	heeft	een	
“soft	close”	mechanisme,	dat	voorkomt	dat	ze	
plots	naar	beneden	kan	vallen.	De	hardtop	die	
op	de	wagen	is	geplaats,	heeft	aparte	zijruitjes	
die	 in	 ventilatiestand	 kunnen	 worden	 gezet.	
Dat	is	handig	voor	wie	bijvoorbeeld	een	bench	
met	honden	in	de	laadbak	zet.	Op	de	hardtop	
staan	twee	dakbeugels.	De	aanwezigheid	van	
de	hardtop	heeft	een	nadeel:	je	kan	niet	vanaf	
de	zijkant	in	de	laadbak.	De	voordelen	die	daar	
tegenover	staan,	zijn	dan	weer	niet	min:	laad-
ruimte	 is	afgesloten	 tegen	diefstal,	de	 lading	

De	aandrijflijn	van	deze	Instyle	maakt	gebruik	van	een	automatische	versnellingsbak	met	5	trappen.

PICK UP   
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Jeep Gladiator pick-up

De	nieuwe	 Jeep	Gladiator	werd	 in	wereldpremière	op	het	salon	van	
Los	Angeles	voorgesteld.	Hij	is	gebaseerd	op	de	Wrangler	en	lijkt	te	zijn	
geïnspireerd	op	de	Land	Rover	Defender	pick-up	als	je	het	ons	vraagt.	
Momenteel	is	er	sprake	van	een	3.6	l	V6	Pentastar	motor	met	285	pk	en	
een	3.0	l	diesel	met	260	pk,	gekoppeld	aan	een	zesbak	of	een	achttraps	
automaat.	Van	de	ruwste	terreinen	tot	de	meest	exclusieve	stadslanen:	
de	volledig	nieuwe	Jeep	Gladiator	voelt	zich	overal	in	zijn	sas	en	com-
bineert	een	moderne	design,	dat	toch	trouw	blijft	aan	Jeep,	met	meer	
openluchtvrijheid	en	geavanceerde	veiligheids-	en	connectiviteitstech-
nologieën.	De	lancering	in	Europa	is	voor	2020.	

NEWS   

Genuine Quality.
Durable Trust.

DT Spare Parts
Automotive parts and accessories

� Environ 40,000 produits

� 30 catalogues produits

� Services en ligne

� Garantie de 24 mois

Inscrivez-vous une seule fois pour  

pouvoir en bénéficier en permanence

http://premiumshop.dt-spareparts.com

1. S‘inscrire

2. Collecter

3. Sélectionner

4. Avantages

�
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Toyota	heeft	een	aantal	legendarische	bedrijfs-
voertuigen	 in	 zijn	 gamma,	 waarbij	 de	 naam	
Hilux	bij	heel	veel	mensen	een	belletje	doet	
rinkelen.	Maar	ook	bij	de	bestelwagens	heeft	
de	 Japanse	 constructeur	 een	naam	 te	 verde-
digen.

De	Proace	is	de	opvolger	van	de	bekende	Hi-
ace,	die	jaar	en	dag	een	sterkhouder	was	bin-
nen	het	 Toyota-gamma.	De	Hiace	wordt	 nog	
steeds	 gebouwd,	 maar	 de	 bestelwagen	 met	
frontstuurcabine	wordt	niet	meer	in	Europa	ge-
importeerd.	Omdat	Toyota	zijn	bedrijfswagen-

klanten	 niet	 in	 de	 kou	wil	 laten	 staan,	werd	
een	 samenwerkingsovereenkomst	 met	 PSA	
gesloten,	waaruit	deze	Proace	voortkwam.	Dat	
is	 een	 bestelwagen	 met	 een	 semi-torpedof-
ront,	die	veel	beter	kan	voldoen	aan	de	veilig-
heidseisen	in	Europa.	De	wagen	werd	in	2016	
gelanceerd	op	het	salon	van	Birmingham.

GAMMA
De	 Proace	 bestaat	 in	 3	 lengten,	 4.606	 mm,	
4.956	mm	en	5.308	mm.	Het	nieuwe	gamma	
Proace	 bestelwagens	 biedt	 een	 veel	 ruimere	
keuze	 aan	 voertuigen	 dan	 de	 vorige	 uitvoe-

Lange duur test 
Toyota Proace

De Proace is bij Toyota aan 

zijn tweede generatie toe. 

De wagen werd vernieuwd 

samen met zijn stalgenoten 

van de PSA-groep, waarbij 

Toyota ondanks de 

familiebanden er toch in is 

geslaagd zijn eigen accenten 

te leggen. Wij konden de 

Proace gedurende een 

langere periode aan de tand 

voelen.

VAN   
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De	tweede	generatie	van	de	Proace	

werd	in	2016	in	Birmingham	gelanceerd.

Wij	reden	de	Verso,	VIP-personenvervoerversie.
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ring,	die	ook	met	PSA	samen	werd	gebouwd.	
Het	huidige	gamma	is	verkrijgbaar	in	vier	uit-
rustingsniveaus	met	keuze	uit	drie	afmetingen	
en	twee	wielbasissen.	Toyota	wil	dan	ook	met	
deze	Proace	een	grotere	rol	gaan	spelen	in	het	
segment	 van	 de	 middelgrote	 bestelwagens	
dat	in	Europa	een	sterke	groei	kent.

Eerst	en	vooral	is	er	de	Proace	Compact	bestel-
wagen.	Met	zijn	lengte	van	4,6	m	en	wielbasis	
van	2,9	m	is	dit	de	kortste	bestelwagen	in	het	
segment	 middelgrote	 bedrijfsvoertuigen	 en	

creëert	hij	een	nieuwe	norm	 in	dit	 segment.	
Dankzij	slimme	vormgeving	combineert	hij	de	
afmetingen	 van	 een	 grote	 bestelwagen	 met	
een	 indrukwekkend	 laadvermogen.	 Hij	 be-
schikt	over	drie	plaatsen	vooraan	en	heeft	een	
laadruimte	 van	 2,1	 m	 lang	 en	 1,6	 m	 breed,	
voor	 een	 totaal	 laadvolume	 van	 4,6	 kubieke	
meter.	

Het	 gamma	 telt	 tevens	 een	 Combi	 die	 tot	 9	
personen	kan	vervoeren,	een	dubbele	cabine	
en	een	platformcabine	bestemd	voor	ombouw	

(verkrijgbaar	vanaf	het	eerste	kwartaal	2017).	
Daarmee	is	de	nieuwe	Proace	dus	aanwezig	in	
alle	subsegmenten	van	de	markt	van	de	mid-
delgrote	bestelwagens.

In	 het	 vooronder	 is	 er	 de	 keuze	 uit	 vijf	 die-
selmotoren	 met	 een	 vermogen	 van	 95	 tot	
180	pk.	 In	combinatie	met	een	keuze	 tussen	
handgeschakelde	 en	 automatische	 transmis-
sies	mikken	ze	op	de	allerlaagste	CO2-uitstoot	
in	hun	segment.

Er	zijn	3	koetswerklengtes	beschikbaar.

VAN   
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Alle	uitrustingsniveaus	beschikken	over	unieke	
specificaties,	zoals	gemotoriseerde	rechter-	en	
linkerschuifdeuren,	automatische	transmissies,	
drie	 voorzetels,	 zelfs	 in	 de	 Proace	 Compact,	
en	een	nieuw	Smart	Cargo-systeem,	dat	een	
openklapbare	 scheidingswand	 combineert	
met	een	wegklapbare	passagierszetel	om	de	
laadlengte	met	1,16	m	en	het	globale	laadver-
mogen	met	0,5	m3	te	verhogen.

De	veiligheidsuitrusting	voldoet	aan	de	stren-
ge	normen	waaraan	elk	Toyota-voertuig	moet	
beantwoorden	 en	 de	 versies	 voor	 personen-
vervoer	 behaalden	 onlangs	 vijf	 sterren	 in	 de	
EuroNCAP-crashtests.	 De	 Toyota	 Safety	 Sense	
geavanceerde	 veiligheidstechnologieën	 zijn	
eveneens	 beschikbaar	 voor	 de	 bestelwagen-
modellen.

Zoals	voor	elk	voertuig	van	Toyota	geldt	voor	
het	nieuwe	gamma	PROACE	bestelwagens	de	
garantie	van	5-jaar	of	150.000	km.		

De	schuifdeuren	maken	gebruik	van	een	elektronische	bekrachtiging.

De	Proace	Compact	biedt	veel	ruimte	met	beperkte	buitenmaten.
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Een lange duur test met de 

Renault Alaskan zal ons in 

staat stellen de sterke en 

eventueel mindere punten 

van deze middelgrote pick 

up in de verf te zetten. 

Wat alvast opvalt bij de 

Alaskan, is het ontwerp van 

de voorzijde: accenten in 

chroom geven de snuit van 

deze pick up extra cachet, 

terwijl het familiegezicht 

van Renault intact blijft.

De	Alaskan	is	trouwens	een	volle	broer	
van	de	Nissan	Navarra	en	zelfs	de	Mer-
cedes-Benz	X-klasse.	Pick	ups	kennen	

immers	een	gestage	marktgroei	in	Europa.	Op	
andere	markten	zijn	het	bijzonder	succesvolle	
voertuigen.	De	alliantie	Renault-Nissan-Mitsu-
bishi	was	dus	wel	verplicht	om	met	een	pick	
up	op	de	proppen	te	komen.	Voor	Renault	 is	
een	op	alle	assen	aangedreven	pick	up	echter	
een	première,	hoewel	het	merk	in	het	verle-
den	halfopen	versies	van	lichte	bestelwagens	
aanbood.

RECENT ONTWERP
De	 Alaskan	 werd	 in	 2016	 gelanceerd	 in	 Co-
lombia	 en	 was	 toen	 al	 meteen	 te	 koop	 in	
Latijns-Amerika.	 Sinds	 november	 2017	 wordt	
de	wagen	aangeboden	door	de	importeur	voor	
België	en	Luxemburg.	Het	punt	waarmee	deze	
wagen	het	meeste	opvalt	ten	opzichte	van	zijn	
stalgenoten,	 is	 toch	 wel	 het	 opvallende	 de-
sign.	Zo	hebben	de	lichtblokken	een	C-vormige	
dagrijverlichting.	 In	 de	 topversie	 kan	 je	 de	
"Pure	Vision"	led-koplampen	aanvinken	op	de	
optielijst.	Die	hebben	niet	alleen	de	herkenba-

Renault Alaskan

PICK UP   

Veel	vermogen	en	trekkracht	van	de	2,3	dCi	motor.
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re	signatuur	van	het	merk,	ze	fungeren	ook	als	
groot-	en	dimlichten	en	onderscheiden	zich	bo-
vendien	door	de	witte	lichtkleur	van	hun	"full	
led"-technologie.	Die	lichtkleur	leunt	dicht	aan	
bij	die	van	zonlicht,	waardoor	deze	koplampen	
de	bestuurder	20	procent	meer	licht	geven	dan	
klassieke	halogeenkoplampen	en	dus	een	be-
tere	zichtbaarheid	verzekeren.	Bij	de	lancering	
werd	 de	 Alaskan	 alleen	 met	 dubbele	 cabine	
en	vierwielaandrijving	aangeboden.	De	impor-
teur	zou	het	gamma	aanpassen	als	er	vragen	
van	de	klant	naar	de	kortere	crew	cab	of	4x2	
versies	kwamen,	maar	voorlopig	biedt	Renault	
alleen	de	4x4	met	dubbele	cabine	aan.	De	wa-
gen	is	beschikbaar	in	4	versies,	die	telkens	iets	
meer	 luxe	 toevoegen.	 In	het	 vooronder	doet	
de	 Alaskan	 beroep	 op	 de	 2,3	 liter	 grote	 dCi	
motor	van	Renault,	een	turbodiesel	die	zowel	
160	als	190	pk	 leveren,	met	een	koppel	van	
respectievelijk	 403	 en	 450	Nm.	Die	motoren	
kunnen	worden	gekoppeld	aan	twee	versnel-
lingsbakken:	 een	 handgeschakelde	 zesbak	 of	
een	automaat	met	koppelomvormer	met	ze-
ven	trappen.	De	aandrijflijn	 is	op	zich	relatief	
eenvoudig	en	met	een	draaischakelaar	op	de	
middenconsole	te	bedienen:	de	wagen	rijdt	op	
gewone	wegen	in	2H,	waarbij	alleen	de	ach-

De	terreincapaciteiten	zijn	indrukwekkend.

Het	dashboard	is	bijzonder	goed	afgewerkt.
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voor	 een	 groot	 deel	 te	 wijten	 aan	 het	 ont-
werp	van	de	achteras	die	gebruik	maakt	van	
vijf	armen	voor	de	lokalisatie.	Dat	vertaalt	zich	
in	 een	wegligging	die	 voor	 dit	 type	 voertuig	
zonder	meer	 voorbeeldig	 is	 te	 noemen.	 Met	
zijn	vijfarmige	achterwielophanging	is	Alaskan	
een	van	de	weinige	pick-ups	die	kan	genieten	
van	een	architectuur	die	doorgaans	in	het	SUV-
segment	wordt	gebruikt	om	een	uitstekend	rij-
comfort	te	verzekeren.	Daardoor	staat	ook	het	
rijplezier	op	een	veel	hoger	niveau	dan	met	de	
klassieke	schroefveren,	de	oplossing	waarmee	
de	meeste	pick-ups	het	moeten	stellen.	
Het	 grootste	 voordeel	 is	 een	 betere	 filtering	
van	 lawaai	 en	 trillingen	 op	 de	 weg,	 en	 dus	
een	 hoger	 comfortpeil	 op	 alle	 plaatsen	 aan	
boord.		

Jan Voet

terwielen	 worden	 aangedreven.	 De	 eerstvol-
gende	stand	op	de	schakelaar	is	4H,	waarbij	de	
vooras	mee	wordt	ingeschakeld.	Wie	de	veld-
versnellingen	wil	 inschakelen,	4L,	moet	eerst	
stoppen.	De	4H	stand	beschikt	niet	over	een	
langsdifferentieel	en	kan	dus	niet	 continu	op	
verharde	wegen	worden	gebruikt.	Dat	is	jam-
mer,	want	de	Alaskan	kan	tot	3,5	ton	trekken.
Een	 handige	 vondst	 zijn	 de	 zogenaamde	 C-
channels.	Dat	zijn	rails	die	aan	de	voor-	en	zij-
kanten	van	de	 laadbak	werden	bevestigd	en	
waarin	 sjorogen	 kunnen	 worden	 verplaatst.	
Ook	 praktisch	 is	 het	 feit	 dat	 de	 klep	 van	 de	
laadbak	tot	500	kg	kan	belast	worden.	

CHASSIS
De	Alaskan	maakt	gebruik	van	een	apart	chas-
sis,	maar	dat	betekent	niet	dat	de	wagen	rijdt	
als	 het	 spreekwoordelijke	 skateboard.	 Dat	 is	

De	koffer	in	de	laadbak	laat	toe	kleine	spullen	mee	te	nemen.

Een	zesbak	of	een	automaat	met	7	gangen	zijn	
leverbaar.

PICK UP   
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StrongPRO truckaccu speelt in op nieuwe behoeften

Dat de milieuwetgeving een grote invloed heeft op ons dagelijks leven is geen geheim. 
Maar dat die ook een gevolg zou hebben voor truckaccu’s, ligt minder voor de hand. Toch 
zijn de StrongPRO accu’s van Exide een rechtstreeks gevolg van deze regelgeving.

Bestand tegen extreme trillingen
Enerzijds is er de Euro 5/6 wetgeving. Anderzijds 
hebben verschillende Europese steden lage emissie-
zones ingevoerd, waar alleen nog milieuvriendelijke 
trucks mogen komen. Vrachtwagenconstructeurs 
staan onder grote druk om trucks met een lagere uit-
stoot te ontwikkelen. Een oplossing is de introductie 
van AdBlue® en de SCR-katalysator. Hierdoor wer-
den de accu’s achteraan het chassis geplaatst. Daar 
zijn de trillingen echter zo extreem dat conventionele 
accu’s snel stukgaan. In samenwerking met belang-
rijke truckbouwers heeft Exide een accu ontwikkeld 
die deze extreme trillingen kan weerstaan. 

Aftermarket-versie
Exide staat erop om zo snel mogelijk de innovaties, 
die gerealiseerd werden met haar eerste-montage-
partners, ter beschikking te stellen van de vervan-
gingsmarkt. De StrongPRO wordt geproduceerd met 
een nieuwe generatie van het HVR® (High Vibration 
Resistance) design en was daarmee de allereerste 
accu op de vervangingsmarkt die het nieuwe trilling-
sniveau V4 kon weerstaan! 

Carbon Boost® technologie
Door de wetgeving op rusttijden bij internationaal 
transport krijgen truckaccu’s het ook sterker te verdu-
ren dan in het verleden. Er worden steeds meer toe-
stellen ingebouwd die het comfort van de bestuurder 
moeten verhogen maar tegelijkertijd de accu sterk 
belasten. Exide heeft daarom bij de StrongPRO ac-
cu’s de Carbon Boost® technologie gebruikt. Bij deze 
technologie kunnen de accu’s sneller herladen wor-
den dankzij de toevoeging van koolstof aan de nega-
tieve actieve massa. De stratificatie van zuur wordt 
hierdoor tegengegaan en de accu’s zijn optimaal be-
stand tegen diep-ontlading.

