
#BrexitAndBeyond

Ruim twee jaar anticiperen en voorbereiden.
Goed opgeleide teams staan opgelijnd.

Geavanceerde technologieën die
veiligheid en flexibiliteit bij elkaar brengen,

om een concurrerende service te waarborgen.

BREXITPERIKELEN?
BREEK ER JE HOOFD

NIET OVER.
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FREIGHTLINER CASCADIA: 
THE BEST JUST GOT BETTER



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

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

2018-1208 Scania ads januari 2019 TRANSPORAMA 230x297+3 NL+FR v1.indd   1 17/01/19   11:19

Volvo FH FUEL PERFORMANCE

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

volvotrucks.be

SNELHEID AANHOUDEN
EN TOCH BRANDSTOF
BESPAREN
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NEWS   

PitPoint bouwt LNG-tankstation  
in Rekkem gaat van start 

De	 werkzaamheden	 aan	 het	 eerste	 Belgische	 LNG-tankstation	 van	
PitPoint.LNG	 zijn	 gestart.	Het	 nieuwe	 LNG-tankstation	opent	 in	 april	
2019	 bij	 het	 bestaande	 Total-tankstation	 aan	 het	 transportcentrum	
LAR	Menen	 (Rekkem),	 vlakbij	 de	 Franse	 grens.	 Het	 LNG-tankstation	
komt	tot	stand	dankzij	de	ketensamenwerking	van	zowel	aanbieders	
als	gebruikers	van	LNG,	dat	het	zogeheten	kip-en-ei-probleem	oplost,	
wat	vaak	de	doorbraak	van	een	alternatieve,	schonere	brandstof	be-
lemmert.	
	
LNG	 (vloeibaar	 aardgas)	 is	 een	 schoner	 brandstofalternatief	 voor	
vrachtverkeer.	Rijden	op	LNG	leidt	tot	minder	uitstoot	van	schadelijke	
stoffen,	minder	geluidsoverlast	en	is	voordeliger	dan	diesel.	Transpor-
teurs	die	bij	het	nieuwe	tankstation	tanken,	hebben	daarbij	het	extra	
voordeel	dat	de	accijnzen	op	LNG	lager	zijn	dan	in	Nederland	en	om-
liggende	landen.	Bij	vervoer	in	Duitsland	profiteren	transporteurs	bo-
vendien	van	de	Duitse	Maut-vrijstelling	die	sinds	1	januari	2019	geldt	
voor	vrachtwagens	op	LNG	en	CNG.	
	
Het	LNG-tankstation	in	Rekkem	is	het	eerste	in	België	en	zo	ondertus-
sen	het	vijfde	LNG-tankstation	dat	PitPoint.LNG	opent.	Na	de	realisa-
tie	van	vier	LNG-locaties	op	logistieke	knooppunten	in	Nederland,	zet	
PitPoint.LNG	nu	een	concrete	stap	op	weg	naar	de	realisatie	van	een	
internationaal	dekkend	netwerk	in	Noordwest-Europa.
Partners	van	PitPoint.LNG	zijn,	als	voorbereiding	op	de	opening	van	
de	Belgische	locatie,	al	eerder	overgestapt	op	LNG.	Steve	Taets,	Procu-

rement	Manager	Benelux	bij	Primagaz,	kijkt	uit	naar	de	opening	van	
het	nieuwe	LNG-tankstation:	“Als	propaanspecialist	transporteren	wij	
in	toenemende	mate	op	LNG.	Wij	werken	voor	het	vervoer	samen	met	
transporteurs,	die	bewust	ook	kiezen	om	in	LNG-trucks	te	investeren.	
Wij	leggen	dat	niet	op,	maar	verlangen	wel	van	onze	samenwerkende	
transporteurs	 dat	 zij	 zich	maximaal	 inzetten	 voor	 een	duurzaam	en	
schoon	 transport.	Automatisch	komen	zijn	dan	steeds	vaker	bij	 LNG	
uit.	Ook	aan	de	aanbodzijde	werken	we	actief	met	verschillende	par-
tijen	samen,	om	nieuwe	tankstations	voor	schonere	brandstof	op	te	le-
veren.	Zo	dragen	we	graag	bij	aan	de	versterking	van	het	LNG-netwerk	
in	België	en	Europa.”

Naast	Primagaz	Benelux,	stimuleert	ook	Prima	LNG,	dat	actief	is	in	in-
koop	en	distributie	van	LNG,	samenwerkende	transporteurs	om	te	kie-
zen	voor	het	schonere	alternatief	voor	diesel.	Peter	Frühwirth,	Finance	
&	Operations	Director	van	Prima	LNG:	“Wij	beleveren	LNG	 in	Europa	
met	LNG-trucks.	Wij	stellen	het	als	voorwaarde	aan	onze	transporteurs	
dat	de	trekkers	op	LNG	rijden.	Het	is	inmiddels	niet	alleen	een	schoner	
alternatief	 voor	 diesel,	maar	 ook	 in	 bedrijfseconomisch	 opzicht	 een	
goede	keuze.	Daarbij	bieden	gekende	merken	zoals	o.a.	Volvo,	Scania	
en	Iveco	LNG-trucks	met	veel	vermogen	en	een	grote	actieradius.	In	
België	hebben	transporteurs	ook	nog	het	accijnsvoordeel.	Het	nieuwe	
LNG-tankstation	in	België	maakt	LNG	extra	interessant	voor	transpor-
teurs	en	je	ziet	dat	het	ook	hier,	na	Nederland,	opkomt	als	alternatief	
voor	diesel.”	
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EEN INTERESSANT JAAR

Dat	2019	een	interessant	jaar	wordt,	lijkt	nu	al	vast	te	staan.	De	economie	vertraagt,	

vooral	 in	 Duitsland,	 onze	 belangrijkste	 handelspartner.	 De	 Britten	 en	 de	 Europese	

instellingen	 liggen	nog	altijd	overhoop	over	de	definitieve	vorm	van	de	Brexit	wat	

voor	 steeds	groter	wordende	onzekerheid	 zorgt	bij	 een	groot	 aantal	 bedrijven.	We	

schreven	het	vorig	jaar	al	in	Transporama:	bereid	u	voor	op	chaos.	

In	 ons	 eigen	 land	 staan	 er	 verkiezingen	 voor	 de	 deur,	 waarbij	 alvast	 de	 groene	

partijen	er	in	geslaagd	zijn	met	de	klimaatbetogingen	alle	aandacht	op	te	eisen.	Dat	

we	ondertussen	met	 tal	van	problemen	geconfronteerd	worden	die	minstens	even	

dringend	zijn,	wordt	dan	maar	even	elegant	opzij	gewuifd.	

De	 vraag	 is	 dan	 ook	 wat	 er	 op	 ons	 afkomt	 na	 de	 verkiezingen	 van	 eind	 mei.	 De	

stembusgang	van	oktober	geeft	 in	 ieder	geval	aan	dat	de	politieke	grondstroom	in	

ieder	gewest	verschilt.	Als	dat	terug	uitdraait	op	een	regeringsvorming	van	541	dagen,	

zou	ons	 land	zichzelf	wel	eens	onherstelbare	schade	kunnen	toebrengen.	Ook	daar	

is	het	misschien	niet	verkeerd	dat	we	ons	voorbereiden	op	minstens	een	vorm	van	

chaos.	

Opvallend	 is	wel	dat	België	een	 redelijke	economische	groei	 kende	 in	die	periode	

zonder	 federale	 regering.	 Omdat	 het	 bestuur	 in	 een	 systeem	 van	 “voorlopige	

twaalfden”	functioneerde,	was	het	niet	mogelijk	nieuwe	belastingen	of	verhogingen	

van	belastingen	in	te	voeren.	Die	zekerheid	zorgde	voor	een	toenemend	vertrouwen	

bij	de	bedrijven	en	natuurlijk	ook	bij	de	burgers.

En	 misschien	 is	 dat	 een	 les	 die	 we	 in	 de	 aanloop	 naar	 de	 verkiezingen	 in	 ons	

achterhoofd	moeten	houden:	dat	sommige	chaos	wordt	veroorzaakt	door	de	mensen	

die	democratisch	werden	verkozen	om	onzekerheden	tegen	te	gaan…

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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Voor de 27e maal werd de 

4x4 van het Jaar verkiezing 

georganiseerd door onze 

collega’s van 4x4 Plus. Net 

zoals de vorige jaren is de 

verkiezing opgedeeld in 

verschillende klassen. Het 

gezegde dat deelnemen 

belangrijker is dan winnen, 

gaat bij deze verkiezing 

niet op. Daarom werd het 

deelnemersveld van tevoren 

al uitgedund tot er in elke 

categorie alleen nog reële 

kanshebbers overbleven.

De	 categorie	 Crossover	 werd	 net	 zoals	
de	vier	voorgaande	jaren	op	basis	van	
hun	 prijsklasse	 opgesplitst	 in	 twee	

groepen:

Bij	de	crossovers	in	de	lagere	prijsklasse	moes-
ten	de	Ssangyong	Tivoli	met	een	puntenscore	
van	61,17%,	de	Mazda	CX-3	 (70,17%)	en	de	
VW	T-Roc	(74,92%)	de	duimen	leggen	voor	de	
Skoda	Karoq,	die	met	een	 score	van	77,08%	
boven	de	andere	uitstak.
Bij	de	duurdere	crossovers	waren	het	de	Subaru	
XV	(67,50%),	de	Suzuki	Vitara	(67,95%)	en	de	
Nissan	Qashqai	(73,70%)	die	in	de	Volvo	XC40	
(77,35%)	hun	meerdere	moesten	erkennen.