Voor transportbedrijven betekent het StrongPRO 
assortiment minder risico op pech, een lagere kans 
op startproblemen en een langere levensduur. Dit al-
les vertaalt zich in een lagere totale eigendomskost 
voor uw vloot. 
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Klintberg & Way 

Automotive, kortwag KWA 

is door FCA aangesteld als 

de enige officiële importeur 

voor alle Dodge en RAM 

producten in Europa. De 

groep heeft zijn hoofdzetel in 

Lugano, Zwitserland, maar 

een eerste “Flagship Store” 

werd geopend in Stockholm, 

en intussen zijn er in 

Zweden reeds 24 dealerships 

geïnstalleerd. 

Klintberg	&	Way	Automotive	is	onderdeel	
van	de	Klintberg	&	Way	Group	AB	die	
hoofdzakelijk	 in	de	automobielbranche	

actief	is.	De	groep	kende	in	de	afgelopen	tijd	
een	 sterke	 expansie	 en	 telt	 zo’n	 4.200	 dea-
lerships	 in	 37	 Europese	 landen.	 Belangrijk-
ste	 onderdelen	 van	 de	 groep	 zijn	 KW	 Parts,	
KW	Wheels	en	KW	Cars.	De	Groep	heeft	 zijn	
hoofdkwartier	 in	 Stockholm	 maar	 heeft	 ook	
vestigingen	in	Gotenburg,	Oslo	(Noorwegen),	
Butzbach	 en	 Bremerhanven	 (beiden	 Duits-
land).	 Er	 is	 ook	 een	 marketingafdeling	 ge-
vestigd	in	Kortrijk.	De	groep	heeft	de	ambitie	
een	belangrijke	speler	in	Europa	te	zijn	in	de	
dienstverlening	en	productvoorziening	aan	de	
automobielindustrie	en	de	autobranche.	Hij	is	
op	zijn	beurt	onderdeel	van	Anders	Hedin	In-
vest,	een	Zweedse	groep	die	zich	toelegt	op	
de	automobielindustrie.	Mercedes-rijders	zul-
len	deze	naam	misschien	wel	kennen.	Hedin	
is	één	van	de	belangrijke	partners	 in	Europa	
voor	 de	 distributie	 van	Mercedes-Benz	 voer-
tuigen,	 zowel	 personenwagens	 als	 bedrijfs-
wagens.	Eind	2017	namen	ze	 in	 	ons	 land	7	
Oost-Vlaamse	 verkooppunten	 over	 van	 Mer-
cedes-Benz	 België,	 vier	 in	 het	 Gentse	 (Gent	
Zeehaven,	St-Martens-Latem,	Eeklo	en	de	‘Cer-
tified’	occasievestiging	in	Gent)	en	de	Merce-
des-garages	in	Aalst,	Ninove	en	Zottegem.	

AMBITIE
De	 Europese	 markt	 voor	 Dodge	 en	 RAM	 is	
goed	voor	ongeveer	7.500	voertuigen	per	jaar.	
Met	een	sterkere	organisatie	hopen	zij	te	kun-
nen	 groeien	 naar	 9.000	 stuks.	 Dat	 willen	 ze	
bereiken	door	 tegen	2021	een	sterk	netwerk	
van	 ruim	 150	 Dodge	 en	 RAM	 dealers	 uit	 te	
bouwen	 in	 Europa.	 Ze	 kijken	 daarvoor	 in	 de	
eerste	 plaats	 naar	 bestaande	 (Amerikaanse)	
SUV	 specialisten	 en	 de	 FCA	 dealers,	 gespeci-
aliseerd	in	Jeep.	

Zij	 zullen	 ook	 het	 volledige	 Dodge-gamma	
verdelen,	 ook	 al	 zitten	 daarin	 voornamelijk	

modellen	 die	 taksgewijs	 als	 redelijk	 onver-
koopbaar	kunnen	worden	bestempeld	op	som-
mige	markten,	zoals	de	onze.	Dat	 ligt	anders	
voor	de	grote	RAM	pick-ups.	Die	genieten	tot	
nader	order	van	een	aanzienlijk	belastingvoor-
deel	vermits	ze	als	lichte	vracht	kunnen	wor-
den	 ingeschreven	 en	 bijgevolg	 ook	 volledig	
afschrijfbaar	zijn.

5E GENERATIE
Er	 is	 sinds	kort	een	nieuwe	RAM	pick-up	be-
schikbaar	voor	de	Europese	markt,	de	5e	ge-
neratie.	Hij	is	groot	en	luxueus	en	stelt	op	die	
vlakken	alle	andere	pick-ups	op	onze	markt	in	
de	schaduw.	De	jongste	versie	is	voorzien	van	
vele	rij-assistentiesystemen,	inclusief	een	par-
keerautomaat.	 Lederen	 zetels,	 immens	 veel	
plaats	 achteraan,	 Harman	 Kardon	 audio,	 een	
12	inch	infoscherm	en	een	lijst	met	opties	die	
tweemaal	zo	lang	is	dan	voorheen.	Er	zijn	ver-
schillende	 uitrustingsniveaus,	 maar	 keuze	 uit	
slechts	één	motor:	een	5,7	l	Hemi	V8	met	395	
pk	 en	 een	 maximumkoppel	 van	 556	 Nm	 bij	
3.950	tpm.	Bijzonder	is	dat	de	helft	van	de	ci-
linders	op	non-actief	worden	gezet	als	er	geen	
vermogen	wordt	gevraagd,	zoals	wanneer	het	
gaspedaal	wordt	gelost	of	bij	constante	snel-
heid	op	autostrada.	Dat	 scheelt	wel	een	slok	
op	 de	 borrel.	 De	 transmissie	 is	 een	 8-traps	
automaat	die	ook	beroep	doet	op	een	 trans-
fertbak	met	 vijf	 standen,	waarvan	één	enkel	
de	achterwielen	aandrijft.	Nog	een	slok	op	de	
borrel.	We	hebben	slechts	enkele	tientallen	ki-
lometer	 kunnen	 rijden	 met	 de	 nieuwe	 RAM,	
en	dat	was	zeker	niet	onaangenaam.	Het	com-
fort	is	heel	goed	en	de	wegligging	meer	dan	
behoorlijk.	Off-road	staat	hij	ook	zijn	manne-
tje,	op	voorwaarde	natuurlijk	dat	er	voldoende	
ruimte	is.	Nadeel	hier	 is	wel	de	grote	motor-
kap.	Als	 je	een	helling	op	moet	of	bovenaan	
staat,	is	dat	het	enige	wat	je	ziet…		

leo Van Hoorick

Jurylid international pick-up award 

Size does matter : 
nieuwe distributeur 
voor RAM

PICK UP   
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NIEUW:

OPEL COMBO
International Van of the Year 2019*

 Tot 11 rijhulpsystemen

 Maximum laadvermogen tot 1.000 kg

 Tot 4,4 m³ laadruimte1

Vanaf  

€15.100²

*www.van-of-the-year.com/winners.html 

1 Voor de Combo XL met lange wielbasis, met neergeklapte passagiersbank en open doorlaadluik.
2 Aanbevolen catalogusprijs zonder opties voor de Combo Comfort (L1H1) 1.6 Turbo D BlueInjection 75pk 
met manuele vijfversnellingsbak, excl. BTW.
Getoonde functies standaard of optioneel beschikbaar op bepaalde uitrustingsniveaus. 

opel.be milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be   

COMBO  3,9-5,6 L/100 KM   104-129 G/KM 
Het verbruik en de CO2 uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP)  
en de waarden werden ter vergelijking omgezet naar NEDC, volgens de normen R (EC) Nr. 715/2007,  
R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/11.

DE TOEKOMST IS VOOR IEDEREENL’AVENIR APPARTIENT À TOUS

OPELATL762 Combo Cargo Transporama 08.indd   1 31/10/2018   10:25
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De	 XF	 ziet	 er	 niet	 erg	 verschillend	 uit	
aan	de	buitenkant,	in	vergelijking	met	
zijn	directe	voorgangers,	als	je	gaat	rij-

den,	voel	je	aan	alles	dat	de	truck	grondig	ver-
nieuwd	 is.	Een	heel	doordachte	vernieuwing	
die	je	merkt	op	de	punten	waar	het	belangrijk	
is.	De	 testtruck	die	we	van	DAF	meekregen,	
was	 een	 480	 pk	 sterke	 XF,	 zonder	 hulprem.	
Geen	 in-	 of	 retarder	 dus.	 De	 wagen	 moest	
het	 stellen	 met	 alleen	 maar	 een	 motorrem.	
Op	het	 eerste	 gezicht	 geen	 ideale	 combina-
tie	voor	onze	testomloop,	waar	toch	wel	een	

aantal	lange	en	steile	afdalingen	in	zitten.	Ze-
ker	 met	 een	 combinatiegewicht	 van	 40	 ton	
is	het	dan	handig	dat	je	op	meer	dan	alleen	
maar	 de	 motorrem	 kan	 rekenen	 om	 de	 be-
drijfsrem	koel	en	 in	conditie	 te	houden.	Ook	
een	ander	punt	zag	er	op	papier	niet	onmid-
dellijk	ideaal	uit	voor	deze	testrit:	de	toch	wel	
lange	achterasverhouding	van	2,21	op	1.	Na	
het	grondig	bekijken	van	de	technische	fiche,	
was	 ik	 eerder	 van	 mening	 dat	 dit	 om	 een	
truck	ging	voor	de	Nederlandse	markt	of	voor	
ritten	 waar	 je	 nauwelijks	 of	 geen	 hellingen	

DAF XF 480:  
Gouden medaille!

Als jurylid van International 

Truck of the Year een testrit 

rijden met de winnaar in 

zijn gloriejaar, het is een 

beetje thuiskomen. Maar 

het vraagt ook een extra 

inspanning qua concentratie 

en rijden om met een goed 

resultaat op de proppen te 

komen. Missie geslaagd, 

met een nieuw record qua 

laag verbruik. Al kwam dat 

record er niet vanzelf…

TEST   
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tegenkomt.	De	MX	13	motor	levert	483	pk	en	
2.500	Nm	koppel,	meer	dan	genoeg	voor	hel-
lingen,	maar	de	impact	van	de	lange	achter-
brugverhouding	was	een	onzekere	factor	toen	
we	 vertrokken	 voor	 de	 testrit.	 En	 toch.	 DAF	
mikt	met	deze	aandrijflijn	op	“downspeeding”,	
wat	betekent	dat	de	motor	aan	lagere	toeren-
tallen	draait	en	vooral	op	trekkracht	presteert.	

Die	strategie	heeft	 tal	van	voordelen:	 lagere	
toerentallen	 betekenen	 automatisch	 minder	
verbruik	en	minder	slijtage	van	de	motor.	 Je	
rijdt	dus	vrijwel	altijd	in	lage	toerentallen,	wat	
de	truck	automatisch	ook	stiller	maakt.	Als	je	
toch	meer	vermogen	nodig	hebt,	is	het	een-
voudig	om	in	de	toeren	te	klimmen	en	kan	je	
toch	vlot	rijden.	Het	verschilt	van	aanpak	met	

hoe	 vroeger	 gereden	 werd,	 maar	 het	 werkt	
wel.	Dat	bleek	ook	uit	onze	test,	maar	daar-
over	later	meer.

TESTWAGEN
Een	XF	480	met	metallic	blauwe	lak	was	door	
Eindhoven	 gereserveerd	 voor	 onze	 testrit.	
De	 aandrijflijn	 van	 de	 wagen	 is	 de	 hoofdre-
den	 waarom	 DAF	 “International	 Truck	 of	 the	
Year	2018”	wist	te	behalen.	De	MX	13	motor	
doet	zijn	werk	een	pak	stiller	dan	vroeger.	De	
krachtbron	 werd	 gekoppeld	 aan	 de	 nieuwe	
Traxon	versnellingsbak	van	ZF,	die	goed	is	voor	
12	gangen.	De	software	van	de	motor	en	de	
geautomatiseerde	bak	werken	uitstekend	met	
elkaar	samen,	zodat	er	snel	en	logisch	gescha-
keld	wordt.	Waar	bakken	van	ZF	vroeger	soms	
even	aarzelden	om	een	gang	te	kiezen,	gaat	
de	Traxon	veel	vlotter	door	de	versnellingen.	
Er	 is	 nog	 precies	 één	 puntje	 op	 de	 omloop	
waar	het	nodig	 is	om	manueel	 in	 te	grijpen,	
maar	dat	is	jammer	genoeg	niet	meer	moge-
lijk.	 Je	 kan	de	bak	 in	 “power”	modus	 zetten,	
waardoor	 je	over	meer	kracht	beschikt.	Stan-
daard	rij	je	echter	in	“eco”,	de	zuinigste	stand.	
Daarbij	kom	je	eigenlijk	nooit	echt	vermogen	
te	kort.

De	 motor	 is	 uitgerust	 met	 een	 motorrem,	
waarbij	 het	 gaat	 om	 een	 hydraulisch	 be-
diende	 luchtdrukrem.	 De	 motorrem	 is	 geïn-
tegreerd	 in	de	kleptuimelaars,	waardoor	het	

Veel	bergruimte	in	de	buitenste	bergvakken.	De	instap	is	te	steil.

Met	minder	dan	30	l/100	km	zet	deze	DAF	nieuwe	grenzen.



mogelijk	is	de	tegendruk	in	de	motor	hoger	te	
laten	oplopen.	De	rem	werkt	gelijktijdig	met	
de	uitlaatrem,	zodat	er	sprake	is	van	de	com-
binatie	van	twee	motorremsystemen.	Andere	
uitrusting	op	de	wagen	was	onder	meer	het	
verlichtingspakket,	 dat	 LED-koplampen	 om-
vat.	Ook	de	werklichten	en	de	achterlichten	
zijn	van	LED	voorzien.	LED’s	hebben	als	voor-
deel	dat	ze	een	wit	licht	geven	dat	vergelijk-
baar	is	met	daglicht:	minder	vermoeiend	voor	
de	ogen.	Bovendien	verbruiken	ze	veel	min-
der	 stroom	dan	gloeilampen	en	zijn	 ze	veel	
betrouwbaarder.	Verder	kan	je	de	lichtbundel	
aanpassen	aan	rechts	verkeer,	als	je	in	Groot-
Brittannië	of	Ierland	rijdt.	

DAF	 had	 de	 wagen	 ook	 van	 een	 “exclusive	
pack”	 voorzien.	 Dat	 houdt	 in	 dat	 de	 cabine	
aangekleed	 wordt	 met	 leder	 in	 twee	 kleu-
ren,	met	 leder	overtrokken	stoelen	en	stuur,	
deurpanelen	en	dat	het	onderste	bed	de	“Xtra	
Comfort”	pocketveringmatras	krijgt.	Deze	ma-
tras	 is	 inderdaad	 uitstekend	 en	 garandeert	
een	 prima	 nachtrust,	 tenzij	 er	 iemand	 met	
een	 ratelende	 koelgroep	 naast	 je	 komt	 par-
keren.

TESTRIT
Om	 deze	 test	 uit	 te	 voeren	 zoals	 het	 hoort,	
hebben	we	tweemaal	moeten	rijden.	De	eer-
ste	rit	was	gepland	op	een	heerlijk	warme	en	
zonnige	dag.	 	En	die	eerste	 rit	verliep	uitste-
kend,	 dank	 u	 wel.	 Tot	 we	 ’s	 middags	 op	 de	
E	411	terecht	kwamen.	Daar	werd	het	aantal	
rijstroken	 van	 3	 naar	 2	 teruggebracht.	 In	 de	
meeste	landen	is	zoiets	geen	onoverkomelijk	
probleem,	in	België	betekent	dat	een	stilstand	
van	2	u	20	minuten.	We	hebben	die	 tijd	ge-
dood	door	een	praatje	te	slaan,	naar	podcasts	
te	luisteren,	iets	te	drinken…	maar	voor	de	test	
waren	we	eraan	voor	de	moeite.	Leuk	wel	dat	
DAF	een	systeem	heeft	geïnstalleerd	dat	het	
vermogen	van	de	accu’s	bewaakt.	Stel	dat	 je	
in	 een	file	 de	motor	 afzet,	met	 de	 koffiezet,	
microgolf,	 radio,	 tv	 en	 airco	 vol	 aan	 de	 bak	
gaat,	dan	regelt	het	systeem	zich	zodanig	dat	
er	altijd	nog	voldoende	stroom	in	de	accu	zit	
om	de	diesel	terug	aan	de	praat	te	krijgen.	Wij	
hebben	ons	in	de	file	ingehouden	en	de	tijd	als	
pauze	laten	meetellen.

De	herneming	van	de	test	hebben	dan	maar	in	
een	weekendnacht	gereden,	kwestie	van	min	
of	meer	(op	ons	wegennet	ben	je	nooit	echt	
zeker)	gerust	 te	zijn	dat	we	konden	rijden	 in	
de	werfzone	van	de	E411.	Dat	bleek	het	geval	
te	zijn,	maar	testen	tussen	20	’s	avonds	en	5	
’s	ochtends…	we	zijn	niet	van	plan	er	een	ge-
woonte	van	te	gaan	maken.

Het	Xclusive	pakket	met	leder	in	twee	kleuren.

Het	handige	tafeltje,	typisch	voor	DAF.

De	airco	draaide	overuren	tijdens	de	eerste	testrit.

TEST   
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De	tweede	test	verliep,	ook	al	door	het	minder	
drukke	verkeer,	voorbeeldig.	De	XF	klom	vlot,	
ondanks	zijn	lange	achterasverhouding.	2.500	
Nm	koppel	is	natuurlijk	veel,	ook	al	ben	je	met	

40	ton	onderweg.	De	motorrem	van	de	MX	13	
deed	zijn	werk	naar	behoren:	als	je	een	lange	
afdaling	aan	niet	al	 te	hoge	snelheid	begint,	
kan	 je	 de	wagen	met	 de	motorrem	naar	 90	

km/u	en	iets	meer	 laten	oplopen,	waarna	 je	
door	af	en	toe	met	de	bedrijfsrem	in	te	grijpen,	
de	 combinatie	 redelijk	 op	 snelheid	 kan	 hou-
den.	Een	intarder	laat	je	toe	een	afdaling	aan	

De	spiegels	rechts	nemen	wel	een	deel	van	het	blikveld	weg.

Handig,	deze	wisser	met	telescopische	steel.
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hogere	snelheid	te	beginnen,	om	dan	de	hele	
tijd	net	tegen	de	grens	aan	af	te	dalen.	Daar	
win	 je	misschien	wel	wat	 tijd	mee,	maar	op	
een	rit	van	428	km	gaat	het	over	amper	een	
handje	vol	seconden.	We	hebben	een	hulprem	
dus	niet	echt	gemist.

Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 nieuwe	 XF	 heb-
ben	ze	bij	DAF	heel	wat	werk	gestoken	in	de	
ophanging	 en	 vooral	 de	 nieuwe	 vooras.	 Die	
stuurt	dan	ook	een	heel	stuk	nauwkeurig	dan	

zijn	 voorganger.	 Het	 stuurgevoel	 is	 preciezer,	
de	onderstuurneiging	is	veel	kleiner	en	vooral:	
je	kan	veel	beter	voelen	waar	de	voorwielen	
mee	bezig	zijn.	Koppel	dat	aan	de	cabine-op-
hanging	die	tegelijk	comfortabeler	en	stabieler	
is	geworden,	en	je	krijgt	een	truck	die	merke-
lijk	beter	stuurt	dan	zijn	voorganger.	Het	enige	
nadeel	van	de	XF	blijft	de	instap:	de	steile	tre-
den,	 allemaal	 recht	 boven	elkaar,	 geven	aan	
dat	de	structuur	van	de	cabine	nu	toch	wel	een	
gezegende	leeftijd	heeft	bereikt.	Een	voordeel	

van	deze	 stuurhut	 is	wel	dat	het	 interne	vo-
lume	bijzonder	groot	is.

RECORDBREKER
Tijdens	het	rijden	van	de	eerste	rit	zagen	we	
dat	 het	 verbruik	 van	 deze	 XF	 bijzonder	 laag	
was.	Maar	toen	we	vastreden	in	de	file	op	de	
E411	 wisten	 we	 dat	 de	 rit	 qua	 verbruik	 een	
verloren	oefening	was.	De	 tweede	rit	verliep	
voorspoedig,	 met	 een	 verbruik	 dat	 meteen	
goed	 zat.	 In	 de	 klim	 naar	 de	 Hoge	 Venen	

De	opstapjes	in	de	grille	zijn	eerder	klein.

De	handige	koelkast	is	makkelijk	tijdens	het	rijden	te	
openen.

Nog	100	%	op	de	boordcomputer	bij	de	stop	in	de	Hoge	Venen,	na	285	km	gereden	te	hebben.
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kend:	126,1	liter	diesel	om	met	40	ton	een	af-
stand	van	431,8	km	af	te	leggen.	Gemiddelde	
snelheid:	71,1km/u.	Gemiddeld	verbruik	met	
correctie	29,2	l/100km.	Een	nieuw	record.	DAF	
rijdt	 niet	 voor	 niets	 als	 International	 Truck	 of	
the	Year	2018	rond.	

Jan Voet

Jurylid international truck of tHe year 

nam	 het	 toe,	 maar	 bleef	 onder	 de	 waarden	
van	de	andere	euro	6	trucks.	De	afdaling	van	
de	 Hoge	 Venen	 naar	 Namen	 maakte	 dat	 de	
gemiddelde	dieseldorst	van	de	 trekker	 in	vrij	
val	ging.	Naarmate	we	Brussel	naderden,	dook	
het	 getal	 van	 het	 gemiddelde	 dieselverbruik	
steeds	meer	naar	beneden.	Tussen	Brussel	en	
Antwerpen	zakte	het	nog	verder.	Op	de	Ant-
werpse	ring	was	het	vrijwel	zeker	dat	we	het	
verbruiksrecord	 zouden	breken.	Maar	 je	 bent	
pas	echt	zeker	als	je	hebt	getankt	en	nagere-

DAF XF 480
Testdatum:  26	juni

Temperatuur:  bij	vertrek	26,5	°	C,		

	 aankomst	16°C

Weersomstandigheden:  windstil,	warm

Afstand:  431,8	km	in	test

Testresultaten: 

Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor: 71,1	km/u

Verbruik tussen Antwerpen  

en Barchon (relatief vlak):  27,3	l/100,		

	 gemiddelde	snelheid	75	km/u

Verbruik complete test:  29,2	l/100	km

Totaal AdBlue verbruik:  geen	meting	

Acceleraties: 

0 – 50 km/u :  33,15	sec

0 – 60 km/u :  37,55	sec

0 – 85 km/u :  1	min	6,75	sec	

Geluidsmeting: 

Stationair:  67	dB(A)

85 km/u:  75	dB(A)

 Piek:	81	dB(A)

Technische fiche

Merk:  DAF

Type:  XF	480	FT

Cabine:  Space	Cab

Wielbasis:  3.600	mm

Motor:  MX	13	480

Vermogen:  483	pk	(355	kW)		

	 bij	1.600	omw/min

Koppel:  2.500	Nm	van	900		

	 tot	1.125	omw/min	

Boring x slag:  130	x	162	mm

Compressie:  18,5	op	1

Versnellingsbak:  TraXon	12TX2210	DD

Brugverhouding:  2,21	op	1

Tankinhoud:  340	liter		

	 (testtank	met	ontluchting)

AdBluetank:  90	liter

De	nightlock	met	noodhamer.

TECHNISCHE FICHES
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Een trekker die 4 of 5 jaar 

op de Europese snelwegen 

heeft gediend, kan best nog 

een tweede leven aan. Als 

trekker. Of als bakwagen. 

Of als werfvoertuig. Want 

bij Renault Trucks hebben 

ze sinds kort een fabriek die 

gebruikte trekkers ombouwt 

en een tweede leven geeft… 

maar dan in een complete 

andere rol.

Het	zal	je	maar	overkomen	als	truckbou-
wer:	je	lanceert	een	nieuw	model	dat	
een	 echt	 succesnummer	 is.	 Europese	

vloten	 staan	 te	 dringen	 om	 Renaults	 op	 de	
kop	 te	 tikken.	Prettig	voor	de	verkoopcijfers,	
voor	de	werkgelegenheid	en	voor	de	econo-
mie.	Na	4	of	5	jaar	komen	die	trucks	weer	bij	

de	dealer	 terecht,	 als	 afgeschreven	 trekkers.	
En	de	wet	van	vraag	en	aanbod	is	onverbid-
delijk	in	de	economie:	bij	een	overaanbod	van	
tweedehandsvoertuigen,	 zakken	 de	 prijzen.	
Om	 dat	 te	 voorkomen,	 heeft	 Renault	 Trucks	
een	radicale	ingreep	gedaan,	in	de	vorm	van	
een	bedrijfstak	die	truck	ombouwt.	In	de	fa-

Renault Used Trucks: 
ombouwen van 
gebruikte trucks

TRUCK   

Een	grondige	ombouw	begint	met	een	grondige	inspectie.
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briek	 in	 Bourg-en-Bresse	 worden	 bestaande	
trekkers	 grondig	 onderzocht,	 gedemonteerd	
en	 terug	opgebouwd	als	werftrekker	of	bak-
wagen.	 Een	 ingreep	 die	 erg	 vergaand	 is,	
konden	we	zelf	zien	toen	we	de	montagehal	
bezochten.

VAN TREKKER NAAR BAKWAGEN
De	meest	 ingrijpende	 verandering	 is	 die	 van	
een	trekker	naar	een	bakwagen.	Daarbij	wordt	
de	hele	 truck	uit	mekaar	gehaald	en	worden	
er	langere	langsliggers	in	het	chassis	gemon-
teerd.	 Het	 komt	 er	 op	 neer	 dat	 de	 wagen	
eigenlijk	 opnieuw	 wordt	 gebouwd.	 Renault	
Trucks	 biedt	 de	 keuze	 uit	 drie	 verschillende	
lengtes.	De	opbouwmogelijkheden	zijn	dezelf-
de	 als	 voor	 een	 bakwagen	 die	 nieuw	 wordt	
besteld	bij	het	Franse	merk.	Dat	betekent	dat	
dus	 ook	 de	 complete	 kabelboom	 achteraan	
wordt	 aangepast.	 De	 wagens	 komen	 op	 de	
markt	als	P-Road

Voor	de	ombouw	van	trekker	naar	bakwagen	worden	de	trucks	vrijwel	helemaal	uiteen	gepuzzeld.

De	opbouwmogelijkheden	voor	de	bakwagens	zijn	hetzelfde	als	bij	een	nieuwe	truck.



TRANSPORAMA • 39234

Iets	minder	ingrijpend	is	de	ombouw	van	trek-
ker	naar	werftrekker.	Die	worden	ook	grondig	
nagekeken	 en	 versleten	 onderdelen	 worden	
vervangen,	maar	 het	 chassis	 van	de	wagens	
hoeft	niet	of	nauwelijks	te	worden	aangepast.	
De	wagens	krijgen	wel	een	driedelige	stalen	
bumper,	315/80	banden	voor	gebruik	op	on-
verhard,	 een	 versterkte	 trede	 en	 versterkte	
koppelschotel.	 De	 bodemvrijheid	 wordt	 ook	

verbeterd,	 ondermeer	 door	 de	 montage	 van	
de	persluchtketels	te	veranderen.	Verder	wordt	
de	 software	 in	 de	 versnellingsbak	 aangepast	
met	 een	 off	 road	 modus.	 Na	 die	 aanpassin-
gen	worden	de	wagens	voorzien	van	X-Road	
opschrift.	 Standaard	 monteert	 Renault	 Trucks	
achterassen	 met	 een	 sperdifferentieel,	 zodat	
die	bij	de	ombouw	gewoon	verder	dienst	kun-
nen	blijven	doen.

AANTALLEN
Een	 ingrijpende	procedure,	waarbij	 ieder	 jaar	
ongeveer	 500	 wagens	 zullen	 worden	 omge-
bouwd,	afhankelijk	van	de	vraag	van	de	markt.	
Bij	Renault	Trucks	werd	ons	verzekerd	dat	500	
trucks	ombouwen	 in	de	 loop	van	2018	haal-
bare	kaart	was.	Voor	2019	wordt	nog	gekeken	
naar	de	vraag	bij	de	klanten.	De	ombouw	werd	
opgestart	in	2017.	Daarvoor	werden	monteurs	

Deze	P-Road	is	vooral	bedoeld	om	werven	te	bevoorraden.

De	motoren	worden	binnenstebuiten	gehaald. De	speciale	“Berliet”	uitvoering.
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van	de	productielijnen	gerekruteerd.	Het	ging	
om	mensen	met	een	behoorlijke	ervaring	en	
de	 juiste	 mentaliteit,	 want	 de	 omgebouwde	
truck	 moet	 de	 vergelijking	 met	 een	 nieuwe	
wagen	kunnen	doorstaan.

RIJDEN
We	kregen	de	gelegenheid	een	kort	eindje	te	
rijden	met	een	P-road	en	een	X-Road.	De	P-
road	was	een	19	 tonner	met	een	motor	van	
460	pk	 in	het	 vooronder.	Onnodig	 te	 zeggen	
dat	deze	truck	meer	dan	kracht	op	overschot	
had.	 De	 wagen	 schoot	 aan	 verkeerslichten	
sneller	uit	de	startblokken	dan	de	gemiddelde	
personenwagen…

De	 T-Road	 is	 geen	 pure	 werftrekker,	 maar	
eerder	een	truck	die	kan	gebruikt	worden	om	
bouwmaterialen	 en	 stortgoed	 van	 en	 naar	
werven	 te	 brengen.	 De	 verhoogde	 bodem-
vrijheid	 laat	 veel	 toe,	 maar	 voor	 echt	 zwaar	
terreinwerk	 heeft	 Renault	 de	 K-reeks	 in	 de	
catalogus.	We	reden	een	X-Road	met	geladen	
trailer,	waarvan	niemand	precies	wist	te	zeg-
gen	hoeveel	 de	 combinatie	woog.	 Ik	 schatte	
het	 gewicht	 op	 iets	 meer	 dan	 30	 ton,	 wat	
maakte	dat	de	truck	nog	behoorlijk	vlot	reed.	
De	 prestaties	 van	 de	 wagen	 zijn	 te	 vergelij-
ken	met	 die	 van	 een	 nieuwe	 truck.	 Ook	 het	
interieur	trouwens,	dat	door	de	fabriek	grondig	
onder	handen	wordt	genomen.	

De	 ombouwing	 van	 een	 trekker	 wordt	 ook	
gedaan	 in	 functie	 van	 speciale	 reeksen.	 Zo	
konden	we	ondermeer	een	Berliet-versie	van	
de	T-Range	zien,	naast	nog	een	aantal	andere	
speciaal	aangepaste	trucks.

EXCHANGE
Tenslotte	zijn	er	nog	de	onderdelen	die	trucks	
komen.	 Motoren,	 persluchtketels,	 assen,	 ver-
snellingsbakken,	 cabines,	 treden…	 noem	

maar	op.	Die	worden	 in	de	 fabriek	eveneens	
onder	handen	genomen,	grondig	gereviseerd	
en	daarna	voor	een	 interessante	prijs	aange-
boden	als	 reserve-	of	vervangstuk.	Vooral	de	
motoren	worden	fiks	aangepakt:	nieuwe	zui-
gerveren	en	cilindervoeringen	zijn	eerder	regel	
dan	 uitzondering.	 Ook	 de	 versnellingsbakken	
krijgen	nieuwe	lagers	en	andere	slijtageonder-
delen	worden	vervangen.	

Jan Voet

Alleen	de	beste	monteurs	mogen	aan	de	verbouwingen	werken.

De	versnellingsbakken	worden	compleet	geïnspecteerd.
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De	G-reeks	cabines	staan	in	het	Scania-
gamma	net	onder	de	R-	en	S-reeksen.	
Maar	omdat	ze	in	Södertälje	graag	en	

veel	gebruik	maken	van	modulaire	bouwwij-
zen,	merk	je	daar	behalve	door	de	lage	instap	
vrij	weinig	van.	De	cabine	biedt	immers	veel	
plaats	en	een	comfort	dat	op	even	hoog	ni-

veau	staat	als	bij	de	grotere	uitvoeringen.	De	
G-reeks	of	G20	in	Scania-speak,	kan	geleverd	
worden	met	een	laag,	normaal	en	hoog	dak.	
De	cabine	mikt	daarmee	op	klanten	die	graag	
een	lage	of	lichte	cabine	willen.	De	vloer	van	
de	cabine	 laat	 in	 ieder	geval	een	makkelijke	
in-	en	uitstap	toe,	handig	voor	wie	ritten	met	

Scania G 410  
A4x2NADe G-reeks is bij Scania 

de grote cabine met lage 

instap, om het eenvoudig 

te stellen. Met een 410 pk 

motor is deze trekker het 

ideale wapen voor vloten en 

voor kortere afstanden, zou 

je op het eerste zicht zeggen. 

Of heeft deze Zweed toch 

nog wat meer in zijn mars? 

Wij zochten het uit op ons 

Ardennencircuit.

TEST   
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veel	 stops	 heeft.	 De	 cabine	 heeft	 door	 het	
nieuwe	 ontwerp	 van	 de	 vloer	 altijd	 10	 cm	
extra	 binnenhoogte.	 In	 de	 variant	 met	 laag	
dak	speelt	dat	niet	zo	heel	veel	 rol,	maar	 in	
de	Highline	is	die	extra	vrije	ruimte	welkom.	
De	 afwerking	 van	 de	 cabine	 is	 een	 op	 een	
overgenomen	uit	de	grotere	stuurhutten.	De	
bergruimte	is	ten	opzichte	van	de	cabines	uit	
de	 vroegere	 generatie	 aanzienlijk	 verbeterd.	
Zo	kan	je	ook	een	koelkast	onder	het	bed	la-
ten	monteren.	

Een	andere	nieuwigheid	voor	deze	test	was	de	
elektronische	handrem,	die	voortaan	automa-
tisch	actief	wordt	als	je	stopt.	Om	de	rem	uit	
te	schakelen	moet	de	motor	draaien	of	min-
stens	het	contact	opstaan	en	moet	 je	de	be-
drijfsrem	intrappen.	Handig	is	dat	de	rem	ook	
als	hill	hold	dienst	doet:	als	je	versnellingsbak	
in	drive	zet	en	vertrekt,	schakelt	de	handrem	
vanzelf	 uit	 op	het	moment	dat	 je	 voldoende	
koppel	ontwikkeld	om	de	wagen	in	beweging	
te	 brengen.	Handig	 en	 vooral	 een	praktische	
oplossing	die	we	in	steeds	meer	trucks	tegen-
komen.	