Ook	de	categorie	SUV	werd	net	als	de	vorige	
jaren	opgesplitst	in	twee	prijsklassen.
Bij	de	eerste	SUV-groep	zagen	de	Ssangyong	
Rexton	 (65,00%),	 de	 Nissan	 X-Trail	 (70,68%)	
en	de	Honda	CR-V	(72,27%)	zich	voorbijgesto-
ken	door	de	Jaguar	E-Pace	(78,41%).

In	de	Luxe-categorie	eindigde	de	strijd	net	niet	
op	een	ex-aequo,	met	de	Range	Rover	Velar	
die	met	81,76%	van	de	punten	op	de	tweede	
plaats	 strandde,	 achter	 de	 VW	 Touareg	 met	
81,88%	van	de	punten.

In	de	categorie	Offroad	hadden	we	dit	jaar	een	
selectie	van	voertuigen,	waarvan	de	terreinca-
paciteiten	voor	zichzelf	spraken.

De	 Jeep	 Wrangler	 kon	 de	 erin	 gestelde	 ver-
wachtingen	 niet	 inlossen,	 en	 moest	 met	
66,11%	van	de	punten	het	onderspit	delven,	
voorafgegaan	 door	 de	 Land	 Rover	 Discovery	
(75,35%),	die	zich	zelf	nog	op	de	valreep	ge-
passeerd	zag	door	de	nieuwe	maar	nu	reeds	
zeer	populaire	Suzuki	Jimny	(75,87%).

Bij	 de	 pick-ups	 werd	 dit	 jaar	 de	 gevestigde	
waarde	Nissan	Navara	uitgedaagd	door	nieuw-
komer	in	het	segment,	Ssangyong	Musso.	On-
danks	het	potentieel	van	de	Musso,	moest	die	
met	 66,67%	 van	 de	 punten	 de	 overwinning	
aan	de	Navara	laten,	die	met	70,27%	van	de	
punten	voor	de	zoveelste	keer	met	de	trofee	
naar	huis	gaat.

De	 hybrides	 geraken	 stilaan	 ook	 vertegen-
woordigd	 bij	 de	 SUV’s,	 maar	 er	 heerst	 nog	
enige	terughoudendheid	als	het	op	deelname	
aan	de	verkiezing	aankomt.	Zo	durfde	de	Mits-
ubishi	Outlander	PHEV,	bijvoorbeeld,	zich	dui-
delijk	niet	in	de	strijd	werpen.

Bij	 de	 hybrides	 moest	 de	 Volvo	 XC60	 T8	
(75,40%)	zich	gewonnen	geven	aan	de	Range	
Rover	Sport	PHEV	die	met	77,75%	van	de	pun-
ten	met	glans	de	overwinning	binnenhaalde.		

4x4 van het Jaar 2019

4X4   

Groepsfoto	van	de	winnaars	van	de		
27e	editie	van	de	4x4	van	het	Jaar
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Award voor CEO Peugeot 
Op	 het	 voorbije	 salon	 van	 Brussel	 kreeg	
Transporama	de	gelegenheid	om	de	award	
voor	International	Van	of	the	Year	2019	per-

soonlijk	 aan	 CEO	 Jean-Philippe	 Imparato	 te	
overhandigen.	 De	 award	 werd	 uitgereikt	
door	 Belgisch	 jurylid	 Leo	 Van	 Hoorick.	 Het	

salon	 van	 Brussel	 was	 voor	 dhr.	 Imparato	
een	belangrijk	moment,	verklaarde	hij,	om-
dat	de	Belgische	markt	Peugeot	altijd	heeft	
gewaardeerd	 als	 merk.	 Met	 de	 erkenning	
van	de	New	Partner	van	het	 Franse	merk,	
heeft	Peugeot	een	belangrijke	prijs	binnen-
gehaald.

De	award	werd	toegekend	aan	alle	middel-
grote	bestelwagens	van	de	PSA-groep,	zijn-
de	de	New	Partner	van	Peugeot,	de	Jumper	
van	Citroën	en	de	Vivaro	van	Opel.	
De	keuze	van	de	jury	viel	op	deze	drieling,	
nadat	het	panel,	bestaande	uit	25	beroeps-
journalisten	uit	de	bedrijfswagensector	zijn	
stem	had	uitgebracht.	De	PSA	besteller	won	
met	 127	 punten,	 waarna	 de	 overwinnaar	
werd	bekendgemaakt	op	de	IAA	in	Hanno-
ver	vorig	jaar.	

NEWS   

DAF	Trucks	heeft	in	2018	alle	records	gebroken.	Dankzij	een	historisch	
hoog	marktaandeel	van	16,6%	groeide	DAF	in	het	zware	(16+	tons)	
segment	 uit	 tot	 het	 tweede	 grootste	 truckmerk	 van	 Europa.	 In	 het	
belangrijke	trekker-segment	is	DAF	de	marktleider	in	Europa	met	een	
marktaandeel	van	niet	minder	dan	19,8%.	
De	Europese	truckmarkt	in	de	klasse	boven	16	ton	kwam	in	2018	uit	
op	bijna	319.000	trucks	tegen	306.000	het	jaar	ervoor.	“De	Europese	
economie	was	het	afgelopen	jaar	erg	sterk.	Dat	zorgde	voor	een	hoge	
transportvraag,	 waardoor	 de	 behoefte	 aan	 trucks	 groot	 was”,	 stelt	
Harry	Wolters,	president-directeur	van	DAF	Trucks.

MARKTLEIDER IN ZEVEN EUROPESE LANDEN  
Net	als	in	de	afgelopen	jaren	was	DAF	in	2018	in	het	zware	
segment	marktleider	in	Nederland	(32,0%),	het	Verenigd	Koninkrijk	
(26,5%),	Polen	(23,2%)	en	Hongarije	(32,6%).	Bovendien	werd	
de	Nederlandse	truckproducent	in	2018	ook	de	grootste	in	België	
(22,1%),	Bulgarije	(19,9%),	en	Tsjechië	(19,5%).	In	Duitsland	-	de	
grootste	truckmarkt	van	Europa	–	was	DAF	met	een	marktaandeel	
van	12,3%	wederom	het	grootste	importmerk.	
De	totale	Europese	markt	voor	lichte	trucks	(6	-	16	ton)	daalde	
licht:	van	zo’n	52.500	eenheden	in	2017	naar	iets	minder	dan	
52.000	vorig	jaar.	Het	marktaandeel	van	DAF		bedroeg	9,0%.	In	de	
lichte	klasse	is	DAF	marktleider	in	zowel	het	Verenigd	Koninkrijk	
(32,0%)	als	in	Ierland	(18,2%).

DAF TRUCKS BELGIË BEHAALDE IN 2018 DE 
ABSOLUTE MARKTLEIDERSPOSITIE IN BELGIË
DAF	Trucks	België	sloot	2018	met	2166	geregistreerde	voertuigen	
af	als	absolute	marktleider	in	het	overall	segment	boven	de	6	ton.	
Meer	dan		één	op	de	vijf	in	België	ingeschreven	trucks	(21,3%)	is	
dus	een	DAF.	De	sterke	positie	van	DAF	op	de	Belgische	markt	blijft	
het	meest	uitgesproken	in	de	trekkermarkt,	waar	het	marktleider	is	
met	1588	inschrijvingen,	goed	voor	een	marktaandeel	van	25,6	%	
en	exact	300	inschrijvingen	meer	dan	in	2017	(23,1%).

In	het	lichte	bakwagensegment	(6	tot	16t)	werden	in	2018	148	DAF	
LF	trucks	ingeschreven,	goed	voor	een	marktaandeel	van	13,2%,	wat	
1,7%	meer	is	dan	in	2017.	De	succesvolle	DAF	LF	DistriForce	heeft	
een	enorme	bijdrage	geleverd	aan	de	forse	groei	in	dit	segment.
In	het	zware	bakwagensegment	(+16t)	behaalde	met	exact	even-
veel	registraties	als	in	2017	(448)	een	marktaandeel	van	15,0%,	wat	
een	klein	verlies	betekent	tov	van	2017	(15,8%).		

2018 was voor DAF  
een recordjaar
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Gratis0800 857 59
Stel zelf samen op ›› www.mySortimo.be  

of contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.
info@sortimo.be

Eigen inbouwstations en partners in heel de Belux!

NIEUW!