In	het	vooronder	van	onze	testtruck	werkte	een	
410	pk	motor	met	een	inhoud	van	13	liter.	De	
motor	heeft	geen	EGR	en	voert	dus	geen	uit-
laatgas	terug	in	de	cilinders	om	de	verbranding	
milieuvriendelijker	te	maken.	Scania	doet	voor	
zijn	motoren	alleen	beroep	op	nabehandeling	
van	de	uitlaatgas	om	de	euro	6	norm	te	halen.	
Het	blok	leverde	een	koppel	van	2.150	Nm	en	
was	gekoppeld	aan	een	Scania	Opticruise	ver-
snellingsbak	met	12	gangen.	Die	versnellings-

Dankzij	de	retarder	is	dit	een	truck	die	op	hellingen	goed	uit	de	voeten	kan.

De	instap	is	erg	makkelijk	in	deze	truck.
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Behoorlijk	wat	aflegvakken,	de	cabine	heeft	wel	een	motortunnel.

Het	fraaie	instrumentenpaneel	met	de	diepliggende	klokken.

TEST   
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bak	 heeft	 een	 rem	op	 de	 secundaire	 as,	 die	
toelaat	het	toerental	van	de	tandwielen	in	de	
bak	zeer	snel	aan	te	passen	om	vlot	te	schake-
len.	Vroeger	moest	het	toerental	van	de	motor	
daarvoor	worden	aangepast,	deze	nieuwe	op-
lossing	maakt	dat	overbodig.	Dat	betekent	niet	
alleen	sneller	schakelen,	maar	ook	een	 lager	
verbruik.	Ondertussen	heeft	Scania	al	bewezen	
dat	het	met	de	nieuwe	generatie	trucks	geen	

lessen	te	ontvangen	heeft	als	het	om	verbruik	
gaat.	Nieuw	voor	de	aandrijflijn	en	belangrijk	
voor	 het	 verbruik	 is	 ook	 de	 predictive	 cruise	
control,	die	een	lagere	ondergrens	tolereert	en	
voorkomt	dat	je	op	lange	afdalingen	overtre-
dingen	op	de	 tacho	krijgt.	 Tenslotte	 is	er	het	
“pulse	and	glide”	systeem,	dat	de	wagen	kort	
laat	versnellen	tot	bijvoorbeeld	89	km/u,	om	
daarna	de	snelheid	tot	80	te	laten	zakken,	om	

dan	weer	te	versnellen.	Scania	gaat	er	van	uit	
dat	je	daarmee	nog	meer	brandstof	bespaart.

TESTRIT
Het	eerste	stuk	van	onze	testrit	is	vlak	en	dus	
bij	uitstek	geschikt	om	“pulse	and	glide”	uit	te	
testen.	Als	 testchauffeur	en	 journalist	mag	 je	
je	mening	niet	aan	de	lezer	opdringen,	maar	
ik	vrees	dat	 ik	moet	 toegeven	dat	 ik	een	re-

Testen	met	een	sterk	gestroomlijnde	trailer.

Scania	monteert	prima	spiegels	op	deze	G	cabine.
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ginnen	en	de	wagen	blijft	die	snelheid	houden	
tot	onderaan	de	helling.

De	 werf	 op	 het	 einde	 van	 de	 E313	 hebben	
we	uit	de	berekening	van	onze	gemiddelden	
gehouden,	 zodat	 het	 resultaat	 van	 de	G	 410	
vergelijkbaar	blijft	met	andere	testresultaten.	

Opvallend	bij	het	rijden	is	het	comfort	van	deze	
truck.	 Die	 geeft	 eigenlijk	 op	 niet	 toe	 op	 zijn	
stalgenoten	met	een	grotere	cabine.	Omdat	je	
toch	 iets	 lager	 zit,	 is	de	 snuit	van	de	 trekker	
goed	te	overzien	en	zijn	de	blinde	hoeken	rond	
de	cabine	iets	kleiner	dan	bij	de	hogere	varian-
ten.	De	in-	en	uitstap	is	zonder	meer	voorbeel-
dig,	 met	 treden	 en	 handgrepen	 die	 perfect	
staan	 opgesteld.	 Dit	 is	 een	 distributietrekker	
die	 eigenlijk	 perfect	 geschikt	 is	 voor	 langere	
en	lange	afstanden.

CONCLUSIE

Dat	deze	Scania	goed	zou	boeren	 in	de	 test,	
was	geen	verrassing.	Dat	hij	zo	goed	heeft	ge-
scoord	op	vlak	van	comfort	en	gebruiksgemak,	
was	 wel	 nieuws.	 Deze	 truck	 moet	 op	 bijna	
geen	enkel	vlak	zijn	grotere	broers	laten	voor-
gaan.	Met	de	uitstekende	450	pk	sterke	motor	
van	Scania	in	het	vooronder	heb	je	met	deze	
G	reeks	een	wagen	die	een	groot	deel	van	het	
werk	 van	 de	 meeste	 Belgische	 transporteurs	
aankan.	

Jan Voet

Scania G410 A4X2NA
Testdatum:  14	mei

Temperatuur:  bij	vertrek	12°C,	

 bij	aankomst	22°C

Weersomstandigheden:  Motregen	en	

	 	lichte	wind	uit	veranderlijke	richtingen

Afstand:  428	km	in	test

Testresultaten:

Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor:  64	km/u

Verbruik tussen Antwerpen en Barchon 

(relatief vlak):  28,7	l/100,		

	 gemiddelde	snelheid	76	km/u

Verbruik complete test:  29,18/100	km

Totaal AdBlue verbruik:  geen	meting	

Acceleraties:

0 – 50 km/u :  22,8	sec

0 – 60 km/u :  9,2	sec

0 – 85 km/u :  1	min	1,2	sec

Geluidsmeting:

Stationair:  65	dB(A)

85 km/u:  73	dB(A)

Piek:  78	dB(A)

TECHNISCHE FICHES

Technische fiche

Merk:  Scania

Type:  G410	A4x2NA

Cabine:  GS20H

Wielbasis:  3.700	mm

Motor:  Scania	DC13	141	410

Vermogen:  410	pk	(302	kW)		

	 bij	1.900	omw/min

Koppel:  2.150	Nm	van	1.000		

	 tot	1.300	omw/min	

Boring x slag: 1 30	x	160	mm

Compressie:  19,4	op	1

Versnellingsbak:  GRS895R

Retarder:  Scania,	R4100D,		

	 4100Nm/500	kW

Brugverhouding:  2,92	op	1

 Scania	retarder,	R4100D,	4.100	Nm

Tankinhoud:  400	liter		

	 (testtank	met	ontluchting)

gelrechte	hekel	heb	aan	“pulse	and	glide”.	Als	
ecodriving	betekent	dat	 je	probeert	zo	gelijk-
matig	mogelijk	te	rijden,	gaat	dit	systeem	toch	
wel	in	tegen	je	instinct.	Maar	het	vervelendste	
effect	heeft	het	op	andere	chauffeurs,	die	zich	
na	een	paar	kilometer	afvragen	waarom	je	de	
hele	tijd	versnelt	en	vertraagt.	Ik	kan	me	voor-
stellen	dat	er	binnensmonds	gevloekt	werd.	In	
het	Hoge	Venen	werd	het	systeem	overbodig,	
want	daar	zorgen	hellingen	en	afdalingen	zelf	
voor	pulse	and	glide.	En	op	die	hellingen	krijg	
je	al	snel	het	gevoel	met	een	krachtigere	mo-
tor	onderweg	te	zijn	dan	een	410	pk.	We	reden	
met	100	kg	minder	dan	40	ton	en	klimmen	en	
dalen	met	deze	truck	verliep	als	een	fluitje	van	
een	cent.	De	versnellingsbak	en	motor	spelen	
perfect	met	elkaar	samen,	we	hebben	de	aan-
drijflijn	op	geen	enkele	fout	kunnen	betrappen.	
Wie	we	wel	op	een	fout	hebben	kunnen	be-
trappen,	is	de	onvolprezen	dienst	van	bruggen	
en	wegen,	die	er	niet	beter	had	op	gevonden	
dan	een	omlegging	van	de	E313	naar	Vottem	
te	 organiseren.	 Smal,	 onoverzichtelijk	 en	 ab-
soluut	ongeschikt	 voor	voertuigen	groter	dan	
een	bakfiets.	We	zijn	er	zonder	kleurscheuren	
doorgesparteld,	 maar	 hopen	 dat	 men	 in	 het	
vervolg	wat	meer	met	vrachtwagenchauffeurs	
rekening	houdt.	Handig	is	ook	de	uitstekende	
Scania	 retarder	 met	 freewheel.	 Die	 levert	
geen	bijkomende	weerstand	in	de	aandrijflijn	
als	hij	niet	is	ingeschakeld,	maar	levert	wel	tot	
4100Nm	continu	remvermogen	op	afdalingen.	
Daarmee	hielden	we	deze	truck	perfect	in	het	
gareel.	 Je	kan	een	afdaling	aan	89	km/u	be-

Nieuw	is	de	automatisch/elektronische	handrem. Een	compacte	koelkast,	maar	makkelijk	te	openen	
tijdens	het	rijden.

TEST   
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Toyota	 Motor	 Corporation	 (TMC)	 en	 Groupe	 PSA	 (PSA)	 zetten	 een	
nieuwe	stap	in	hun	samenwerking	op	de	Europese	markt.	Vanaf	eind	
2019	breidt	PSA	het	bedrijfswagenaanbod	voor	Toyota	Motor	Europe	
(TME)	 uit.	 Het	 aanbod,	 dat	 in	 Europa	 onder	 de	 merknaam	 Toyota	
verkocht	wordt,	wordt	uitgebreid	met	de	compacte	bestelauto	die	
PSA	in	Vigo	(Spanje)	produceert	als	Peugeot	Partner,	Citriën	Berlingo	
of	Opel	Combo.	PSA	en	TME	startten	hun	Europese	samenwerking	
voor	lichte	bedrijfswagens	in	2012.	Toen	begon	de	productie	van	de	
Toyota	PROACE	in	de	PSA-fabriek	in	Hordain,	Frankrijk.		

Elk	 jaar	 worden	 er	 door	 Renault	 Trucks	 in	 Lyon	 awards	 uitgereikt	
aan	de	best	presterende	markten	waar	Renault	Trucks	aanwezig	is.	
Dit	jaar	is	Renault	Trucks	België	verkozen	tot	RENAULT	TRUCKS	BEST	
MARKET	OF	THE	YEAR	2018.	 	Renault	Trucks	België	heeft	deze	tro-
fee	ontvangen	uit	de	handen	van	Bruno	Blin,	president	van	Renault	
Trucks,	voor	zijn		goede	prestaties	in	het	algemeen	en	in	het	bijzon-
der	voor	de	groei	in	de	verkoopscijfers	en	marktaandeel	en	dit	zowel	
voor	de	vrachtwagens	als	voor	de	lichte	bedrijfswagens.	Er	zijn	ook	
stappen	gezet	in	de	“Used	Trucks”	strategie	en	er	zijn	de	permanent	
sterke	resultaten	in	de	After	Market.	België	werd	trouwens	ook	nog	
genomineerd	voor	de	After	Market	en	Used	Trucks	awards.	

Roland	De	Deyne,	Managing	Director	Renault	Trucks	Belux,	“	Ik	ben	
bijzonder	 trots	op	deze	 trofee	die	een	symbool	 is	van	waardering	
voor	het	teamwork	tussen	alle	afdelingen	en	onze	dealers	en	een	
bekroning	van	onze	 jarenlange	 inzet.	We	hebben	samen	hard	ge-
werkt	om	Renault	Trucks	op	de	kaart	te	zetten	in	België,	dit	is	een	
grote	motivatie	om	het	volgend	jaar	nog	beter	te	doen”.	

Toyota Motor Europe breidt uit

RENAULT TRUCKS België is BEST 
MARKET OF THE YEAR 2018

NEWS   
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Renault Truck lanceerde 

de nieuwe T-range in 2013 

en bracht hem in 2014 op 

de markt. Sindsdien doet 

deze truck het erg goed, 

zowel in de verkoop als 

qua tevredenheid van 

chauffeurs en eigenaars. 

Wij kregen de gelegenheid 

een testrit te maken door de 

Ardennen en Hoge Venen. 

Een kans die we met twee 

handen grepen.

Uiteraard	 kan	 Renault	 Trucks,	 als	 on-
derdeel	 van	 het	 grote	 Zweedse	 Vol-
vo-concern,	 gebruik	 maken	 van	 de	

uitgebreide	 collectie	 onderdelen	 en	 techni-
sche	 oplossingen	 die	 in	 Goteborg	 te	 vinden	
zijn.	 En	 toch	 weten	 de	 Fransen	 hun	 truck	
een	eigen	karakter	te	geven	en	er	een	eigen	
markt	mee	aan	te	boren.	De	motoren	en	ver-
snellingsbakken	worden	immers	niet	gewoon	
even	 van	 Volvo	 overgenomen:	 de	 software	

en	 tal	 van	andere	 zaken	worden	aangepast,	
zodat	deze	Renault	met	een	laag	verbruik	en	
hoge	 trekkracht	 op	 de	 proppen	 kan	 komen.	
De	dTi	13	motor	 levert	2.400	Nm	koppel	en	
480	pk.	Meer	dan	voldoende	voor	 lange	af-
standsvervoer	met	40	 ton	door	heel	Europa.	
De	krachtbron	 is	gekoppeld	aan	wat	Renault	
de	 Optidriver	 heeft	 gedoopt,	 een	 iShift	 die	
grondig	werd	aangepast	om	de	karakteristiek	
van	de	dTi	13	vol	 te	benutten.	De	bak	scha-

Renault T480.18 
Highcab

TEST   
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kelt	 snel	 en	 gaat	 logisch	 door	 de	 verzetten.	
De	Optidriver	heeft	ook	de	Optivision	strategie	
waarbij	de	versnellingsbak	in	staat	is	om	een	
traject	dat	ooit	al	eens	werd	afgelegd,	te	her-
kennen.	De	schakeldoos	kiest	dan	de	versnel-
lingen	in	functie	van	de	belading	van	de	truck	
en	de	hellingen	op	het	traject.	

Renault	wil	absoluut	met	een	zo	 laag	moge-
lijk	verbruik	op	de	proppen	komen.	Dat	is	ook	
nodig	 in	 de	 zeer	 competitieve	 markt	 van	 de	
480	pk	trekkers.	Dat	vermogen	is	ondertussen	
min	of	meer	de	norm	geworden	in	het	Euro-
pese	 verkeer.	Wat	 op	 de	 testwagen	 ontbrak,	
was	een	hulprem.	Tegenwoordig	zijn	er	steeds	
meer	constructeurs	die	hun	vertrouwen	stellen	
in	 een	 motorrem.	 De	 logica	 is	 duidelijk:	 een	
truck	zonder	in-	of	retarder	is	niet	alleen	goed-
koper,	de	wagen	is	ook	lichter	en	heeft	minder	
weerstand	 in	 de	 aandrijflijn.	 Ook	 een	 uitge-
schakelde	hulprem	 levert	 immers	een	beetje	

Het	lijkt	een	stevige	klim,	maar	de	treden	zijn	goed	
geplaatst.

De	extra	handgreep	bij	de	bovenste	trede.

Renault	maakt	gebruik	van	een	instrumentenpaneel	met	veel	digitale	meters.
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weerstand	 op.	 Langs	 de	 andere	 kant	 zijn	 er	
ook	merken	die	absoluut	een	hulprem	willen	
monteren,	en	ik	vrees	dat	ik	aan	de	kant	van	
die	 merken	 sta.	 Een	 hulprem	 is	 immers	 een	
belangrijk	hulpmiddel	als	je	door	de	Ardennen	
en	Hoge	Venen	rijdt.	In	deze	Renault	schuilde	
echter	een	Optibrake+,	die	382	kW	remvermo-
gen	levert	bij	2.300	omw/min.	Die	rem	werkt	
met	tegendruk	van	de	motor,	iets	wat	vrij	snel	
wordt	opgebouwd.	De	motorrem	laat	zich	wel	
horen	bij	het	rijden.	Het	remvermogen	viel	mij	
wat	tegen:	op	lange	afdalingen	moest	er	bij-
geremd	worden.	Als	ik	vaak	op	heuvelachtige	
trajecten	zoals	de	N4	zou	moeten	rijden,	zou	
ik	waarschijnlijk	een	hulprem	aanvinken	op	de	
optielijst	van	deze	Renault.

TESTRIT
De	 testwagen	had	een	 felgele	uitmonstering	
gekregen,	met	opvallende	zwarte	striping	op	
de	zijfenders.	De	T-Range	van	Renault	 is	wel	

een	 truck	 die	 bij	 veel	 mensen	 in	 de	 smaak	
valt;	 de	 opvallende	 grille	 en	 de	 vormgeving	
is	stoer,	zonder	agressief	over	 te	komen.	Een	
geslaagde	 combinatie.	 De	 instap	 in	 deze	 ca-
bine	is	wel	een	beetje	een	klim.	Renault	Trucks	
heeft	 trouwens	 een	 bijkomende	 handgreep	
voorzien,	zodat	ook	chauffeurs	die	wat	kleiner	
van	 stuk	 zijn,	 probleemloos	 binnen	 geraken.	
Eens	in	je	stoel	krijg	je	een	stuurhut	met	een	
wat	aparte	stijl	binnenin.	Alles	zit	waar	je	het	
verwacht.	Wie	dat	wil,	kan	trouwens	schake-
laars	verplaatsen	zonder	veel	moeite.	De	ze-
tel	 is	 uitstekend.	 Renault	 heeft	 ter	 wille	 van	
de	 stroomlijn	 een	 cabine	 ontwerpen	 die	 ter	
hoogte	van	de	voorruit	maar	2,3	m	breed	 is.	
Daar	merk	 je	niets	van	want	de	stuurhut	be-
reikt	 ter	hoogte	van	 je	 schouder	al	 zijn	 volle	
breedte	van	2,55	m.	Wat	 je	wel	merkt	 is	de	
afwezigheid	van	windgeluiden	door	de	goede	
stroomlijn.	 Een	vrij	 stille	 truck,	deze	T-Range.	
De	wagen	was	op	de	vooras	voorzien	van	vrij	Deze	spiegelset	vraagt	wat	aandacht	op	kruispunten.

En	rechts	staan	de	spiegels	helemaal	niet	in	de	weg.

TEST   
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brede	banden,	wat	bij	het	parkeren	nogal	wat	
kracht	vroeg.	Bij	 langzaam	rijden	op	parkings	
moest	er	hard	gewerkt	worden	met	het	stuur.	
Ik	 moest	 op	 een	 gegeven	 moment	 parallel	
parkeren,	 “droog	 sturen”.	 Sturen	 terwijl	 de	
trekker	stil	stond,	was	onmogelijk.	

Deze	 truck	 had	 een	 prima	 koelkast,	 waaruit	
je	tijdens	het	rijden	probleemloos	iets	fris	kan	
halen	 om	 te	 drinken.	 Renault	 heeft	 ook	 een	
gekoeld	 handschoenkastje	 voorzien,	 dat	 kan	
je	alleen	gebruiken	als	de	wagen	geparkeerd	
staat,	natuurlijk.

De	spiegels	 links	nemen	nogal	wat	plaats	 in.	
Op	ronde	punten	en	kruisingen	moet	je	je	vaak	
verzetten	 om	 in	 staat	 te	 zijn	 om	 de	 spiegel	
heen	te	kijken.	Nochtans	zijn	de	A-stijlen	van	
de	 cabine	 erg	 slank.	 Naar	 rechts	 heb	 je	 dan	
ook	een	goed	uitzicht.
	

Renault	Trucks	biedt	ook	een	extra	beveiliging	op	de	deuren.	Zoetjes	aan	
onmisbaar	in	grote	delen	van	Europa…

De	knop	voor	de	spiegelverstelling	staat	wat	onhandig.

De	treden	zijn	praktisch,	maar	het	profiel	laat	niet	toe	ze	als	zitje	te	gebruiken.
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den,	anders	kan	je	net	zo	goed	de	uitstekende	
11	liter	kiezen.

Renault	 heeft	 sinds	de	 lancering	 van	deze	 T-
Range	heel	wat	successen	op	zijn	conto	kun-
nen	schrijven.	Ook	in	Noord-West	Europa,	waar	
het	merk	traditioneel	minder	makkelijk	aan	de	
bak	komt,	kiezen	nogal	wat	klanten	voor	een	
truck	met	de	bekende	ruit	op	de	grille.	Begrij-
pelijk:	 je	haalt	een	wagen	 in	huis	die	goede	
prestaties	combineert	met	een	 laag	verbruik.	
De	 samenwerking	 tussen	 motor	 en	 versnel-
lingsbak	is	voorbeeldig	en	het	comfort	voor	de	
chauffeur	is	prima.		

Jan Voet

Jurylid international truck of tHe year

De	 testrit	 zelf	 verliep	 zonder	opvallende	pro-
blemen,	 op	 een	 korte	 file	 tussen	 Antwerpen	
en	Brussel	 na.	We	 hebben	 in	 deze	 verkeers-
opstopping	 alleen	 moeten	 vertragen,	 reden	
waarom	 we	 deze	 kilometers	 niet	 uit	 de	 test	
hebben	gehaald.	

CONCLUSIES
Deze	T-Range	biedt	veel	vrachtwagen	voor	zijn	
geld:	de	13	liter	motor	van	480	pk	is	een	ver-
dienstelijke	krachtbron,	alleen	had	hij	 in	deze	
wagen	 met	 een	 hulprem	 moeten	 gecombi-
neerd	worden.	Dat	Renault	Trucks	opteert	om	
alleen	maar	een	motorrem	te	monteren,	gaat	
een	beetje	in	tegen	het	verwachtingspatroon	
van	deze	13	 liter.	Wie	voor	480	pk	kiest,	wil	
waarschijnlijk	met	 relatief	zware	vrachten	 rij-

Renault Trucks T480.18 4X2 E6
Testdatum:  31	mei

Temperatuur:  bij	vertrek,	19°C,		

	 aankomst	27°C

Weersomstandigheden:  zuidelijke	wind,	

Afstand:  429	km	in	test

Testresultaten:

Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor:  63	km/u

Verbruik tussen Antwerpen en Barchon 

(relatief vlak):  30,2	l/100,		

	 gemiddelde	snelheid	77	km/u

Verbruik complete test:  33	l/100	km

Totaal AdBlue verbruik:  10,3	l	

Acceleraties:

0 – 50 km/u :  22,78	sec

0 – 60 km/u :  30,37	sec

0 – 85 km/u :  53,14	sec

Geluidsmeting:

Stationair:  62	dB(A)

85 km/u:  73	dB(A)

Piek:  86	dB(A)

Technische fiche

Merk:  Renault	Trucks

Type:  T480.18

Cabine:  highcab

Wielbasis:  3.800	mm

Motor:  Renault	dTi	13

Vermogen:  480	pk	(353	kW)		

	 van	1.404	tot	1.800	omw/min

Koppel:  2.400	Nm	van	950	tot		

	 1.404	omw/min	

Boring x slag:  131	x	158	mm

Compressie: 1 7	op	1

Versnellingsbak:  Optidriver	AT	2412F

Brugverhouding:  2,47	op	1

Motorrem:  Optibrake+,		

	 382	kW	bij	2.300	omw/min

Tankinhoud:  450	liter		

	 (testtank	met	ontluchting)

AdBluetank:  64	liter

TECHNISCHE FICHES

Een	truck	met	een	heel	eigen	en	geslaagde	uitstraling,	de	T-Range.

TEST   
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Een nieuw gegeven, 

het kortere testcircuit 

van Transporama, 

specifiek ontworpen voor 

distributievoertuigen en 

wagens met een alternatieve 

aandrijflijn. Een van de 

eerste trucks die kennis 

mocht maken met de 

omloop, is de MAN TGM. 

Een truck die bij uitstek 

geschikt is voor een leven in 

de stad, zo bleek ook tijdens 

de test.

De	 nieuwe	 testomloop	 is	 er	 gekomen	
op	 vraag	 van	 vrijwel	 alle	 vrachtwa-
genbouwers,	want	een	18-tonner	door	

de	Ardennen	 en	 over	 de	Hoge	 Venen	 jagen	
is	een	oefening	die	eigenlijk	niet	realistisch	is	
voor	dit	type	truck.	We	hebben	dus	in	overleg	
een	nieuw	circuit	uitgestippeld,	waarbij	we	si-
muleren	dat	de	wagen	eerst	over	de	snelweg	
naar	 het	 verste	 punt	 van	 zijn	 distributietour	
rijdt,	om	daarna	over	kleinere	wegen	terug	te	
keren	naar	zijn	 thuisbasis.	De	 rit	 is	net	geen	
190	km	lang	en	biedt	een	goede	afwisseling	
aan	types	wegen,	zodat	we	de	wagens	in	ver-
schillende	omstandigheden	leren	kennen.

MAN TGM 18.320

DISTRIBUTIETEST   

Deze	MAN	TGM	is	trouwens	geen	onbekende,	
maar	de	truck	kreeg	een	vernieuwde	D	08	die-
selmotor	 in	het	vooronder.	Daarmee	haalt	de	
wagen	 een	 vermogen	 van	 320	 pk	 en	 vooral	
een	 trekkracht	 van	 1.250	 Nm.	 De	 testtruck	
zette	15	ton	op	de	weegschaal,	zodat	we	be-
hoorlijk	vlot	onderweg	waren.	

De	dagcabine	van	de	TGM	biedt	vrij	veel	ruim-
te,	ook	al	beschik	je	niet	over	een	bed,	maar	
dat	 is	voor	dit	 type	toepassing	overbodig.	De	
afwerking	van	de	stuurhut	staat	op	erg	hoog	
niveau.	Wie	wel	 eens	 de	 binnenkant	 van	 de	
betere	 personenwagenmerken	 van	 de	 Volks-

Met slechts 15 ton en 320 pk is dit een vlotte truck.
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wagengroep	te	zien	krijgt,	zal	hier	en	daar	wel	
punten	 van	 herkenning	 vinden.	 MAN	 heeft	
echt	een	inspanning	gedaan	om	het	interieur	
van	de	cabine	perfect	vorm	te	geven	en	af	te	
werken.	De	cabine	is	ook	vrij	van	gekraak	en	
gepiep,	altijd	een	goede	aanwijzing	als	het	om	
de	afwerkingskwaliteit	gaat.	Het	geluid	van	de	
motor	werd	wel,	zeker	bij	gebruik	van	de	mo-
torrem,	 in	de	stuurhut	gekaatst.	Dat	zou	met	

een	bijkomende	strip	geluidsisolatie	makkelijk	
op	te	lossen	moeten	zijn.

RIJDEN
De	D	08	van	MAN	is	een	zescilinder	in	lijn	die	
met	 heel	 wat	 technologische	 snufjes	 op	 de	
proppen	kan	komen.	De	motor	wordt	gevoed	
door	een	common	rail,	die	voor	een	maximale	
injectiedruk	 van	 1.800	 bar	 zorgt.	 Daarmee	

voldoet	 de	 krachtbron	aan	de	euro	6c	norm.	
De	 motor	 is	 lichter,	 omdat	 het	 EGR-systeem	
is	 verdwenen.	 MAN	 doet	 alleen	 nog	 beroep	
op	AdBlue	injectie	om	de	uitlaatgassen	na	te	
behandelen.	Dat	betekent	dat	de	wagen	ook	
zuiniger	werd.	De	motorrem	 is	een	EVB	 (uit-
laatklep	motorrem),	die	goed	is	voor	170	kW	
remvermogen.	 Zelf	was	 ik	 niet	 erg	onder	 de	
indruk	van	de	motorrem,	die	wel	voor	vertra-

Alle	vloeistoffen	kunnen	hier	makkelijk	worden	bijgevuld.

De	afwerking	is	prima.	De	handrem	staat	voortaan	op	het	dashboard. De	instap	is	goed,	met	prima	opgestelde	treden.



TRANSPORAMA • 39250

ageert	makkelijk	op	het	verkeer.	 In	de	10de,	
11de	en	12de	gang	is	sprake	van	“speed	shif-
ting”,	waarbij	er	geen	onderbreking	voelbaar	
is	 bij	 het	 opschakelen.	 Ook	 de	 manoeuvres	
kunnen	 makkelijker	 worden	 uitgevoerd	 met	
deze	nieuwe	versnellingsbak.

CONCLUSIE
Deze	MAN	met	zijn	geautomatiseerde	versnel-
lingsbak	is	een	ideale	truck	voor	middelzware	

ging	zorgt,	maar	ook	vrij	goed	hoorbaar	was	in	
de	cabine.	De	motorrem	spaart	de	bedrijfsrem,	
maar	als	je	je	als	chauffeur	begint	te	ergeren	
aan	het	geluid,	is	het	maar	de	vraag	hoe	vaak	
je	de	motorrem	zal	gebruiken.

De	motor	is	gekoppeld	aan	de	MAN	TipMatic,	
een	12	gangs	gerobotiseerde	versnellingsbak.	
Deze	bak	is	een	waar	genot	om	mee	te	rijden.	
Schakelen	 gebeurt	 snel	 en	 vlot,	 de	 truck	 re-

MAN TGM 18.320

Testdatum:  15	november

Temperatuur:  14	°C

Weersomstandigheden:  windstil,	zonnig

Afstand:  186,1	km

Testresultaten:

Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor:  62,9	km/u

Verbruik snelweg:  19	l/100	km

Verbruik complete test:  18,1	l/100	km

AdBlue verbruik:  geen	meting	

Technische fiche

Merk:  MAN

Type:  TGM	18.320	4x2	BL

Cabine:  C

Wielbasis:  geen	opgave

Motor:  D	08

Vermogen:  320	pk	(235	kW)		

	 bij	2.200	omw/min

Koppel:  1.250	Nm	van	1.200		

	 tot	1.700	omw/min	

Boring x slag:  108	x	125	mm

Compressie:  16,5	op	1

Versnellingsbak:  TipMatic	12	12	OD

Brugverhouding:  4,41	op	1

Tankinhoud:  300	liter	

AdBluetank:  25	liter

TECHNISCHE FICHES

distributie.	De	TipMatic	maakt	samen	met	de	
D	08	van	deze	MAN	een	truck	die	met	recht	
en	reden	een	leeuw	op	zijn	front	heeft	staan.	
Vooral	 in	 druk	 stadsverkeer	 komt	 deze	 aan-
drijflijn	tot	zijn	recht.	We	reden	onder	drukke	
omstandigheden	en	boekten	een	verbruik	dat	
zeker	mag	gezien	worden.		

Jan Voet

De	wagen	was	voorzien	van	een	hydraulische	laadklep	van	Dautel.

Fraaie	chroom	accenten	in	het	interieur.

DISTRIBUTIETEST   
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Verlaag uw operationele kosten

Wilt u weten met hoeveel procent u uw kosten kunt verlagen? Neem vrijblijvend contact op: +31 - (0)36-5382880 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

 

Koen Appels nieuwe Director Services Scania Benelux
Recent	startte	Koen	Appels	(50)	bij	Scania	Benelux	in	de	functie	van	
Director	Services.	In	deze	functie	is	hij	bij	Scania	Belgium,	Scania	Ne-
derland	 en	 Scania	 Luxembourg	 verantwoordelijk	 voor	 alle	 diensten	
en	parts	die	via	het	uitgebreide	Scania	dealernetwerk	aan	de	klan-
ten	wordt	aangeboden.	Voorheen	was	hij	Director	Sales	in	België	en	
Luxemburg.	Als	Director	Services	volgt	hij	Carl	Pattyn	op	die	bij	Scania	
Commercial	Operations	Zweden	de	nieuwe	functie	van	Head	of	Dealer	
Performance	heeft	aanvaard.
	
Koen	Appels	geeft	aan	dat,	in	zijn	ervaring,	de	grens	tussen	services	
en	sales	heel	dun	 is	geworden:	“Je	merkt	de	 laatste	 jaren	meer	en	
meer	dat	sales	en	services	sterk	geconnecteerd	zijn.	Dat	besef	heeft	
mijn	beslissing	om	deze	job	te	aanvaarden	ook	makkelijker	gemaakt.	
Zo’n	23	jaar	geleden,	toen	ik	bij	Scania	startte,	waren	de	verkoop	van	
trucks	 en	 de	 ‘na-verkoop’	 twee	 gescheiden	 kanalen.	 Thans	 vloeien	
deze	naadloos	 in	elkaar	over	en	praten	we	al	 jaren	niet	meer	over	
‘na-verkoop’.	Onze	klanten	zien	de	aanschaf	van	een	voertuig	en	de	
bijbehorende	services	als	één	geheel.	 Zeker	met	ons	huidige	brede	
programma	connected	services	kunnen	wij	onze	klanten	optimaal	be-
dienen.	Onze	services	staan	al	jaren	garant	voor	de	laagste	operatio-
nele	kosten	en	de	hoogste	uptime.	Ik	zie	ernaar	uit	om,	samen	met	
mijn	team,	deze	ingeslagen	weg	verder	uit	te	bouwen.”
	

NEWS   

Koen	Appels	startte	in	1995	bij	Universal	Auto.	Nadat	Scania	Belgium	
in	2005	deze	zelfstandige	dealer	overnam	werd	hij	bij	Scania	Finance	
verantwoordelijk	voor	Business	Development.	In	2011	werd	hij	regi-
odirecteur	voor	Scania	Vlaanderen	en	in	2013	maakte	hij	de	overstap	
naar	de	functie	van	Director	Sales	Belux.	
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Met een herziening van 

de Europese wetgeving op 

de transportsector, doet 

de Europese Commissie 

een eerste poging om de 

manke regelgeving terug 

min of meer recht te zetten. 

Sociale dumping bestrijden 

zou wel eens ingewikkelder 

kunnen worden dan men 

in Straatsburg en Brussel 

denkt.

Twee	punten	in	het	voorstel	van	de	Euro-
pese	Commissie	zijn	belangrijk:	de	lange	
weekendrust	 mag	 niet	 meer	 in	 de	 ca-

bine	 worden	 genomen	 en	 de	 invoering	 van	
de	slimme	tachograaf.	Die	twee	punten	wor-
den	door	zowel	werkgevers	als	vakbonden	als	
goed	bevonden,	de	regels	rond	cabotage	zijn	
een	onderwerp	van	discussie.

ONHOUDBARE TOESTAND
De	Europese	instellingen	hebben	de	reputatie	
nog	 trager	 te	werken	dan	de	Belgische	wet-
gever,	 ook	 al	 vaardigen	 ze	 regels	 en	 wetten	
uit	die	een	bijzonder	grote	impact	hebben	op	

het	 dagelijks	 bestaan	 van	 iedere	 Europeaan.	
De	West-Europese	 landen	voeren	dus	al	 ruim	
aantal	 jaren	 strijd	 om	 de	 regels	 voor	 Belgi-
sche	 bedrijven	 en	 chauffeurs	 te	 verbeteren.	
Dat	 gebeurde	 in	 de	 “Road	 Alliance”,	 waarin	
ondermeer	Belgisch	federaal	minister	François	
Bellot,	 met	 zijn	 Franse,	 Deense,	 Duitse,	 Oos-
tenrijkse,	 Nederlandse,	 Noorse,	 Luxemburgs	
en	 Zweedse	 ministers	 aanpassingen	 van	 de	
wetgeving	eiste.	