Op	www.mySortimo.be	 hebben	profes-
sionals	niet	alleen	de	mogelijkheid	om	
de	 inrichting	 van	 hun	 bedrijfsvoertuig	

te	ontwerpen	volgens	hun	individuele	behoef-
ten	en	deze	dan	onmiddellijk	 te	bestellen,	ze	
kunnen	hun	bedrijfsvoertuig	ook	optimaliseren	
met	meer	diensten	en	een	ruim	productassor-
timent	conform	hun	eigen	specifieke	(branche)
vereisten.	Het	platform	biedt	ook	de	mogelijk-
heid	tot	persoonlijk	voertuigbeheer.	Gebruikers	
van	 mySortimo	 kunnen	 alle	 details	 over	 hun	
bedrijfsvoertuig	 opslaan,	 zoals	 de	 volgende	
afspraak	 voor	 autokeuring	 en	 wanneer	 de	
leasing	afloopt,	 tot	de	aan	het	voertuig	gere-
lateerde	orders.	

SR5 VOERTUIGINRICHTING EN 
MYSORTIMO CONFIGURATIE 
De	 componenten	 van	 de	 SR5	 bedrijfswage-
ninrichting	 zijn	 ontworpen	 voor	 een	 optimaal	
benutte	 laadruimte.	 De	 dunne	 zijprofielen	 in	
aluminium	 vervangen	 een	 groot	 frame.	 Daar-
naast	kunnen	de	legborden	voor-	en	achteraan	
variabel	 worden	 geplaatst,	 waardoor	 het	 SR5	
legbord	perfect	de	contouren	van	het	voertuig	
volgt.	Dit	betekent	meer	ruimte	op	de	vloer	en	
maximale	benutting	van	de	voordien	vaak	on-
bruikbare	plafondruimte.	Zelfs	grote	stukken	zo-
als	europallets	kunnen	zonder	probleem	in	het	
voertuig	getransporteerd	worden.	

Configuratietool	 voor	 belettering	 mySortimo	
graphics	
Met	de	online	configuratietool	mySortimo	grap-
hics	 kunnen	klanten	 thuis	hun	eigen	 individu-
ele	 en	 hoogkwalitatieve	 voertuigbelettering	
configureren,	deze	meteen	bestellen	en	in	een	
Sortimo-	vestiging	laten	monteren.	Een	nieuwe	
snelle	 functie	 voor	 professionele,	 efficiënte	
belettering	 waarmee	 bedrijfsvoertuigen	 indi-
viduele	publiciteitsdragers	worden.	mySortimo	
graphics	 is	met	onmiddellijke	 ingang	ook	ver-
krijgbaar	in	België.	

GEOPTIMALISEERDE ORGANISATIE 
VAN WERKPLAATSEN 
Gedurende	 lange	 tijd	 materiaal	 moeten	 zoe-
ken	in	het	voertuig	en	in	de	werkplaats	neemt	
waardevolle	werktijd	in	beslag,	die	veel	nuttiger	
besteed	kan	worden.	Sortimo	biedt	mogelijkhe-
den	voor	gestandaardiseerde	en	systematische	
werkprocessen	die	bijdragen	aan	een	efficiënte	
en	professionele	werkplaatsorganisatie	volgens	
de	5S-methode.	Met	de	hoogkwalitatieve	my-
Sortimo	 inlegstukken	voor	gereedschap	en	de	
mySortimo	labelstickers,	perfectioneert	Sortimo	
in	het	voertuig	en	de	werkplaats	een	efficiënt	
georganiseerde	werkomgeving,	draagt	bij	aan	
een	hoge	mate	van	tijdbesparing	en	garandeert	
een	professionele	werking	op	locatie.		

Platform :  
www.mySortimo.beOp www.mySortimo.be is het 

mogelijk om zelf de gewenste 
bedrijfswageninrichting 
samen te stellen alsook 
een gepaste belettering 
te ontwerpen. Sortimo 
biedt een uniek sales- en 
servicenetwerk dat 24/7 
online beschikbaar is via 
het mySortimo platform, 
maar dat tegelijkertijd ook 
beschikbaar is via persoonlijk 
contact in een Sortimo-
vestiging, bij de klant thuis of 
op de werf. 

DOSSIER   
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Een goede reputatie bouwt u samen met de Ford Transit, 
de nr. 1 van de commerciële voertuigen in Europa.

 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 velgen en/of banden 
kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of 
raadpleeg onze site www.nl.ford.be.   Geef voorranG aan veiliGheid. ford.be

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 Ford Transit is niet voor niets de nummer 1 
in Europa. 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
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Eenvoudig, bruikbaar en beter!

www.hebic.com 

vloer

wand

wielkast

plafond

Ford toonde op de voorbij 

IAA een aantal bijzonder 

interessante nieuwe 

ontwikkelingen. De two 

tonne versie van de Transit 

werd er gepresenteerd met 

een ingrijpende vernieuwing. 

Bij Ford gaan ze er van 

uit dat de wagen tot 7 % 

zuiniger zal zijn dan zijn 

voorganger. Bovendien 

neemt de nuttige last toe en 

wordt de connectiviteit op 

een hoger plan getild.

Ford: Transit krijgt mild 
hybride aandrijflijn

DOSSIER   

De	 vernieuwde	 Transit	 two	 tonne	 krijgt	 een	
zogenaamde	 mild	 hybride	 aandrijflijn.	 Ten	
opzichte	 van	 een	 aandrijflijn	 met	 alleen	 een	
dieselmotor,	bespaart	de	hybride	3	%	brand-
stof.	 Een	 voertuig	 dat	 vooral	 in	 de	 stad	 rijdt,	
kan	door	de	verbeterde	start-stop	werking	tot	
8	%	besparen.	Maar	dat	is	niet	het	enige.	De	
EcoBlue	 dieselmotor	 is	 verder	 verbeterd	 om	
ook	nog	eens	7%	zuiniger	 te	 zijn.	 Zo	 kregen	
de	zuigers	een	kortere	schacht.	Dat	is	mogelijk	
omdat	ze	voortaan	van	staal	worden	gemaakt,	
vroeger	was	dat	aluminium.	De	stalen	zuigers	
leveren	een	lagere	interne	wrijving	op	voor	de	
motor.	Een	andere	wijziging	is	de	montage	van	
een	oliepomp	met	variabel	debiet.	Deze	pomp	
past	zich	aan	naargelang	de	vereisten	van	de	
motorsmering.	Een	opvallende	nieuwigheid	is	
de	Efficient	Drive	Mode.	Hierbij	krijgt	de	chauf-
feur	 advies	 van	de	GPS,	waarbij	 een	 zo	 laag	
mogelijk	verbruik	voorop	staat.

De	 motoren	 kunnen	 geleverd	 worden	 met	
vermogens	van	105,	130	en	170	pk.	Er	 is	nu	
ook	een	variant	van	185	pk,	die	meteen	goed	
is	voor	415	Nm	koppel.	Alle	motoren	hebben	
een	turbo	die	in	een	breder	toerenbereik	meer	
koppel	levert.

AUTOMAAT
Vanaf	het	voorjaar	van	2020	zal	het	mogelijk	
zijn	 om	 in	 plaats	 van	 de	 standaard	 manuele	
zesbak,	een	automaat	met	10	gangen	aan	te	
vinken	 op	 de	 optielijst.	 Deze	 automaat	 zou	
zeer	snel	schakelen	en	zich	aanpassen	aan	de	
rijstijl	van	de	chauffeur.

De	milde	hybride	of	mHEV	is	echter	het	groot-
ste	 nieuws.	 Ook	 dit	 is	 een	 optie,	 op	 zowel	
voor-	als	achterwiel	aangedreven	Transits.	Een	
starter/generator	 met	 een	 riem	 vervangt	 op	
deze	motoren	de	standaard	alternator.	Het	sys-
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Eenvoudig, bruikbaar en beter!

www.hebic.com 

vloer

wand

wielkast

plafond

teem	laat	toe	energie	terug	te	winnen	bij	het	
afremmen.	De	 teruggewonnen	 stroom	wordt	
opgeslagen	 in	 een	 luchtgekoelde	 li-ion	 bat-
terij.	De	stroom	wordt	dan	gebruikt	om	extra	
koppel	 te	 leveren	aan	de	diesel	bij	 accelere-
ren	en	gewoon	rijden.	Verder	is	de	elektriciteit	
beschikbaar	om	stroom	 te	geven	aan	allerlei	
verbruikers	 in	 het	 voertuig,	 zoals	 verlichting,	
klimaatregeling…
Ford	drukt	er	wel	op	dat	de	hybride	vooral	ont-
worpen	werd	om	het	verbruik	te	drukken,	niet	
om	de	prestaties	te	verhogen.

CONNECTIVITEIT
Ford	 heeft	 een	 nieuwe	 technologie	 ontwik-
keld,	die	FordPass	Connect	werd	gedoopt.	Het	
laat	vloot	eigenaars	 toe	om	 inzet	en	gebruik	
van	hun	voertuigen	te	overzien	en	te	optima-
liseren.	Door	toepassingen	zoals	Ford	Telema-
tics	en	Ford	Data	Services,	die	in	de	loop	van	
dit	jaar	worden	gelanceerd,	kan	het	merk	zich	
meer	en	meer	profileren	als	leider	in	connec-
tiviteit.	
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Sinds 2001 heeft Opel 

met de Vivaro een sterke 

vertegenwoordiger in het 

middengamma van de 

bestelwagenmarkt. Die 

was het resultaat van een 

samenwerkingsverband met 

Renault, dat al eerder werd 

ingeleid met de Movano, een 

kloon van de Renault Master. 