VOORSTEL
En	nu	is	er	dus	een	voorstel	van	de	Europese	
Commissie,	 om	 de	 wet	 aan	 te	 passen.	 Om	

Nieuw wetsvoorstel 
mobility package

In	de	aanloop	naar	dit	voorstel	stonden	de	Oost	en	
West-Europese	ministers	pal	tegenover	elkaar.

CHAUFFEUR   
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een	 “cooling	 off”	 periode	 van	 5	 dagen	 inge-
voerd,	waarbij	de	vrachtwagen	in	hetzelfde	land	
geen	cabotageopdrachten	mag	uitvoeren.	Over	
de	chauffeur	wordt	met	geen	woord	gerept.

De	opdrachtgever	moet	het	werkschema	van	
de	 chauffeur	 zo	organiseren	dat	hij	minstens	
elke	vier	weken	één	keer	naar	het	bedrijf	(dus	
zelfs	niet	naar	huis)	kan	terugkeren.	BTB	vreest	
dat	de	druk	van	de	werkgevers	op	de	vracht-
wagenchauffeurs	om	niet	 van	deze	gelegen-
heid	gebruik	te	maken	groot	zal	zijn.	Opnieuw	
zullen	 de	 chauffeurs	 dus	 in	 de	 kou	 blijven	
staan.

Frank	Moreels:	“Verder	 is	dit	akkoord	volgens	
ons	 een	 gemiste	 kans	 om	 het	 principe	 van	
gelijk	loon	voor	gelijk	werk	op	dezelfde	plaats	
duidelijk	te	stellen.	Er	blijven	te	veel	uitzonde-
ringen,	zoals	bijvoorbeeld	de	bijkomende	acti-
viteit	om	te	laden	of	lossen	op	de	weg	naar	of	
van	het	land	van	bestemming.	Wij	hopen	dan	
ook	dat	het	 Europees	Parlement	het	voorstel	
dat	nu	op	tafel	ligt	verder	kan	finetunen,	zodat	
dit	voor	de	chauffeurs	een	echte	verbetering	
van	 hun	 loon-	 en	 arbeidsvoorwaarden	 mee-
brengt.”	

Jan Voet

VAKBONDEN.
Ook	voor	de	vakbonden	 is	er	nog	werk,	 vol-
gens	 Frank	 Moreels,	 Federaal	 Secretaris	 BTB	
Wegvervoer	&	Logistiek:	“Wij	zijn	zeer	blij	dat	
de	 Europese	 Transportministers	 toch	 hebben	
ingezien	dat	het	anno	2018	niet	meer	kan	dat	
vrachtwagen-chauffeurs	hun	lange,	wekelijkse	
rust	 in	 de	 kabine	 van	 hun	 camion	 moeten	
doorbrengen.	Zowel	vanuit	sociaal	oogpunt	als	
voor	de	verkeersveiligheid	is	dit	een	stap	in	de	
goede	richting.”

Het	is	ook	positief	dat	er	door	middel	van	de	
“slimme	 tachograaf”	 meer	 controles	 moge-
lijk	zullen	zijn	op	cabotage.	Feit	is	wel	dat	de	
vrachtwagens	 bestemd	 voor	 internationale	
transportopdrachten	pas	vanaf	eind	2024	ver-
plicht	 met	 zo’n	 slimme	 tachograaf	 moeten	
worden	uitgerust.	Wil	Europa	ernstig	werk	ma-
ken	van	deze	controles,	dan	moet	deze	datum	
aanzienlijk	worden	vervroegd,	zoals	trouwens	
ook	door	het	Europees	Parlement	reeds	werd	
voorgesteld.	Ook	hoe	en	door	wie	deze	con-
troles	 in	de	toekomst	zullen	gebeuren	 is	nog	
niet	duidelijk.

DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE
De	cabotageregels	blijven	behouden.	Om	syste-
matische	cabotage	te	vermijden,	wordt	er	ook	

sociale	 dumping	 en	 concurrentievervalsing	
tegen	te	gaan,	zijn	er	robuuste	regels	nodig,	
die	 makkelijk	 kunnen	 worden	 gecontroleerd	
door	 politiediensten	 en	 douane.	 Dat	 is	 door	
het	feit	dat	wegtransport	een	bijzonder	mo-
biele	sector	is,	niet	makkelijk.	De	reacties	van	
bijvoorbeeld	TLV	spreekt	dan	ook	boekdelen:	
“TLV	 steigert	 bij	 beslissingen	 Europese	 raad	
van	transportministers.	Die	heeft	een	akkoord	
bereikt	 over	 extra	 maatregelen	 om	 sociale	
dumping	 in	 de	 sector	 te	 bestrijden.	 Op	 een	
aantal	 vlakken	 een	 geslaagd	 overleg,	 stelt	
Transport	 &	 Logistiek	 Vlaanderen,	 maar	 vol-
gens	 de	 beroepsorganisatie	 slaan	 de	 minis-
ters	op	een	aantal	cruciale	punten	de	bal	mis.	
TLV	 betreurt	 de	 te	 korte	 overgangsperiode	
voor	het	installeren	van	de	nieuwe,	slimmere	
tachograaf	 in	 bestaande	 voertuigen.	Ook	 de	
cooldownperiode	van	vijf	dagen	stoot	de	or-
ganisatie	tegen	de	borst.

De	 Europese	 transportraad	 wil	 dat	 alle	 be-
staande	 tachografen	 tegen	 2024	 vervangen	
worden	door	de	slimmere	tachograaf,	tweede	
generatie.	Volgens	TLV	is	die	korte	retrofit	on-
aanvaardbaar,	 lettend	 op	 de	 hoge	 kostprijs.	
“Een	overgangsperiode	van	minstens	tien	jaar	
is	noodzakelijk”,	stelt	Lode	Verkinderen,	secre-
taris-generaal	van	TLV.
	
Ook	 is	TLV	gekant	 tegen	de	cooldownperiode	
van	vijf	dagen	na	cabotage	(goederenvervoer	
tussen	 twee	 punten	 in	 hetzelfde	 land	 door	
een	bedrijf	uit	een	ander	 land).	 Tussen	 twee	
cabotageperiodes	 moet	 volgens	 de	 regeling	
een	‘wachttermijn’	van	vijf	dagen	worden	ge-
respecteerd.	Om	de	interne	markt	te	bescher-
men,	pleit	TLV	om	de	coolingdown	volledig	af	
te	schaffen	en	de	chauffeur	in	de	plaats	terug	
te	sturen	naar	zijn	thuisland.	Zoals	de	maatre-
gel	nu	bestaat,	straft	het	de	Belgische	onder-
nemingen	die	 regelmatig	cabotage	uitvoeren	
in	 de	 grote	 buurlanden.	 De	 maatregel	 moet	
sociale	 dumping	 tegengaan,	maar	 TLV	 vreest	
dat	 vooral	 de	 Belgische	 vervoerders	 zullen	
worden	getroffen.

Wel	 goed	 nieuws	 voor	 TLV	 zijn	 de	 verplichte	
terugkeer	 naar	 het	 thuisland	 na	 vier	 weken,	
de	strengere	toegang	tot	de	markt	voor	voer-
tuigen	 vanaf	 2,5	 ton,	 en	 het	 wegvallen	 van	
administratieve	 formaliteiten	 gekoppeld	 aan	
bilateraal	 vervoer,	 aangezien	 de	 detachering	
tot	 cabotage	 beperkt	 is.	 TLV	 is	 van	 oordeel	
dat	chauffeurs	hun	rust	in	menswaardige	om-
standigheden	moeten	kunnen	nemen	en	kan	
daarom	 instemmen	 met	 het	 verlengen	 van	
het	 verbod	 op	 het	 nemen	 van	 de	 normale	
weekendrust	in	het	voertuig.”

Lange	weekendrust	in	de	cabine	wordt	verboden.
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Naar jaarlijkse 

gewoonte heeft de I.R.U. 

– de Internationale 

Wegvervoerorganisatie die 

gevestigd is in Genève – 

erediploma’s toegekend aan 

de beste chauffeurs in het 

internationaal en nationaal 

wegvervoer.

Als	 beroepsorganisatie	 is	 Febetra	 zeer	
verheugd	haar	steun	te	kunnen	verle-
nen	aan	dit	evenement,	dat	aantoont	

dat	er	naast	de	zogenoemde	“cowboys”,	die	
in	de	media	komen,	ook	zeer	degelijke	en	be-
trouwbare	vrachtwagenbestuurders	bestaan.

Dit	jaar	zijn	er	in	België	128	laureaten	en	vori-
ge	zaterdag,	1	december	werden	de	diploma’s	
uitgereikt.

Om	voor	een	I.R.U-diploma	in	aanmerking	te	
komen	dient	een	beroepsbestuurder	aan	een	
aantal	voorwaarden	te	voldoen:

Sinds	 tenminste	5	 jaar	 in	dienst	zijn	van	de-
zelfde	onderneming;	

Op	ononderbroken	wijze	sinds	20	jaar	zijn	be-
roep	uitoefenen,	en	dit	 tot	volledige	voldoe-
ning	 van	 zijn	 huidige	werkgever	 en	 van	 zijn	
vorige	werkgevers;	

Als	nationaal	of	 internationaal	beroepschauf-
feur	 reeds	 een	 minimum	 van	 1.000.000	 km	
hebben	afgelegd;	

Door	zijn	schuld	geen	ernstig	verkeersongeval	
veroorzaakt	hebben	gedurende	de	laatste	20	
jaar;	

Geen	 ernstige	 inbreuken	 gepleegd	 hebben	
op	 de	 verkeers-,	 douane-	 of	 administratieve	
voorschriften	van	 zijn	 land	of	 van	de	 landen	
die	hij	bezocht	gedurende	de	laatste	5	jaar.		

Uitreiking  
IRU-diploma’s 2018

CHAUFFEUR   
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59 VDL Citea’s LLE-
127 voor Transdev 
Sverige AB 
VDL	 Bus	 &	 Coach	 gaat	 59	 VDL	 Citea’s	 LLE-127	 leveren	 aan	
Transdev	Sverige	AB.	De	bussen	worden	vanaf	juni	2019	door	
Transdev	 ingezet	 in	 Sigtuna,	Upplands	Väsby	en	Vallentuna,	
de	noordelijke	delen	van	de	Zweedse	hoofdstad	Stockholm.	
Dit	 betekent	 de	 volgende	 stap	 in	 de	 samenwerking	 tussen	
Transdev	en	VDL.	In	juni	2019	gaat	VDL	tevens	30	elektrische	
gelede	Citea’s	leveren	voor	stadsverkeer	in	Umeå,	in	het	noor-
den	van	Zweden.	

Niclas	 Flodin,	 directeur	 technisch	 en	 operationeel	 manage-
ment	bij	Transdev	Sverige:	“De	samenwerking	tussen	VDL	Bus	
&	Coach	en	 Transdev	Sverige	 is	bij	 de	eerdere	orders	voor-
spoedig	verlopen.	Mede	door	deze	samenwerkingen	zijn	wij	
bekend	met	het	kwalitatief	hoogwaardige	openbaar	vervoer	
productgamma	 van	 VDL.	 Ook	 de	 goede	 ervaringen	met	 de	
VDL	Citea’s	LLE	in	de	concessie	Umeå	hebben	ons	doen	beslui-
ten	opnieuw	met	VDL	Bus	&	Coach	in	zee	te	gaan.”	

“We	zijn	erg	trots	dat	Transdev	wederom	voor	ons	als	partner	
heeft	gekozen,	dit	keer	voor	de	operatie	in	Sigtuna,	Upplands	
Väsby	en	Vallentuna.	Deze	order	is	voor	VDL	Bus	&	Coach	een	
van	de	grootste	tot	nu	toe	in	Zweden	en	bewijst	dat	de	VDL	
Citea	 LLE	door	 zijn	 lage	energieverbruik	 en	uitstekende	be-
trouwbaarheid	een	uiterst	efficiënte	keuze	is	voor	openbaar	
vervoer	operaties”,	aldus	Fredrik	Dahlborg,	algemeen	direc-
teur	VDL	Bus	&	Coach	Sweden	AB.	

2019

WINNER 
CATEGORY 
CONCEPT

NOVUM generatie – Winnaar 
Trailer Innovation Award 2019!

 1e plaats in de categorie Concept van Trailer  
  Innovation 2019

 NOVUM generatie: Kögel vrachtauto’s met  
 open laadbak Cargo, Mega en Lightplus

 Maximale stabiliteit, emakkelĳke hantering,  
 meer laadvermogen en hoge individuele 
 specifi ceerbaarheid

NOVUM – Rendabiliteit verder 
gebracht!

... voor uw vertrouwen en uw 
aankoop op de IAA 2018!

WIJ DANKEN U ...

www.koegel.nl
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Of het nu uiteindelijk een 

harde Brexit wordt of een 

zachte Brexit met een 

overgangsperiode, het wordt 

in ieder geval een chaos. 

Bedrijven en personen die 

handel drijven met Groot-

Brittannië kunnen zich 

beter voorbereiden, want 

binnenkort zou die handel 

er wel eens helemaal anders 

kunnen uitzien.

Er	 wordt	 ondertussen	 al	 op	 alle	 moge-
lijke	manieren	gedacht	aan	de	mogelijke	
problemen	 of	 praktische	 oplossingen.	

Op	 15	 november	 organiseerde	 Nieuwsblad	
Transport	 in	samenwerking	met	enkele	part-
ners	een	druk	bijgewoonde	Sessie	Brexit	in	de	
Cruise	Terminal	van	Zeebrugge.

ZEEBRUGGE, DE POORT NAAR 
GROOT-BRITTANNIË
De	 locatie	 voor	 de	 Sessie	 Brexit	 was	 beslist	
geen	toeval,	want	Zeebrugge	is	dé	in-	en	uit-
voerhaven	 in	 ons	 land	 voor	 alle	 handel	 met	
Groot-Brittannië.	Zo	staat	46	%	van	alle	activi-
teiten	in	de	haven	van	Zeebrugge	in	betrekking	
tot	 Groot-Brittannië	 of	 een	 jaarlijks	 tonnage	

Brexit: Hou rekening 
met chaos

ONDERNEMER   

Wordt	dit	het	spookbeeld	voor	Zeebrugge	na	de	
Brexit?	Verlaten	kades	en	werkloze	containerkranen?



TRANSPORAMA • 392 57

bouw-	en	graafmachines.	In	2017	passeerden	
er	in	totaal	2,8	miljoen.	Van	dat	totaal	waren	
er	één	miljoen	die	van	of	naar	Groot-Brittan-
nië	gingen	(36	%	van	het	 totale	volume	be-
handelde	 wagens,	 waarvan	 27	 %	 import	 uit	
Groot-Brittannië	 en	 73	 %	 export	 naar	 Groot-
Brittannië).	De	haven	van	Zeebrugge	stelt	voor	
de	autotrafiek	meer	dan	400	hectare	parking	
ter	beschikking.

van	circa	17,2	miljoen	ton.	De	hoofdzaak	van	
die	 activiteiten	 zijn	 containertrafiek	 en	 roro-
verkeer,	 dus	 ook	 voor	 het	 wegtransport	 in	
Zeebrugge	 een	 zeer	 belangrijk	 activiteiten-
centrum.	 Elk	 jaar	 transiteren	hier	 1,3	miljoen	
vrachtwagens.	Bijna	90	%	van	alle	roro-vracht	
maakt	 de	 overtocht	 zonder	 begeleiding	 van	
een	 chauffeur.	 Het	 tonnage	 is	 verdeeld	 over	
67	%	export	en	33	%	import.	De	betrekkingen	
met	Groot-Brittannië	zijn	een	bron	van	toege-
voegde	waarde	en	werkgelegenheid	voor	heel	
de	regio.

De	belangrijkste	industriecentra	zijn:
•	 Textielindustrie
•	 Voedingsindustrie
•	 Auto-industrie
•	 Farmaceutica	en	chemie
•	 Kunststoffen
•	 Machines	en	apparaten

Vanuit	 Zeebrugge	vertrekken	er	 zeventig	 lijn-
diensten	per	week	naar	verschillende	bestem-
mingen	in	Groot-Brittannië	en	Ierland,	met	de	
focus	op	onbegeleid	vervoer.	

De	 voornaamste	 bestemmingen	 zijn:	 Du-
blin,	 Killingholme,	 Purfleet,	 Rosyth,	 Tyne,	
Southampton,	 Hull,	 Middlesborough,	 Tilbury,	
Grimsby,	Sheerness	en	Portbury.

Een	 sector	 apart	 is	 Zeebrugge	 als	 hub	 voor	
de	aan-	en	afvoer	van	nieuwe	wagens,	land-

Vergeten	 we	 tenslotte	 het	 personenvervoer	
niet.	 Zeebrugge	verwelkomt	 jaarlijks	800.000	
passagiers.	Die	maken	de	populaire	oversteek	
naar	Hull	of	zijn	passagier	aan	boord	van	één	
van	 de	 150	 cruiseschepen	 die	 jaarlijks	 Zee-
brugge	aandoen.