Toen ruim een jaar geleden 

Opel onderdeel werd van 

de PSA-groep - de alliantie 

tussen Peugeot en Citroën - 

wist men dat de dagen van 

het samenwerkingsverband 

met Renault geteld waren. 

VAN   

Een	opsteker	voor	de	Duitsers	is	wel	dat	
Opel	 Russelsheim	 verantwoordelijk	 zal	
worden	voor	de	wereldwijde	ontwikke-

ling	van	lichte	bedrijfsvoertuigen	voor	de	hele	
Groupe	PSA.	

De	nieuwe	Vivaro,	die	vanaf	dit	najaar	bij	de	
Opel	 dealers	 zal	 staan,	 heeft	 intussen	 reeds	
zijn	 sporen	 verdiend	 als	 Citroën	 Jumpy,	 Peu-
geot	 Expert	 en	 zelfs	 Toyota	 ProAce.	 Hij	 zal	
verkrijgbaar	 zijn	 als	 gesloten	 bestelwagen	
(Cargo),	 als	 dubbele	 cabine	 met	 tot	 zes	 zit-

plaatsen,	 als	 platform	cabine,	 en	als	minibus	
(Combi).	Bovendien	zijn	er	nu	voor	het	eerst	
drie	in	plaats	van	twee	lengte-opties	beschik-
baar	(4,60	m,	4,95	m	en	5,30	m).	Naast	een	
maximaal	laadvolume	van	6,6	kubieke	meter,	
heeft	 de	 nieuwe	 Vivaro	 een	 laadvermogen	
van	maximaal	1.400	kg:	200	kg	meer	dan	zijn	
voorganger.	Ook	zijn	trekkracht	is	toegenomen:	
zijn	maximale	sleepvermogen	van	2500	kg	ligt	
een	halve	ton	hoger	dan	voordien.	Enkel	zijn	
hoogte	 is	 bescheiden:	 de	meeste	modelvari-
anten	zijn	ongeveer	1,90	m	hoog.	De	nieuwe	

Derde generatie Opel  
Vivaro, nu met PSA-saus

De	nieuwe	Vivaro	is	geen	onbekende:	de	concurrenten	Jumpy,	Expert	en	ProAce	hebben	dezelfde	basis
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Vivaro	 kan	 daardoor	 binnen	 in	 ondergrondse	
parkings	 of	 winkelcentra	 met	 lage	 plafonds,	
wat	laden	en	lossen	vergemakkelijkt.	

Er	 bestaat	 een	 “Werf”-versie,	 uitgerust	 met	
IntelliGrip-tractiecontrole	die	stabiliteit	en	vei-
ligheid	 biedt	 op	 gladde	 oppervlakken	 zoals	
modder,	 zand	 of	 sneeuw.	 Deze	 versie	 biedt	
ook	extra	bodemspeling	en	bescherming	van	
de	carrosseriebodem.	Opel	zal	de	nieuwe	Vi-
varo	ook	met	vierwielaandrijving	van	Dangel	
aanbieden.
	
De	 brede	 achterdeuren	 en	 de	 schuifdeuren	
opzij	bieden	onbeperkte	toegang	tot	de	laad-
ruimte.	De	zijdeuren	openen	automatisch:	een	
voetbeweging	aan	de	sensoren	volstaat.	Voor-
werpen	 van	 meer	 dan	 4,02	 m	 lang	 kunnen	
veilig	 worden	 opgeborgen	 in	 de	 versie	 met	
FlexCargo-doorlaadluik	 onder	 de	 passagiers-
zetel.
	

COMFORT BINNEN
Binnen	 in	 de	 nieuwe	 Vivaro	 voelen	 zowel	
bestuurder	als	passagiers	zich	als	 in	een	per-
sonenwagen:	systemen	zoals	het	head-up	dis-
play,	 180°-achteruitrijcamera,	 waarschuwing	
voor	mogelijke	aanrijding	met	voorligger	(For-
ward	 Collison	 Alert),	 automatische	 noodrem	
(Automatic	Emergency	Braking)	en	cruise	con-
trol	 zorgen	 voor	 een	 ontspannen	 rijervaring.	
Dankzij	 de	 ergonomische	 zithouding	 zijn	 alle	
bedieningselementen	 goed	 zichtbaar	 en	 bin-
nen	handbereik	van	de	bestuurder.	

De	 infotainmentsystemen	 Multimedia	 Radio	
en	Multimedia	Navi	Pro	worden	geleverd	met	
een	 groot	 aanraakscherm	 van	 zeven	 inch.	
Beide	systemen	bieden	smartphone-integratie	
via	Apple	CarPlay	en	Android	Auto.	Multimedia	
Navi	Pro	is	bovendien	uitgerust	met	3D-navi-
gatie	voor	heel	Europa.	

De	 aantrekkingskracht	 van	 de	 nieuwe	 Vivaro	
is	niet	alleen	gebaseerd	op	zijn	laadcapaciteit	
en	 op	 de	 technologieën	 die	 overgenomen	
werden	uit	personenwagens.	Naast	de	topmo-
toren	dragen	soepel	schakelende	versnellings-
bakken	zoals	een	automatische	achtbak	bij	tot	
een	zuinig	en	comfortabel	rijgedrag	–	zeer	be-
langrijk,	vooral	voor	de	fleetmarkt.	

Onderhoudsintervallen	tot	50.000	km	drukken	
de	 gebruikskosten	 verder.	 Kenmerken	 zoals	
de	 hoog	 geplaatste	 koplampen	 en	 de	 maxi-
mumhoogte	van	1,90	m	bij	de	meeste	versies,	
verlagen	het	risico	op	schade,	bijvoorbeeld	bij	
het	parkeren.

Met	 de	nieuwe	Vivaro	 zet	Opel	 de	 invoering	
van	het	strategische	PACE!-plan	verder	door	te	
investeren	in	groeiende	marktsegmenten	met	
hoge	verkoopvolumes.	Reeds	in	2020	zal	het	
aanbod	aan	efficiënte	aandrijvingen	uitgebreid	
worden	 met	 een	 100%	 elektrische	 variant.	
Zo	 start	 Opel	 met	 de	 elektrificering	 van	 zijn	
gamma	 lichte	bestelwagens	waardoor	de	Vi-

varo	niet	enkel	geschikt	 is	voor	dorpen	of	de	
stadsrand,	 maar	 kan	 doordringen	 tot	 in	 het	
stadscentrum.		

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

De	Vivaro	is	leverbaar	met	2,	3	of	6	zitplaatsen.	In	de	rugleuning	van	de	middelste	zetel	gaat	een	werkblad	schuil.

De	nieuwe	Opel	Combo	werd	dit	jaar	tot	International	Van	of	the	Year	gekroond,	de	kersverse	CEO	van	Opel	
Belux,	Michel	Vercruyssen	ontvangt	hier	de	trofee	uit	handen	van	jurylid	Leo	Van	Hoorick
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De Alaskan die door Renault 

werd afgevaardigd om deel 

te nemen aan onze lange 

duur test, is een fraaie 

verschijning. Dat heeft veel 

te maken met het feit dat het 

om een zogenaamde Denali-

uitvoering gaat, die voorzien 

is van het nodige comfort.

Omdat	de	Alaskan	een	bloedverwant	is	
van	 de	 Nissan	 Navarra,	 past	 Renault	
een	vergelijkbare	modelstrategie	 toe.	

De	wagen	wordt	aangeboden	in	niet	minder	
dan	vier	verschillende	uitvoeringen,	allen	met	
dubbele	cabine.	De	Hayes,	Hunter	en	Foraker	
zijn	de	eerste	drie	versies	in	oplopende	volg-
orde.	De	Denali	is	het	topmodel,	wat	concreet	
betekent	dat	we	onderweg	zijn	met	nogal	wat	
luxe.	Leuk	is	dat	Renault	daar	geen	fortuinen	
voor	 vraagt.	 In	 deze	 Alaskan	 krijgt	 je	 waar	
voor	je	geld,	ondermeer	ook	door	een	aantal	
bijzonder	praktische	uitrustingsdetails.
Zo	waren	we	nogal	gecharmeerd	door	de	360°	
camera	van	de	wagen.	Die	 laat	 toe	de	Alas-
kan	ook	in	smalle	plaatjes	te	parkeren.	Je	kan	
de	camera	ook	activeren	 in	bijvoorbeeld	een	

krappe	 parkeergarage,	 eenvoudig	 op	 knop-
druk.	Bij	het	inschakelen	van	de	achteruitgang,	
wordt	de	camera	automatisch	geactiveerd	en	
vormt	dan	een	welkome	aanvulling	op	de	ove-
rigens	uitstekende	spiegels.
Het	overzicht	bewaren	is	trouwens	een	nood-
zaak:	met	een	lengte	van	5,4	meter	is	dit	een	
behoorlijk	grote	wagen.	De	wielbasis	bedraagt	
3,15	m,	toch	zijn	ze	in	geslaagd	de	draaicirkel	
binnen	de	perken	 te	houden.	De	afmetingen	
van	de	laadbak,	met	een	breedte	van	1,56	m	
en	een	lengte	van	1,578	m,	zijn	meer	dan	vol-
doende.	Tussen	de	wielkasten	beschik	je	over	
een	 breedte	 van	 1,13	 m.	 De	 zijschotten	 zijn	
47,4	cm	hoog.

Lange duur test :  
Renault Alaskan

Een	motor	die	goed	met	de	automatische	versnellingsbak	samenspeelt,	in	deze	Renault	Alaskan	Denali.

PICK UP   
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RIJDEN
De	aandrijflijn	van	deze	Denali	doet	beroep	op	
de	krachtigste	motorisatie,	zijnde	de	2,3	l	die-
sel	met	dubbele	seriële	 turbo.	Dat	blok	werd	
gekoppeld	aan	een	automatische	versnellings-
bak	met	7	gangen.	De	automaat	weet	wel	wat	
te	doen	met	de	190	pk	en	450	Nm	koppel	van	
de	motor.	Het	krachtbron	hangt	netjes	aan	het	
gas,	maar	snelle	bewegingen	met	het	gaspe-
daal	leveren	een	even	snelle	kickdown	op	de	
van	 de	 versnellingsbak.	 Dat	 laat	 de	 Alaskan	
inderdaad	 accelereren,	 maar	 maakt	 de	 rijstijl	
niet	bepaald	zuiniger.	In	ons	laatste	artikel	zul-
len	we	uitgebreid	verslag	doen	over	het	ver-
bruik	van	deze	wagen.

De	 zevenversnellingsbak	 kan	 trouwens	 door	
een	 manuele	 gangwissel	 met	 6	 verhouding	
vervangen	worden.

Een	 ander	 kenmerk	 van	 deze	 Denali	 zijn	 de	
zetels	 met	 lederen	 bekleding,	 die	 een	 uit-
stekende	 zit	 geven,	 ook	 op	 langere	 ritten.	
De	ophanging	 is,	ook	 in	onbeladen	 toestand,	
voldoende	comfortabel	om	het	een	tijdje	aan	
boord	te	kunnen	volhouden.	De	bekende	sto-
terige	achteras,	waar	nogal	wat	pick	ups	 last	
van	 hebben,	 is	 in	 deze	 Renault	 helemaal	 af-
wezig.	Dat	levert	een	aangenaam	weggedrag	 Bij	het	inschakelen	van	de	vierwielaandrijving,	beschik	je	over	een	starre	verbinding	tussen	voor-	en	achteras.

op.	 Beladen	 of	 met	 een	 aanhangwagen	 is	
deze	 Alaskan	 natuurlijk	 pas	 in	 zijn	 element.	
De	impact	op	de	wegligging	is	echter	beperkt.	
We	moeten	wel	toegeven	dat	we	niet	met	de	
maximale	belading	hebben	rondgereden.	Nog	

meegeven	dat	Renault	de	testwagen	heeft	uit-
gerust	met	een	kogelkoppeling	met	13-polige	
stekker	achteraan.		

Jan Voet
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De laatste aflevering in 

onze reeks over de lange 

duur test met de Mitsubishi 

L 200. Binnenkort lanceert 

het Japanse merk met de 

drie diamanten trouwens 

een opvolger voor dit 

model. Met deze pick up 

legden we in totaal 2.056 

km af. Daarbij kreeg de 

wagen verschillende types 

wegen en beladingen 

voorgeschoteld.

Om	 bij	 het	 begin	 te	 beginnen:	 deze	 L	
200	 is	 misschien	 niet	 de	 jongste	 op	
deze	markt,	maar	de	wagen	laat	wei-

nig	merken	van	zijn	leeftijd.	Het	minste	punt	
was	de	automaat	met	5	versnellingen,	die	af	
en	 toe	 twijfelt	 om	op	 te	 schakelen,	 zeker	 in	
koude	 toestand.	 Dat	 is	 snel	 verholpen	 door	
manueel	 in	 te	 grijpen.	 De	 wagen	 zelf	 heeft	
een	schitterende	aandrijflijn,	waarbij	het	mo-
gelijk	is	om	met	vierwielaandrijving	te	rijden	
met	 langsdifferentieel.	 Je	kan	de	wagen	dus	
ook	op	verharde	wegen	op	beide	assen	aan-
drijven	zonder	overmatige	slijtage	of	belasting	

van	banden	of	andere	onderdelen.	Voor	wie	
geregeld	een	zware	aanhangwagen	trekt,	ook	
als	het	regent,	sneeuwt	of	op	mindere	goede	
wegen,	is	dit	het	pluspunt	van	deze	L	200.	Wij	
reden	de	topversie	die	zich	eigenlijk	op	weinig	
fouten	laat	betrappen.	Zo	bleken	de	zetels	bij	
langere	 ritten	op	de	snelweg	meer	dan	vol-
doende	comfortabel.

OVERZICHT
In	de	stad	bleek	wel	dat	de	afgeronde	vormen	
van	 de	 carrosserie	 het	 niet	 makkelijk	 maken	

Mitsubishi L 200 Instyle

PICK UP   

De	Instyle	is	de	topversie	van	de	L	200,		
met	ondermeer	verchroomde	spiegelhuizen.



TRANSPORAMA • 393 17

In	de	rechtuitstand	geeft	het	stuur	voldoende	
feedback,	zodat	 je	niet	de	hele	tijd	moet	zit-
ten	corrigeren.	Dat	is	een	behoorlijke	prestatie	
van	Mitsubishi,	want	de	brede	 terreinbanden	
die	gemonteerd	worden	op	deze	L	200	zijn	in	
principe	niet	bevorderlijk	voor	een	goed	stuur-
gevoel.	 De	 ingenieurs	 hebben	 dus	 echt	 wel	
een	extra	inspanning	geleverd.

CONCLUSIE
We	zien	hem	met	tegenzin	vertrekken,	deze	L	
200.	Met	een	versnellingsbak	met	meer	dan	5	
verzetten	zou	deze	wagen	waarschijnlijk	met	
een	verbruik	op	de	proppen	komen	dat	lager	is	
dan	de	huidige	9,25	l/100	km.	Afwachten	hoe	
de	nieuwe	L	200	presteert.		

Jan Voet

De	draaicirkel	van	deze	L	200	is	goed,	hoewel	
je	van	dit	formaat	voertuig,	in	combinatie	met	
vierwielaandrijving	ook	geen	wonderen	moet	
verwachten.	Wij	 hebben	 in	 ieder	 geval	 nooit	
problemen	 qua	 manoeuvreerbaarheid	 onder-
vonden.
De	 2,4	 l	 dieselmotor	 doet	 zijn	 werk	 zonder	
morren	 en	 stelt	 meer	 dan	 voldoende	 trek-
kracht	ter	beschikking.	Als	 je	met	deze	L	200	
rijdt,	kan	je	vlot	met	het	verkeer	meeschuiven.	
Wie	 aan	 ieder	 rood	 licht	 als	 eerste	wil	weg-
spurten,	 zal	misschien	 op	 zijn	 honger	 blijven	
zitten,	maar	die	heeft	dan	ook	niet	helemaal	
begrepen	waar	het	bij	een	pick	up	om	draait…
De	remmen	hebben	we	niet	op	fouten	kunnen	
betrappen.	Het	pedaal	geeft	genoeg	feedback,	
zonder	dode	slag	in	het	begin.

om	in	te	schatten	waar	de	wagen	precies	ein-
digt.	 De	 L	 200	 heeft	 gelukkig	 wel	 een	 paar	
goede	 spiegels,	 zodat	 de	 pick	 up	 een	 prima	
uitzicht	biedt.	 En	de	achteruitrijcamera	 is	na-
tuurlijk	een	bijzonder	praktisch	hulpmiddel	op	
dit	type	voertuig.	De	binnenruimte	in	de	dub-
bele	cabine	is	voldoende,	maar	ook	niet	meer	
dan	dat.	Je	merkt	dat	de	ingenieurs	behoorlijk	
wat	ruimte	nodig	hebben	om	de	chassisbalken	
en	de	aandrijflijn	weggestoken	te	krijgen.	Toch	
zijn	er	een	aantal	doordachte	details,	waaron-
der	een	zonnebrilhouder	 in	de	console	bij	de	
binnenste	achteruitkijkspiegel.	De	zithouding	is	
typisch	voor	deze	wagens:	een	hoge	instap	en	
lage	daklijn	vragen	wat	gewenning,	maar	op	
zich	 zit	 je	goed	achter	het	 stuur.	Beenruimte	
achterin	is	goed,	ook	al	omdat	je	vrij	rechtop	
zit	op	de	achterbank.

De	afgeronde	vormen	van	de	L	200	worden	door	de	hardtop	van	Alpha	onderstreept.
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Een truck op aardgas die 

staat te dringen voor een 

test op ons Ardennencircuit, 

het blijft een zeldzaamheid. 

We reden al een Iveco met 

aardgasmotor, maar die 

wagen verschilt toch in veel 

opzichten met deze FH LNG. 

De Zweden hebben duidelijk 

voor andere oplossingen 

gekozen dan hun 

tegenhangers. Reden genoeg 

om deze FH eens grondig 

aan de tand te voelen.