Heel	wat	lokale	transportbedrijven	in	en	rond	
Zeebrugge	hebben	zich	toegelegd	op	de	distri-
butie	naar	Groot-Brittannië,	zoals	ECS	European	
Container	Services/2XL	en	Middlegate	Europe.	
Grote	 producenten	 zoals	 Procter	 &	 Gamble,	
Lidl	en	Walmart	doen	op	die	bedrijven	een	be-
roep	om	hun	logistiek	te	stroomlijnen.	Op	die	
manier	 kunnen	 ze	 de	 warenhuizen	 in	 Groot-
Brittannië	goedkoper	en	sneller	bevoorraden.	
De	haven	huisvest	ook	multinationals	die	Zee-
brugge	benutten	als	distributieplatform,	zoals	
Danone	 Waters,	 dat	 de	 Britse	 markt	 vanuit	
Zeebrugge	bevoorraadt	met	onder	meer	Evian	
water.

HOE BEREIDT ZEEBRUGGE ZICH 
VOOR?
De	Brexit	zal	in	gelijk	welk	geval	een	enorme	
administratieve	 rompslomp	 met	 zich	 mee-
brengen.	Die	formaliteiten	zullen	onvermijde-
lijk	leiden	tot	oplopende	wachttijden	omdat	er	
niet	 genoeg	 faciliteiten	 noch	 personeel	 voor	
handen	zijn.
In	Zeebrugge	hebben	de	douane	en	het	Fede-
rale	Agentschap	voor	Voedsel	Veiligheid	(FAVV)	
een	 Grens	 Inspectie	 Post	 in	 de	 haven	 met	
37.000	m2	koelruimtes	en	70	parkeerplaatsen.	
De	douane	heeft	 een	 verzoek	 om	meer	 dan	
140	nieuwe	werknemers	in	dienst	te	nemen.	

Jaarlijks	passeren	er	meer	dan	1,3	miljoen	vrachtwagens	door	de	haven	van	Zeebrugge.

Ook	de	Engelse	transporteurs	staan	voor	zware	tijden.
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RX/SEAPORT
RX/SeaPort	 is	 een	 datasharing	 platform	 dat	
zorgt	voor	een	digitale	verbinding	tussen	alle	
actoren	 in	 de	 logistieke	 keten	 in	 Zeebrugge.	
Via	slechts	één	unieke	verbinding	laat	het	toe	
om	 data	 en	 informatie-uitwisseling	 mogelijk	
te	maken	via	één	veilige	verbinding.	Met	RX/
SeaPort	 wil	 men	 verhelpen	 aan	 de	 huidige	
toestand	voor	de	ondernemingen	die	 te	ma-
ken	 hebben	 met	 een	 overvloed	 aan	 logins/
B2B	 connecties	 zoals	 EDI	 verbindingen	 met	
ferrymaatschappijen,	bookings,	eta,	scu,	track	
&	trace,	webconnecties	met	scheepsagenten,	
havenautoriteiten,	douane,	deepseaterminals,	
communicatie	via	mail	en	het	raadplegen	van	
websites	 voor	diverse	 informatie.	Dat	 is	 zeer	
tijdrovend	en	 complex	en	 leidt	 tot	 een	hoge	
foutenlast.	RX/SeaPort	zorgt	voor	tijdswinst	en	
meer	efficiëntie	door	vereenvoudiging	en	di-
gitalisering	van	het	administratieve	proces	bij	
het	goederenvervoer.	In	verband	met	de	Brexit	
moet	 dat	 er	 voor	 zorgen	dat	 er	 geen	onder-
breking	komt	van	de	goederenstroom	door	de	
administratie	 en	 met	 de	 Brexit	 gerelateerde	
documenten.	Er	is	tevens	voorzien	om	samen	
te	werken	met	NxtPort	Antwerpen.

Meer	inlichtingen:	www.rxseaport.eu

DE GEVOLGEN
Het	 is	natuurlijk	moeilijk	om	de	gevolgen	nu	
reeds	 in	 te	 schatten	 van	een	Brexit.	Maar	 in	
normaal	scenario,	waarbij	Groot-Brittannië	dus	
niet	uit	de	EU	zou	stappen,	zou	de	economie	in	
dat	land	tegen	2030	met	30	%	moeten	groei-
en.	Analyses	gaan	er	nu	van	uit	dat	het	bruto	
nationaal	product	van	Groot-Brittannië	door	de	
Brexit	met	10	%	zou	dalen	(LSE,	Treasury)	of	
4	 %	 zou	 groeien	 (economists	 for	 Brexit).	 De	
grootste	daling	wordt	gekoppeld	aan	scenario’s	
met	 een	 zeer	 beperkte	 toegang	 tot	 de	 een-

instanties,	sectororganisaties	en	evenzeer	met	
de	Britse	havens	en	douane.	We	moeten	meer	
inzetten	op	bewustmaking	en	 sensibilisering.	
Ter	voorbereiding	op	een	harde	Brexit	is	er	een	
noodplanning	 in	 opmaak	 om	 de	 bereikbaar-
heid	van	de	haven	te	garanderen	en	congestie	
te	 vermijden.	 In	 dat	 verband	wordt	 een	par-
keerplan	uitgewerkt	en	extra	ruimte	voorzien	
in	overleg	met	alle	betrokken	partijen.”

Een	ander	belangrijk	element	is	de	oprichting	
van	een	digitaal	dataplatform	door	het	haven-
bestuur	 en	 private	 havengemeenschap:	 RX/
SeaPort.	

Samen	met	de	douane	heeft	 Zeebrugge	een	
gemeenschappelijk	Brexit	infopunt,	dat	tijdens	
de	kantooruren	vrij	toegankelijk	is	voor	vragen	
over	 de	 Brexit	 (http://brexitproof.portofzee-
brugge.be).

“Belangrijk	is	dat	elke	schakel	in	de	logistieke	
keten	Brexit-proof	moet	zijn,	dat	houdt	dus	zo-
wel	de	bedrijven	als	de	overheidsinstanties	in.	
Het	 is	absoluut	noodzakelijk	dat	cruciale	spe-
lers	zoals	douane	en	FAVV	over	voldoende	per-
soneel	 én	 materiaal	 beschikken!”,	 benadrukt	
Joachim	 Coens,	 gedelegeerd	 bestuurder	 van	
de	haven	van	Zeebrugge.	“We	moeten	blijven	
overleggen	met	de	havenbedrijven,	overheids-

Transportbedrijven	zoals	ECS	zijn	gespecialiseerd	in	vervoer	op	Groot-Brittannië.

Een	miljoen	nieuwe	wagens	passeerden	Zeebrugge	in	2017	van	of	naar	Groot-Brittannië.
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•	 Automatisering	processen	en	administratie
•	 Verandering	 van	 de	 gemiddelde	 omvang	

van	de	schepen
•	 Kennis	van	douanedocumenten	en	de	dou-

anematerie	wordt	een	noodzaak.	Bedrijven	
moeten	 daar	 nu	 reeds	 in	 investeren	 door	
opleiding	van	eigen	personeel,	aanwerving	
van	 douanespecialisten	 of	 samenwerking	
met	douanespecialisten.		

Hendrik de Spiegelaere

heidsmarkt.	 Alle	 studies	 zijn	 het	 er	 evenwel	
over	eens	dat	er	op	korte	 termijn	een	nega-
tieve	shock	zal	zijn.	Hoe	lang	die	shock	duurt,	
verschilt	per	studie.

Voor	 de	 Europese	 Unie	 zou	 de	 economische	
groei	 in	 een	 normaal	 scenario,	 dus	 zonder	
Brexit,	eveneens	30	%	bedragen	tegen	2030.	
Analyses	gaan	uit	voor	een	daling	van	het	bru-
to	 nationaal	 product	 met	 3,4	 %	 voor	 Ierland	
en	met	1	%	voor	België	en	Nederland.	De	EU	
verliest	potentieel	aan	handelspartner	die	13	
%	van	de	goederen	en	diensten	afneemt.

Wat	 de	 handelsbetrekking	 betreft	 kunnen	
Groot-Brittannië	en	de	EU	na	de	Brexit	en	de	
overgangsperiode	opteren	voor:
•	 Een	 maximale	 samenwerking,	 waarbij	

Groot-Brittannië	 tijdens	 de	 transitieperiode	
de	 tijdelijke	 EU	wetgeving	 aanneemt,	 toe-
gang	 behoudt	 tot	 de	 eenheidsmarkt	 en	 in	
de	douane-unie	blijft.	Diverse	nieuwe	over-
eenkomsten	 zorgen	 voor	 een	 nauwe	 sa-
menwerking.

•	 Een	samenwerking	tijdens	de	transitieperio-
de,	waarbij	er	geleidelijk	aan	overgeschakeld	
wordt	 op	 WTO	 (World	 Trade	 Organisation)	
standaarden.	 Na	 de	 transitieperiode	 is	 er	
een	harde	grens	met	de	EU.

•	 Een	 nieuwe	 EU	 handelsovereenkomst	 met	
toegang	tot	de	eenheidsmarkt.	Het	EU	han-
delsverdrag	blijft	effectief.

•	 Een	 overgangsperiode	 tot	 2012,	 waarbij	
men	 uitgaat	 van	 op	 maat	 gemaakte	 over-
eenkomst	met	de	EU	met	vrije	handel	voor	
specifieke	sectoren.	Groot-Brittannië	onder-
handelt	 over	 nieuwe	 handelsovereenkom-
sten.	Na	2022	 stapt	men	over	 op	 de	WTO	
normen.

•	 Een	 harde	 Brexit	 vanaf	 30	 maart	 2019,	
waarbij	 wordt	 overgeschakeld	 op	 de	 WTO	
normen.	 Handels-	 en	 sectorovereenkom-
sten	zijn	per	stuk	te	onderhandelen	gedu-
rende	 de	 volgende	 tien	 jaar.	 Zoeken	 naar	
een	nieuwe	handelsovereenkomst	met	de	
EU.	Omdat	Groot-Brittannië	dan	geen	deel	
meer	 uitmaakt	 van	 de	 Europese	 interne	
markt	en	de	douane-unie	is	dat	het	einde	
van	het	vrije	verkeer	van	goederen	en	per-
sonen.

De	 gevolgen	 van	 een	 harde	 Brexit	 voor	 het	
handelsvolume	tegen	2030:
•	 1,2	miljoen	TEU	minder	containers	in	Groot-

Brittannië
•	 4,6	miljoen	TEU	minder	containers	in	EU
•	 Zware	afname	van	traditioneel	roro-verkeer	

tussen	Groot-Brittannië	en	EU
•	 Afname	van	de	Ierland	volumes	(nu	gaat	25	

%	van	de	Ierse	handel	naar	de	EU)

Hard of zacht

Op	13	november	2018	werd	een	principe	overeenkomst	aangekondigd	tussen	Groot-Brit-
tannië	en	de	EU.	De	belangrijkste	bepalingen	waren:
•	 Groot-Brittannië	zal	40	tot	45	miljard	EUR	betalen
•	 Mogelijkheden	voor	expats	in	Groot-Brittannië	en	de	EU	om	verblijfsvergunning	aan	te	

vragen
•	 Een	transitieperiode	tot	eind	2020
•	 De	intentie	om	een	harde	grens	in	Ierland	te	vermijden
•	 UK-EU	Customs	Union	als	onderliggende	garantie	voor	Ierland
•	 Gezamenlijk	overleg	om	te	besluiten	wanneer	de	grensovereenkomst	voor	Ierland	ef-

fectief	kan	worden
•	 Juridische	dekking	aan	beide	zijden.
Deze	principe	overeenkomst	werd	door	de	Britse	premier	May	voorgelegd	aan	de	rege-
ring,	die	het	op	15	november	goedkeurde.	Eind	november	wordt	beslissend,	want	dan	
moeten	het	Britse	Parlement	en	de	Europese	lidstaten	hun	goedkeuring	geven,	wat	he-
lemaal	niet	zeker	is.	Is	er	op	21	januari	2019	nog	geen	deal	aangekondigd,	dan	blijven	er	
slechts	twee	weken	om	te	beslissen	hoe	het	verder	moet.	Is	er	na	die	twee	weken	nog	
geen	deal,	dan	blijven	er	nog	vijf	dagen	om	een	beslissing	te	nemen.	Het	Britse	Parlement	
zal	dan	moeten	stemmen	over	volgende	opties:
•	 Een	harde	Brexit
•	 Een	nieuw	referendum
•	 Verlenging	van	de	artikel	50	procedure,	met	andere	woorden	nog	eens	proberen	om	tot	

een	overeenkomst	te	komen.
Op	29	maart	2019	moet	de	beslissing	gevallen	zijn.	Wordt	het	voorstel	afgekeurd	dan	
gaat	een	harde	Brexit	in	en	komen	er	in	Groot-Brittannië	wellicht	nieuwe	verkiezingen.	
Wordt	het	voorstel	goedgekeurd	dan	gaat	de	regering	over	tot	de	uitvoering	en	volgt	een	
transitieperiode	tot	31	december	2020.

interessante websites

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://tarweb.minfin.fgov.be
https://financien.belgium.be/nl/douane-accijnzen/ondernemingen/brexit	
https://brexit-impact-scan.be
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-
programme_en
https://economie.fgov.be/en/brexit
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

Gevolgen	van	een	harde	Brexit:
•	 Extra	parkeerruimte	nodig	in	de	havens
•	 Meer	opslagruimte	nodig	in	de	havens
•	 Investeringen	 in	 douane	 (invoerrechten,	

douanecontrole	bij	invoer	en	uitvoer,	voed-
selveiligheid)

•	 Verkeersregelingen	in	de	havens
•	 Maatwerk	per	haven
•	 Goede	voorbereiding	en	samenwerking	ver-

eist
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Een grote luchthaven 

zoals Schiphol vraagt om 

gigantisch veel verkeer 

op de grond. Om te 

voorkomen dat de wegen 

rond Schiphol onverbiddelijk 

dichtslibben, werd een 

ambitieus plan uitgewerkt. 

Een openbaar vervoersnet 

met… elektrische bussen. 

De Belgisch-Nederlandse 

busbouwer VDL was 

graag bereid mee in deze 

ontwikkeling te stappen.

VDL	heeft	altijd	een	pioniersrol	gespeeld:	
de	stadsbussen	met	laag	eigen	gewicht	
lieten	bij	tests	altijd	een	lager	verbruik	

optekenen	dat	hun	zwaardere	tegenstrevers.	
Die	innovatieve	ideeën	spelen	nog	altijd	een	
rol	bij	VDL.	De	elektrische	Citea	reeks	is	voor	
onze	 lezers	 geen	 onbekende.	 Wie	 onze	 site	
en	Trans	Aktueel	volgt,	weet	dat	er	geregeld	
over	 leveringen	 gerapporteerd	 wordt.	 10	

elektrische	 stadsbussen	 hier,	 12	 daar…	 Door	
verschillende	 elektrische	 openbaar	 vervoer-
vloten	werd	in	april	van	2017	een	gezamenlijk	
aantal	van	1.000.000	kilometer	afgelegd.	Dat	
leverde	VDL	 in	 ieder	 geval	 al	 de	nodige	ex-
pertise	en	ervaring	op.	Maar	het	project	voor	
Schiphol	 is	 echter	 van	 een	 andere	 orde	 van	
grootte:	 de	 AML	 concessie	 omvat	 een	 order	
van	e-bussen	voor	de	elektrische	busvloot	van	

VDL bouwt  
spectaculair project 
rond Schiphol

BUS   

Een	klein	deel	van	de	vloot	staat	’s	middag	op	te	laden.	Dit	is	de	belangrijkste	stalling	en	oplaadplaats.
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Amstelland	Meerlanden.	Het	is	nog	steeds	de	
grootste	order	voor	VDL	Bus	&	Coach	en	is	met	
100	e-bussen	de	grootste	elektrische	busvloot	
binnen	 één	 operatie	 van	 Europa.	 Een	 aantal	
lijnen	van	deze	concessie	 rijden	zelfs	24	uur	
per	dag,	7	dagen	per	week.	49	Schipholnet-
bussen	 rijden	 op	 hoogfrequentie	 ringlijnen	
rond	Amsterdam	Schiphol	Airport.	Deze	bus-
sen	zijn	afgestemd	op	de	drukte	van	de	lijnen	
en	 beschikken	 door	 een	 4-deursconfiguratie	
over	een	optimale	passagiersflow.	

De	51	R-net	bussen	zijn	gericht	op	 regionaal	
vervoer	 en	 rijden	 tussen	 Uithoorn,	 Amstel-
veen,	 Schiphol	 en	 Amsterdam	 Centrum.	 De	
100	 gelede	 e-bussen	 leggen	 gezamenlijk	
maar	liefst	30.000	km	per	dag	af	en	zijn	uitge-
rust	met	de	nieuwste	generatie	snellaadbatte-
rijen.	Deze	batterijen	worden	in	maximaal	20	
minuten	 opgeladen	 op	 laadpunten	 langs	 de	
route,	waardoor	een	24-uursdienst	mogelijk	is.	
De	complexiteit	en	omvang	van	deze	operatie	
hebben	ervoor	gezorgd	dat	VDL	Bus	&	Coach	
relevante	ervaring	heeft	opgedaan	op	het	ge-
bied	van	grote	e-bus	orders.

Bijladen	aan	een	halte.	Zowel	chauffeurs	als	passagiers	zijn	erg	enthousiast	over	de	elektrische	bussen.