De	 oplossing	 die	 Volvo	 gekozen	 heeft	
om	een	motor	op	aardgas	aan	te	bie-
den,	 is	 op	 zich	 interessant.	 Waar	 an-

dere	constructeurs	werken	met	een	klassieke	
ontsteking	met	bougies	om	aardgas	 te	 laten	
ontbranden	 in	 de	 cilinder,	 werkt	 Volvo	 met	
een	 oplossing	 waarbij	 een	 kleine	 hoeveel-
heid	 diesel	wordt	 geïnjecteerd	 als	 de	 zuiger	
net	voorbij	zijn	hoogte	punt	is	op	de	compres-
sieslag	van	de	cilinder.	Aardgas	ontsteekt	im-

mers	 niet	 zo	 makkelijk	 door	 compressie	 en	
temperatuur.	 De	 korte	 dieselpuls	 maakt	 dat	
de	aardgas	op	het	juiste	moment	tot	ontste-
king	komt.
Volgens	de	 ingenieurs	bij	 Volvo	biedt	dat	 als	
voordeel	 dat	 je	 met	 deze	 motor	 een	 diesel-
cyclus	toepast.	Dat	betekent	ondermeer	meer	
trekkracht	 in	de	 lage	 toerentallen,	een	hoger	
thermisch	rendement	en	bovendien	kan	Volvo	
gebruik	 maken	 van	 een	 groot	 aantal	 onder-

Test: Volvo FH LNG

TRUCK   
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delen	 die	 hun	 betrouwbaarheid	 al	 bewezen	
hebben	 in	 de	D13-reeks	 dieselmotoren.	 Er	 is	
echter	ook	een	nadeel:	je	moet	naast	aardgas	
ook	diesel	en	AdBlue	tanken.	In	de	realiteit	is	
dit	dus	een	truck	die	twee	brandstoffen	en	een	
additief	nodig	heeft	om	te	functioneren.

Toch	 is	 de	 motor	 technisch	 gesproken	 een	
meesterstuk.	 Volvo	 heeft	 de	 krachtbron	 gro-
tendeels	 standaard	gelaten,	alleen	de	onder-

460	pk	voor	een	aardgasmotor	is	een	stevig	vermogen.

Meer	LNG-tankstations	zouden	welkom	zijn.
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delen	 die	 rechtstreeks	 met	 de	 injectie	 van	
brandstoffen	 te	maken	hebben,	werden	aan-
gepast.	De	injectoren	leveren	dus	zowel	aard-
gas	als	dieselolie,	een	technisch	huzarenstukje	
waar	ze	bij	Volvo	terecht	trots	op	zijn.	Ze	gaan	
ervan	uit	dat	hun	aardgasmotoren	die	volgens	
de	dieselcyclus	lopen,	15	tot	25	%	zuiniger	zijn	
dan	aardgasmotoren	die	de	ottocyclus	toepas-
sen	met	bougies.

TESTVOERTUIG
De	truck	die	we	konden	rijden	op	onze	Arden-
nenomloop,	nog	altijd	een	van	de	moeilijkste	
vrachtwagentests	 in	 West-Europa,	 verschilde	
uiterlijk	niet	zo	heel	veel	van	de	dieselversie	
van	 de	 FH.	 Je	 moet	 al	 opletten	 om	 de	 LNG-
tank	 aan	 de	 linkerkant	 te	 kunnen	 zien.	 De	
gasinstallatie	weegt	wel	wat:	de	LNG	trekker	
is	makkelijk	een	halve	 ton	zwaarder	dan	zijn	
dieseltegenhanger.	 De	 tank	 is	 dan	 ook	 een	

De	diesel	en	AdBlue	tanks	zitten	rechts	op	het	chassis.

De	Let	op	het	masker	en	de	handschoenen:	persoonlijke	beschermingsmiddelen	zijn	verplicht		
bij	het	LNG-tanken	en	AdBlue	tanks	zitten	rechts	op	het	chassis.
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Volvo Trucks FH LNG 460  
Globetrotter
Testdatum: 	 12	september

Temperatuur:	 bij	vertrek,	

	 17°C,	aankomst	22°C

Weersomstandigheden:	 eerst	regen	en	

	 wind,	later	droog	en	zuidelijke	wind,	

Afstand:	 429	km	in	test

Testresultaten:

Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor:	 71 km/u

Verbruik tussen Antwerpen en  

Barchon (relatief vlak):		 22,9	kg/100	km		

	 aardgas	en	2,7	l/100	km	diesel.		

	 Gemiddelde	snelheid	77	km/u

Verbruik complete test:	22,95	kg/100	km	

	 aardgas,	1,93	l/100	km	diesel

Totaal AdBlue verbruik:	 niet	gemeten	

Acceleraties:

0 – 50 km/u : 26,89	sec

0 – 60 km/u : 	 36,39	sec

0 – 85 km/u :	 1	min	2,02	sec

Geluidsmeting:

Stationair:	 geen	meting

85 km/u:  75,5	dB(A)

Piek:	 83	dB(A)

Technische fiche

Merk:	 Volvo	Trucks

Type:	 FH	

Cabine:	 Globetrotter

Wielbasis:	 3.800	mm

Motor: Volvo	G13C460

Vermogen: 460	pk	(338	kW)	van	1.700		

	 tot	1.800	omw/min

Koppel: 2.300	Nm	van	1.050		

	 tot	1.400	omw/min	

Boring x slag: 131	x	158	mm

Compressie: 18	op	1

Versnellingsbak: I-Shoft	AT	2612F

Brugverhouding: 2,64	op	1

Motorrem: VEB+

Tankinhoud: 450	liter		

	 (testtank	met	ontluchting)

AdBluetank: 64	liter

TECHNISCHE FICHES

De	LNG-tank,	met	sterk	gekoeld	vloeibaar	aardgas,	hangt	rechts.

De	bandendruk	wordt	constant	in	de	gaten	gehouden.
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technologisch	hoogstandje:	alleen	bij	extreem	
lage	 temperaturen	blijft	 aardgas	vloeibaar.	 In	
totaal	kan	er	205	kg	aardgas	getankt	worden,	
afhankelijk	van	de	temperatuur,	druk	en	hoe-
veelheid	restgas	die	zich	in	de	tank	bevinden.	
De	 dieseltanks	 is	 170	 liter	 groot,	 meer	 dan	
voldoende	voor	een	paar	 tankbeurten,	en	de	
AdBlue	tank	kan	64	liter	aan.	We	hebben	door	
omstandigheden	het	AdBlue	verbruik	niet	kun-
nen	meten,	maar	gaan	ervan	uit	dat	het	vrij	
laag	 ligt.	 Aardgasmotoren	 stoten	 immers	 vrij	
weinig	partikels	uit.

Om	toch	aan	de	buitenwereld	duidelijk	te	ma-
ken	dat	deze	FH	met	zijn	Globetrotter	cabine	
geen	 diesel	 in	 het	 vooronder	 heeft,	 hadden	
de	marketingmensen	van	Volvo	de	wagen	van	
een	opvallende	lichtblauwe	kleur	en	opschrif-
ten	voorzien.

RIJDEN
Deze	truck	toonde	van	bij	de	eerste	momenten	
de	 sterke	 punten	 waarmee	 de	 FH	 nog	 altijd	
aan	 de	 kop	 van	 het	 peloton	 kan	 spelen.	 De	
instap	 is	 goed,	 ook	al	 is	 het	een	 klim	om	 in	
de	Globetrotter	cabine	te	geraken.	De	treden	
staan	logisch	en	goed	opgesteld,	iets	waaraan	
je	meteen	merkt	dat	dit	een	truck	van	de	jong-
ste	generatie	is.	De	zit	is	iets	waar	Volvo	een	
reputatie	te	verdedigen	heeft:	de	zetel	kan	je	
perfect	verstellen	en	het	meubel	biedt	steun	
waar	het	hoort	en	nodig	is.	Ook	de	spiegels	en	
slanke	A-stijlen	van	de	stuurhut	dragen	bij	aan	
een	goed	uitzicht	en	hoger	comfort:	je	moet	je	
nooit	in	je	zetel	verplaatsen	om	een	overzicht	
van	een	rond	punt	of	kruising	te	krijgen.	Een	

Zonder	opschrift	zou	het	niet	opvallen	dat	dit	een	gastruck	is.

De	FH-cabine	met	haar	uitstekend	geplaatste	treden.
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om	 de	 motor	 een	 handje	 toe	 steken,	 op	 de	
zwaarste	hellingen	is	dat	ook	nodig.	

We	 vergeten	 vaak	 hoe	 onwaarschijnlijk	 ef-
ficiënt	 de	 huidige	 vrachtwagenmotoren	 zijn	
geworden,	 zodat	 een	 nieuwkomer	 als	 deze	
aardgasmotor	 echt	 tegen	 sterke	 concurrentie	
uit	 eigen	 huis	 moet	 optornen.	 De	 prestaties	
mogen	 trouwens	gezien	worden:	we	noteer-
den	een	erg	laag	verbruik	op	onze	omloop.	Het	
verhaal	van	de	Volvo	ingenieurs	snijdt	dus	echt	
wel	hout:	deze	motor	is	zuinig.	Daar	komt	nog	
bij	dat	aardgas	een	 relatief	goedkope	brand-
stof	is.	

CONCLUSIE
Met	 deze	 LNG	 uitvoering	 zet	 Volvo	 nieuwe	
bakens	uit.	Het	 is	misschien	een	 licht	nadeel	
dat	 er	 naast	 aardgas	 ook	 nog	 diesel	 moet	
worden	getankt,	maar	de	prestaties	van	deze	
460	 pk	 sterke	 truck	 mogen	 gezien	 worden.	
Een	vrachtwagen	die	zuinig	omgaat	met	een	
relatief	 goedkope	 brandstof…	 We	 zullen	 het	
maar	zo	stil	mogelijk	houden	om	niemand	in	
de	buurt	van	de	Wetstraat	op	foute	ideeën	te	
brengen.

De	FH	boet	met	deze	aardgasmotor	helemaal	
niets	in	op	zijn	inherente	kwaliteiten.	De	trek-
ker	 presteert	 overal	 net	 als	 zijn	 dieseltegen-
hangers	met	een	vergelijkbaar	 laag	verbruik.	
Dat	de	motor	meteen	ook	een	fractie	stiller	is	
in	de	cabine,	is	alleen	maar	meegenomen.		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

fijn	 detail	 is	 het	 dakraam,	 dat	 ook	 als	 nood-
uitgang	kan	dienen.	Het	maakt	dat	het	interi-
eur	van	deze	truck	altijd	in	het	licht	baadt.	Dat	
maakt	het	werk	prettig	en	geeft	een	ruim	en	
open	gevoel	 in	de	netjes	afgewerkte	 cabine.	
Het	dashboard	omvat	twee	digitale	schermen	
die	prima	af	te	lezen	zijn.

Bij	 het	wegrijden	moet	 je	 toch	echt	wel	op-
letten	om	een	verschil	met	de	diesel	te	mer-
ken.	Volvo	levert	de	aardgasmotoren	in	twee	
smaken:	420	en	460	pk.	Als	je	met	de	460	pk	
sterke	variant	op	weg	bent,	heb	je	net	als	bij	

de	zelfontbrander	een	hoop	koppel	in	de	lage	
toeren.	 Het	 geluid	 in	 de	 cabine	 is	 misschien	
een	beetje	minder,	maar	de	FH	heeft	sowieso	
een	 stille	 werkplek.	 Het	 grootste	 verschil	 zit	
dus	blijkbaar	in	het	tanken…
Met	 een	 totaalgewicht	 van	 iets	 minder	 dan	
39,5	ton	rolden	we	redelijk	vlot	richting	Luik.	
Door	het	drukke	verkeer	hebben	we	de	klim	in	
Barchon	niet	 kunnen	 timen,	maar	deze	 truck	
beschikt	over	2.300	Nm	koppel.	Dat	is	minder	
dan	een	moderne	diesel	 in	deze	vermogens-
klasse,	iets	wat	je	toch	wel	merkt	bij	het	klim-
men.	De	I-Shift	versnellingsbak	doet	zijn	best	

De	uitstekende	spiegels	dekken	niets	van	het	blikveld	van	de	chauffeur	af.

Het	dakraam	licht	het	hele	interieur	van	de	stuurhut	op.
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De T-reeks van Renault 

is er bijna in zijn eentje 

verantwoordelijk voor dat 

het Franse merk met de 

Zweedse familiebanden 

zo’n successen kent. Ook op 

de Belgische markt heeft 

Renault een aantal nieuwe 

en tevreden klanten mogen 

noteren. Een truck die sinds 

zijn lancering zo goed scoort, 

daar willen wij wel eens 

uitgebreid mee testen. 

En	dus	trokken	we	naar	de	Ardennen.	In	
de	vorige	editie	van	Transporama	stond	
een	test	met	een	480	pk	sterke	T-range,	

zoals	de	Fransen	hun	trekkers	noemen.	En	die	
deed	het	zeker	niet	slecht.	Dat	je	met	440	pk	
niet	 meteen	 even	 snel	 dezelfde	 resultaten	
kan	neerzetten,	 is	 voor	 iedereen	nogal	wie-
des.	Bovendien	zette	de	hele	combinatie	een	
stevige	39,8	ton	op	de	weegschaal.	Het	soort	
van	gewicht	waarbij	de	meeste	transporteurs	
tegenwoordig	liefst	wat	meer	pk’s	aanvinken	

op	 de	 bestelbon	 bij	 de	 dealer,	 vooral	 als	 er	
door	de	Ardennen	moet	worden	gereden.	Ook	
voor	de	chauffeur	 is	het	 leuk	om	over	meer	
spierkracht	te	beschikken.	Of	het	nodig	is?	Dat	
durven	 we	 te	 betwijfelen.	 Maar	 goed,	 deze	
test	 verliep	 natuurlijk	 wel	 een	 beetje	 in	 de	
schaduw	van	zijn	krachtigere	voorganger.	Een	
mens	kan	zijn	geheugen	natuurlijk	niet	even	
op	bevel	uitschakelen.

Test: Renault T440.18

TRUCK   
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TESTVOERTUIG
De	T	440.18	was	in	een	felgroene	kleur	gespo-
ten,	 waarbij	 de	 sideskirts	 van	 een	 soort	 van	
zwart	 tribal	 motief	 waren	 voorzien.	 Op	 zich	
geslaagd,	al	denk	ik	persoonlijk	dat	de	meeste	
transportondernemers	liever	hun	bedrijfsnaam	
op	hun	voertuigen	zien.	Renault	heeft	gelukkig	
het	gezonde	verstand	aan	de	dag	gelegd	om	
ondermeer	boven	de	grille	van	de	truck	meer	
dan	plaats	genoeg	te	laten	voor	een	belette-
ring.	

Een	uitstekende	instap	en	grote	bergvakken.

Een	opvallende	kleur,	Renault	biedt	in	ieder	geval	genoeg	plaats	voor	de	belettering	vooraan.



TRANSPORAMA • 39326

meest	om	de	wagen	 te	 stroomlijnen.	Omdat	
we	met	de	standaard	cabine	reden,	is	de	klim	
naar	 binnen	 makkelijk	 te	 behappen.	 De	 drie	
goed	geplaatste	treden	en	vooral	de	doordacht	
geplaatste	handgrepen	maken	er	het	spreek-

de	meest	gestroomlijnde	frontstuurcabine	die	
momenteel	 op	 de	 markt	 is.	 De	 achterover	
neigende	voorruit	en	het	feit	dat	de	stuurhut	
vooraan	2,3	m	breed	 is,	om	dan	uit	 te	 lopen	
naar	 de	 volle	 2,5	 m,	 helpen	 natuurlijk	 het	

Als	je	rond	deze	truck	loopt,	vallen	de	vele	de-
tails	op	die	de	wagen	aerodynamisch	maken.	
De	 spiegelbehuizingen,	 afwezigheid	 van	 een	
zonnevizier,	 doordachte	 plaatsing	 van	 vinnen	
en	deflectoren…	het	maakt	van	deze	Renault	

We	reden	met	een	trailer	met	stroomlijnbekleding.

De	module	met	kastjes	tegen	de	achterwand. Detail	van	de	stroomlijntrailer:	deze	opening	
voorkomt	luchtwervels	achter	de	trailer.
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Renault Trucks T440.18 4X2 E6
Testdatum:  27	september

Temperatuur:  bij	vertrek,	9°C,		

	 aankomst	25°C

Weersomstandigheden:  zuidelijke	wind,		

	 zonnig,	warm	weer

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:  32,5	l/100	km

Totaal AdBlue verbruik:  11,5	l		

	 (2,7	l/100	km)	

Acceleraties: 

0 – 50 km/u :  24,08	sec

0 – 60 km/u :  33,48	sec

0 – 85 km/u :  1	min	2,30	sec	

Geluidsmeting:	 geen	meting	door		

	 fout	in	apparatuur

Stationair:  /

85 km/u:  /

Piek: /

Technische fiche

Merk:  Renault	Trucks

Type:  T440.18

Cabine:  highcab

Wielbasis:  3.800	mm

Motor:  Renault	dTi	13

Vermogen:  440	pk	(323	kW)	

	 van	1.400	tot	1.800	omw/min

Koppel:  2.200	Nm	van	950		

	 tot	1.404	omw/min

Boring x slag:  131	x	158	mm

Compressie:  17	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:  44	liter

TECHNISCHE FICHES

woordelijke	fluitje	van	een	cent	van.	Binnenin	
merk	je	trouwens	helemaal	niets	van	het	feit	
dat	 de	 cabine	 vooraan	 iets	 minder	 breed	 is	
dan	achteraan.	Goed	werk	van	de	 ingenieurs	
en	ergonomen.	De	wagen	was	uitgerust	met	
een	 standklimaatregeling,	 die	 op	 het	 dakluik	
was	gemonteerd.	We	hadden	het	niet	gedacht	
in	 de	 herfst,	 maar	 ze	 is	 van	 pas	 gekomen…	
een	 zeer	 stille	 en	 krachtige	 air	 conditioning,	
die	zonder	tocht	het	interieur	perfect	weet	te	
koelen.	

Aan	boord	van	de	T-reeks	is	het	goed	toeven.	
Renault	biedt	ondermeer	de	mogelijkheid	om	
zelf	te	kiezen	waar	je	je	schakelaars	wil	op	het	
instrumentenpaneel.	 Handig	 voor	 chauffeurs	
die	 een	 bepaalde	 functie	 vaak	 moeten	 aan-
spreken.