De	laders	van	Heliox	staan	achter	een	beschermende	omheining.
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GROTE SCHAAL
Door	de	schaal	van	het	project	alleen	al	is	dit	
een	 ingrijpende	 leerschool	 voor	 de	 operato-
ren,	 stroomleveranciers	 en	 uiteraard	 de	 bus-
bouwers.	Het	is	een	duur	project:	de	batterijen	
maken	elektrische	bussen	nog	altijd	een	heel	
pak	duurder	in	aankoop	dan	hun	dieseltegen-
hangers.	 De	 investering	 in	 ladingsapparatuur	
van	Heliox	is	niet	min,	maar	voor	het	feit	dat	er	
een	derde	meer	bussen	moeten	worden	aan-
gekocht	om	de	wagens	te	vervangen	die	staan	
op	te	laden,	is	een	fikse	investering.	Daar	staan	
echter	 een	 pak	 voordelen	 tegenover:	 stroom	
is	 goedkoper	 dan	 diesel,	 de	wagens	worden	
door	chauffeurs	en	passagiers	met	grote	tevre-
denheid	ontvangen	en	gebruikt.

Het	is	vooral	op	het	gebied	van	batterijen	en	
het	 opladen	 van	 de	 stroombehouders,	 dat	
VDL	grote	stappen	heeft	gezet,	stellen	ze	zelf.	
VDL	Bus	&	Coach	innoveert	op	het	gebied	van	
batterijen,	 laadtechnologie	en	het	ontwerpen	
van	de	bussen,	in	samenwerking	met	VDL	ETS	
(Enabling	 Transport	 Solutions),	om	 te	 kunnen	
blijven	voldoen	aan	de	wensen	van	de	klant.	
VDL	 ETS	 is	 een	 onderdeel	 van	 de	 VDL	 Groep	

Een	R-Net	en	Schipholnet	bus	broederlijk	naast	elkaar.	Let	op	de	pantograaf	voor	het	laden.

De	dieselmotor	is	nog	niet	helemaal	verdwenen…

BUS   
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aantal	 technologische	 ondernemingen,	 waar	
Heliox	er	een	van	is.	Het	Nederlandse	bedrijf	
specialiseert	 zich	 in	 het	 bouwen,	 installeren	
en	 onderhouden	 van	 opladers	 voor	 allerlei	
elektrische	voertuigen.	Op	het	vlak	van	elektri-
sche	bussen	heeft	Heliox	een	enorme	ervaring	
opgebouwd	in	de	voorbije	jaren.	Het	oordeel-
kundig	opladen	en	gebruiken	van	een	batterij	
speelt	een	belangrijke	factor	in	de	levensduur	
en	betrouwbaarheid.	Heliox	houdt	daar	bij	het	
ontwerp	 en	 de	 uitbouw	 van	 de	 laadstations	
rekening	mee.		

Jan Voet

en	houdt	zich	bezig	met	het	onderzoeken,	ont-
wikkelen,	protobouwen	en	testen	van	nieuwe	
concepten	 voor	 hoofdzakelijk	 zwaarder	 ver-
voer-gerelateerde	 activiteiten.	 De	 positieve	
kenmerken	 waar	 de	 Citea	 range	 om	 bekend	
staat,	 is	 bij	 de	 elektrische	 uitvoeringen	 ook	
doorgevoerd.	De	 lichtgewicht	 constructie,	het	
lage	 energieverbruik	 en	 de	 modulaire	 bouw	
van	alle	typen	Citea’s	Electric	zorgen	ervoor	dat	
de	totale	kosten	zo	laag	mogelijk	blijven.	Door	
te	blijven	 innoveren	en	maatwerk	 te	 leveren	
wil	VDL	haar	positie	als	Europees	marktleider	
de	komende	jaren	behouden.

HELIOX
Een	sleutel	op	de	deur	oplossing	 is	het	mak-
kelijkst	 voor	 de	 meeste	 openbaar	 vervoer	
operatoren.	 De	 operatoren	 zijn	 immers	 ver-
trouwd	met	de	dieselmotoren,	wat	elektrische	
voertuigen	 betreft	 is	 er	 voor	 de	 meeste	 be-
drijven	nog	een	leercurve	te	doorlopen.	Dat	is	
de	reden	voor	het	ontstaan	van	VDL	ETS.	Een	
voordeel	waar	de	VDL	groep	dankbaar	gebruik	
van	maakt,	 is	de	 technologische	 cluster	 rond	
Eindhoven.	Grote	bedrijven	zoals	Philips,	DAF,	
VDL	en	de	technische	universiteit	daar	vormen	
voor	 een	 deel	 de	 voedingsbodem	 voor	 een	

De	voertuigen	zijn	bijzonder	stil.

Een	bijkomende	plaats	om	wagens	op	te	laden	werd	door	Heliox	uit	de	grond	gestampt.
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In 2015 presenteerde Van 

Hool haar eerste TX met een 

in Europa geproduceerde 

Allison automatische 

versnellingsbak. Een 

goede combinatie volgens 

de markt, want we zijn 

inmiddels 235 touringcars 

verder: TX'en, Astromega's 

en EX'en, die allemaal van 

een Allison zijn voorzien. 

Versnellingsbakken die 

sinds 2011 in het Hongaarse 

Szentgotthárd worden 

gebouwd, een fabriek waar 

ooit nog Opel Corsa's uit 

rolden. 

Allison	 en	 Van	 Hool	 hebben	 een	 lang-
durige	 relatie	met	elkaar,	vooral	van-
wege	 de	 touringcars	 die	 Van	 Hool	

bouwt	voor	de	Amerikaanse	markt,	de	CX-	en	
TX-series.	 De	 Amerikaanse	 variant	 van	 de	
TX	 heeft	 of	 een	 Detroit	 Diesel	 of	 een	 Cum-
mins	motor	aan	boord	in	tegenstelling	tot	de	
Europese	TX	die	(meestal)	van	een	DAF	MX-
motor	 is	 voorzien	 in	 combinatie	met	een	 ZF	
AS-Tronic.	Een	soort	standaardcombinatie.	Dat	
zou	 dus	wel	 eens	 kunnen	 gaan	 veranderen.	
Bij	een	bezoek	aan	de	Allison-fabriek	in	com-
binatie	met	een	lange	rit	vanaf	het	vliegveld	
in	Wenen	met	een	Astromega	van	'De	Zigeu-
ner'	 met	 een	 DAF	 MX-13	 motor	 met	 510	 pk	
en	een	Allison	T525R,	werd	duidelijk	dat	het	

een	 prima	 combinatie	 is,	 makkelijk	 schake-
lend	 en	 met	 behoorlijk	 wat	 'power'.	 En	 om	
het	feest	compleet	te	maken	en	om	te	laten	
zien	waar	een	Allison	toe	in	staat	is,	stond	op	
de	kleine	testbaan	bij	de	fabriek	ook	nog	een	
Iveco-bouwtruck	 –	 kipper	 –	 te	wachten,	 een	
Mercedes-Benz	 Econic	 met	 gasmotor	 en	 als	
kers	 op	 de	 taart	 een	 echte	 Mercedes-Benz	
Zetros.	 Een	dwarsdoorsnede	aan	voertuigen,	
want	 Allison	 bouwt	 versnellingsbakken	 voor	
allerhande	applicaties.

DE ZIGEUNER
De	Allison	Torqmatic	is	een	echte	volautomaat	
en	heeft	zes	versnellingen.	Hij	is	speciaal	ont-
wikkeld	voor	openbaarvervoerbussen	en	 tou-

Allison: Amerikaanse 
versnellingsbakken 
'made in Hungary'

BUS   

Van	Hool	Astromega	met	Allison	automaat.
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4000-series	gebouwd,	beide	voor	het	zwaar-
dere	 truckvervoer.	 De	 4000-serie	 telt	 zeven	
versnellingen	met	twee	overdrives,	een	twee-
de	achteruit	en	keuze	voor	een	'close'	of	'wide'	
overbrengingsverhouding.	 Hij	 kan	 vermogens	
aan	tot	597	kW	(800	pk).	Iedere	28	uur	komt	er	
een	nieuwe	bak	de	Hongaarse	fabriek	uit.	Al-
lison	gebruikt	een	modulaire	bouw	waarbij	de	
modules	deels	 aan	de	band	worden	gefabri-
ceerd.	Per	module	krijgt	de	medewerker	zeven	
minuten	de	tijd	om	een	en	ander	in	elkaar	te	
zetten.	Een	groot	deel	van	de	productietijd	van	
een	bak	gaat	in	de	controlemetingen	zitten.	Zo	
is	er	een	 lektest	met	olie	en	een	met	water	
onder	een	druk	van	0,5	bar	om	eventueel	lek-
ken	op	te	sporen.	De	behuizing	van	de	bak	is	
overigens	van	gegoten	aluminium.	 Lasers	en	
camera's	checken	de	productie	op	210	moge-
lijke	fouten.	Indien	de	afwijking	buiten	de	tole-
ranties	valt	en	de	gehele	productie-batch	kan	
zijn	aangetast,	stopt	de	productie	automatisch.	
Heel	 eerlijk	 geeft	men	bij	 Allison	 toe	 dat	 dit	
enkele	keren	per	jaar	voorkomt.	Aan	het	eind	
van	de	lijn	wordt	dagelijks	als	steekproef	één	
product	eruit	gehaald	en	volledig	van	onder	tot	
boven	getest.	Wordt	een	afwijking	geconsta-
teerd	dan	worden	er	nog	vier	getest.	Voldoen	
ook	deze	niet,	dan	wordt	ook	de	rest	van	deze	
batch	getest.	Het	geeft	aan	hoe	nauw	de	to-
leranties	 zijn	 die	 Allison	 gebruikt.	 De	 bouten	
worden	 bijvoorbeeld	 aangedraaid	 met	 elek-
trische	momentsleutels	 in	plaats	van	hydrau-
lische	vanwege	de	accuratesse.	

OPLETTEN
De	Torqmatic	is	een	fraaie	uiterst	rustige	bak.	
Je	voelt	hem	bijna	niet	schakelen,	je	moet	er	
echt	op	letten	en	de	toerenteller	 in	de	gaten	
houden	om	de	minieme	schakelverschillen	op	
te	 merken.	 Volgens	 Allison	 omdat	 de	 turbo-
druk	nagenoeg	gelijk	blijft	en	niet	 terug	valt,	
mede	te	danken	aan	de	 twee	overdrives.	Hij	
blijft	 ook	mooi	 laag	 in	 de	 toeren	met	 1000-
1100	 tpm.	 De	 in	 de	 bak	 gebruikte	 software	
wordt	geladen	via	een	online-verbinding	met	
de	USA.	Het	verzekert	Allison	ervan	dat	haar	
versnellingsbakken	over	de	hele	wereld	 soft-
ware	 gebruiken	 volgens	 de	 laatste	 specifica-
ties,	 al	 dan	 niet	 klantspecifiek.	 Inmiddels	 is	
er	een	app	waarmee	de	werking	in	de	gaten	
gehouden	kan	worden	en	vooral	het	oliepeil.	
Sinds	de	app	zijn	er	geen	reclames	meer	ge-
weest,	meldt	men	met	enige	trots.	Voor	Van	
Hool	is	de	betrouwbaarheid	reden	om	de	twee	
jaar	 fabrieksgarantie	 uit	 te	 breiden	 met	 drie	
extra	jaren.		

tekSt en fotografie: JoS HaaS

ringcars	 met	 motoren	 tot	 410	 kW	 (550	 pk).	
Ideaal	 dus	 voor	 de	 Paccar/DAF	 MX-13	 die	 in	
de	zwaarste	uitvoering	385	kW	(530	pk)	met	
2600	Nm	bij	1000	tpm	telt.	De	een	na	sterkste	
variant	van	de	MX-13	doet	het	 tegenwoordig	
met	483	pk	en	2500	Nm	aan	koppel	bij	900	
tpm.	Van	Hool	leverde	haar	Astromega	in	2017	
aan	De	Zigeuner	met	de	MX-13	van	de	vorige	
generatie	510	pk	en	2500	Nm.	Ook	niet	te	ver-
smaden	overigens,	want	het	rijdt	perfect.

Jan	 van	 Heusden	 van	 De	 Zigeneur	 kwam	 in	
2015	bij	Van	Hool	met	de	vraag	voor	een	TX	
met	Allison	versnellingsbak.	Hij	wilde	een	vol-
automaat	met	voldoende	'power'	om	de	ster-
ke	DAF	MX-13	aan	te	kunnen.	De	Zigeuner	koos	
toen	voor	de	enkeldekker	TX17	Altano	drieas-
ser	van	13,20	meter	met	een	Paccar/DAF	MX-
13	375	kW	(510	pk)	met	dus	een	T525R	Allison	
Torqmatic.	De	elektronica	is	van	Allison's	vijfde	
generatie	en	biedt	een	geoptimaliseerde	wer-
king	 inclusief	prognosesoftware	 ter	bewaking	
van	het	olieverbruik,	de	staat	van	het	oliefil-
ter	 en	 een	 'Transmission	Health	Monitor'.	 De	
Torqmatic-serie	 is	 daarbij	 verder	 verfijnd	 om	
een	zo	gunstig	mogelijk		brandstofverbruik	te	
realiseren.

INDY 500
Sinds	de	 introductie	van	de	Allison	 in	de	Van	
Hools	 zijn	 er	 al	 zo'n	 150	 van	 verkocht,	 ook	
aan	enkele	Nederlandse	klanten	waarvan	Van	
Hool	er	een	paar	had	meegenomen	naar	Al-
lison	in	Hongarije.	Een	fabriek	die	eigenlijk	 in	
de	'middle	of	nowhere'	staat,	maar	die	goed	
geoutilleerd	 is	 en	 schoon.	 Ooit	 zwaaide	 hier	
GM	 met	 Opel	 de	 scepter.	 Allison	 was	 in	 die	
jaren	eigendom	van	GM,	maar	werd	 in	2007	
voor	5,6	miljard	US-dollar	verkocht	aan	 twee	
investeerders:	The	Carlyle	Group	en	Onex	Cor-
poration.	Vijf	jaar	later	brachten	zij	Allison	naar	
de	 beurs.	 De	 historie	 van	 deze	 Amerikaanse	
versnellingsbakkenfabrikant	 is	 roemrucht	 en	
dat	laat	men	zien	ook.	James	Allison	is	in	1909	
één	van	de	vier	oprichters	van	de	Indianapolis	
Motor	 Speedway	 met	 nu	 als	 bekendste	 race	
de	Indy	500.	Toen	was	het	nog	racen	op	on-
verharde	wegen	getuige	de	 foto's	 in	de	pre-
sentatieruimte	bij	de	fabriekshal	waar	ook	nog	
een	fraaie	video	van	die	begintijd	is	te	zien.	Op	
een	gegeven	moment	is	de	baan	verhard	met	
3	miljoen	bakstenen	met	inscriptie	en	met	de	
hand	gelegd.	

TOLERANTIES
De	 volautomatische	 Torqmatic	 is	 de	 eerste	
versnellingsbak	 die	 in	 de	 Hongaarse	 fabriek	
in	productie	ging.	Ook	worden	er	de	3000	en	

Allison's	omzet	in	het	tweede	kwartaal	
van	 dit	 jaar	 bedroeg	 771	 miljoen	 US-
dollar,	 23	 procent	 meer	 dan	 een	 jaar	
eerder.	 Europa	 en	 Azië	 deden	 het	 sa-
men	negentien	procent	beter	dan	een	
jaar	eerder.	Er	werd	174	miljoen	dollar	
verdient,	een	plus	van	83	procent,	EBIT-
DA	 (winst	 voor	 belastingen)	 bedroeg	
297	 miljoen	 dollar,	 32	 procent	 meer	
dan	dezelfde	periode	in	2017.	In	Noord-
Amerika	is	Allison	marktleider	met	een	
marktaandeel	van	85%.	Aardig	is	dat	in	
het	licht	van	de	handelsoorlog	die	zich	
langzaam	 lijkt	 te	 ontwikkelen,	 75	 pro-
cent	van	de	in	de	bak	verwerkte	onder-
delen	uit	de	USA	komt,	de	rest	uit	met	
name	 Frankrijk,	 België	 en	 Nederland.	
Op	sommige	kratten	is	dan	ook	de	tekst	
'Handcrafted	in	the	USA'	aangebracht.	In	
Sliedrecht	is	het	Europese	hoofdkantoor	
gevestigd.	
(www.allisontransmissions.com)

Allison	automaten	kunnen	hoge	vermogens	aan.

Zo	zit	't	nou	in	elkaar.
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	Mercedes-Benz @ CES

 	DAF Westerlo

 	Mercedes-Benz eCitaro

 	Tests

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

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

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

	 Salon	Brussel:		
	 19	–	27	januari
	

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA



Ontdek de nieuwe Ford Transit Custom,  
Connect en Courier
Als u een goede indruk wilt maken met uw bedrijf, dan doet u dat met  
het nieuwe Ford Transit-gamma. De verbeterde connectiviteit en een nog 
betere efficiëntie zullen uw verbruikskosten ten goede komen. Sterker,  
dankzij alle innovatieve toepassingen en de hoge betrouwbaarheid bouwt  
het Transit-gamma gegarandeerd mee aan de goede reputatie van uw zaak.  
Surf naar ford.be

Een goede reputatie bouw je samen 
met de Ford Transit.

 4,3-7,2 L/100 KM.  117-187 G/KM CO2. (NEDC)
Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een 
andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be.  ford.be

Training baart kunst. 
Mercedes-Benz TruckTraining: veilig en efficiënt onderweg. Mercedes-Benz 
is van oudsher de juiste partner voor succes in de transportbranche. Met onze 
TruckTraining zorgen we er ook in de toekomst voor dat uw chauffeurs zo efficiënt  
en veilig mogelijk rijden en het potentieel van de truck volledig benutten.  
Meer informatie: mercedes-benz.com/trucktraining



www.solarisbus.com
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