De	truck	was	voorzien	van	slechts	één	bed	en	
had	 tegen	 de	 achterwand	 een	 extra	 module	
met	kastjes.	Rekening	houdend	met	aflegvak-
ken,	de	kastjes	boven	de	voorruit	en	de	berg-

De	standklimaatregeling	en	de	kastjes	boven	de	voorruit.

Constante	opvolging	van	de	bandendruk.
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van	de	newtonmeter,	de	trekkracht	of	het	kop-
pel	van	het	blok,	valt	het	allemaal	nogal	mee.	
De	440	paarden	zijn	iets	minder	dorstig,	maar	
moeten	natuurlijk	wel	veel	harder	werken	op	
de	hellingen	van	de	Ardennen.	Daar	merken	
we	 wel	 een	 verschil:	 de	 Optidriver	 versnel-
lingsbak	 moet	 geregeld	 een	 gang	 meer	 te-
rugschakelen.	Ook	de	klimtijden	zijn	natuurlijk	
iets	minder	goed.	Langs	de	andere	kant:	als	de	
truck	niet	de	hele	tijd	met	40	ton	combinatie-
gewicht	moet	rondrijden,	is	deze	motor	meer	
dan	voldoende.	

kasten	onder	het	bed,	moet	 je	dan	 toch	wel	
heel	erg	veel	persoonlijke	spullen	meenemen	
voor	je	plaats	te	kort	komt.

RIJDEN
Met	 de	 slagschaduw	 van	 de	 480	 pk	 sterke	
voorganger	vertrokken	we	 ’s	ochtends	vanuit	
Ranst.	En	eigenlijk,	om	eerlijk	te	zijn,	merk	je	
op	 vlakke	wegen	nauwelijks	 verschil	met	 de	
krachtigere	motor.	40	pk	is	immers	geen	ver-
schrikkelijk	groot	verschil,	en	ook	op	het	vlak	

Handig	deze	trede.	Het	antislip-profiel	is	iets	te	fel	om	ze	als	bankje	te	laten	dienen.

Of	 moet	 het	 altijd	 een	 13	 liter	 zijn?	 Renault	
Trucks	heeft	ook	een	uitstekende	11	liter	grote	
krachtbron.	Het	wordt	op	deze	manier	natuur-
lijk	moeilijk	kiezen.

Wat	de	rit	zelf	betreft,	die	hebben	we	nadien	
via	 het	 uitstekende	 Infomax-systeem	 van	
Renault	kunnen	analyseren.	Daar	kan	je	bekij-
ken	of	je	de	truck	gebruikt	zoals	het	hoort:	toe-
rental	 in	de	groene	zone,	gebruik	maken	van	
de	motorrem	of	automatische	brake	blending,	
allemaal	 factoren	 die	 een	 gunstige	 impact	
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hebben	 op	 het	 brandstofverbruik.	 Zo	 konden	
we	 zien	 dat	 tijdens	 de	 testrit	 90,6	 %	 op	 de	
meest	 zuinige	 manier	 werd	 gereden.	 Dat	 is	
voor	een	traject	dat	voor	meer	dan	40	%	uit	
kleine	wegen	bestaat,	 een	 vrij	 hoog	percen-
tage.	Nadeel	was	wel	dat	Renault	nagelaten	
had	een	hulprem	te	monteren.	De	motorrem	
op	zich	werkt	en	werkt	goed,	maar	een	in-	of	
retarder	zou	een	hogere	commerciële	snelheid	
hebben	opgeleverd	op	deze	omloop	en	zelfs	
voor	een	 iets	 lager	verbruik	hebben	gezorgd,	
omdat	we	dan	het	begin	van	een	helling	met	
meer	snelheid	hadden	kunnen	aanvatten.

CONCLUSIES
Het	 trekken	 van	 rechtstreekse	 vergelijkingen	
is	altijd	gevaarlijk	bij	testritten,	maar	hier	was	
het	een	interessante	kans	om	vragen	te	stellen	
bij	de	pk-race	die	plaats	heeft	in	vrachtwagen-
land,	en	dan	vooral	bij	de	trekkers.	Ieder	jaar	
loopt	het	gemiddelde	aantal	pk’s	over	de	hele	
Belgische	 truckvloot	 immers	 verder	 op.	 Deze	
440	 pk	 sterke	 T-range	 gaf	 tijdens	 zijn	 testrit	
echter	aan	dat	een	 lichte	 toegeving	qua	ver-
mogen	niet	betekent	dat	je	met	een	slak	on-
derweg	bent.	Meer	dan	voldoende	reden	om	
eens	grondig	na	te	denken	bij	de	aankoop	van	
een	nieuwe	truck.		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Een	zware	badge	voor	deze	T-Range.

Aerodynamische	details	alom	aan	deze	truck.

Een	contact	om	startkabels	te	bevestigen.	Zo	moet	de	batterijbak	niet	geopend	worden.
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DAF CF Electric voor Tinie Manders Transport 
uit Geldrop (Nederland)

NEWS   

DAF	 Trucks	 heeft	 een	 volledig	 elektrische	 truck	 afgeleverd	 bij	 Tinie	
Manders	 Transport	 in	Geldrop.	De	DAF	CF	 Electric	met	VDL	 E-Power	
wordt	 in	opdracht	van	DHL	 ingezet	voor	pendeldiensten	 in	de	regio	
Eindhoven.	Afgelopen	december	werd	de	eerste	CF	Electric	door	su-
permarktketen	Jumbo	in	gebruik	genomen.	
De	sleutel	van	de	CF	Electric	werd	overhandigd	door	Jos	Habets,	direc-
teur	Operations	en	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van	DAF	Trucks,	aan	
de	directie	van	Manders	Transport.	Bij	het	83-jarige	familiebedrijf	staat	
momenteel	de	3e	generatie	aan	het	roer.	De	truck	wordt	toegevoegd	
aan	de	50	trekkers	tellende	vloot	van	de	Brabantse	onderneming.
Eveline	Manders:	“We	zijn	geweldig	trots	dat	we	als	één	van	de	eer-
sten	mogen	gaan	rijden	met	deze	vooruitstrevende	DAF.	We	zijn	vanaf	
de	 start	 betrokken	bij	 de	ontwikkeling	ervan.	Uiteraard	 zijn	we	be-
nieuwd	naar	de	resultaten	in	de	praktijk,	waarbij	naast	de	‘zero	emis-
sions’	ook	het	gebruikersgemak	en	de	extra	mogelijkheden	die	deze	
truck	ons	gaat	bieden,	bij	zullen	dragen	aan	de	beslissing	van	eventu-
ele	uitbreiding	van	elektrische	transportmiddelen	binnen	ons	bedrijf.	
Door	de	‘zero	emissions’	in	combinatie	met	het	minimale	geluid	van	
de	 truck	 kunnen	 we	 ook	 tegemoet	 komen	 aan	 de	 steeds	 strenger	
wordende	 wettelijke	 eisen	 voor	 binnenstedelijk	 vervoer.	 Daardoor	
kunnen	we	onszelf	onderscheiden	ten	opzichte	van	de	concurrentie.”	
President-directeur	Willem	van	der	Leegte	van	VDL	Groep:	“Bij	Tinie	
Manders,	 DAF	 Trucks	 en	 VDL	 excelleren	 een	 sterke	 basis,	 degelijk-
heid	en	hoogwaardige	 innovatie.	Geweldig	dat	deze	drie	Brabantse	

ondernemingen	 de	 handen	 ineen	 hebben	 geslagen	 met	 het	 in	 de	
praktijk	 testen	 van	 de	 DAF	 CF	 Electric	 VDL	 E-Power.	 Tinie	 Manders	
durft	 zijn	 nek	 uit	 te	 steken:	 dit	 familiebedrijf	 heeft	 zich	 direct	 ge-
meld	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 de	 testfase	 van	 deze	 ontwikkeling.	
Daardoor	 heeft	 Tinie	Manders	 een	belangrijke	 rol	 gespeeld	 in	 deze	
innovatie	 die	 de	wereld	 vooruitgang	 biedt	 op	 het	 vlak	 van	 de	 ver-
duurzaming	van	het	goederentransport.	De	overdracht	van	vandaag	
is	een	belangrijke	opstap	om	het	intensieve	transport	tussen	bedrij-
ven	in	en	rond	Eindhoven	volledig	te	elektrificeren	en	hierdoor	bij	te	
dragen	 aan	 de	 verbetering	 van	 de	 lokale	 luchtkwaliteit,	 verminde-
ring	van	het	omgevingsgeluid	en	reductie	van	de	uitstoot	van	CO2”.				
Tinie	 Manders	 Transport	 combineert	 de	 volledig	 elektrische	 trekker	
met	een	volledig	elektrische	gekoelde	oplegger.	Een	unieke	combina-
tie	waardoor	de	Geldropse	transporteur	in	aanmerking	kwam	voor	de	
DKTI	subsidie	voor	het	verduurzamen	van	vervoer.	Bij	dit	zogeheten	
‘DKTI	project’	zijn	niet	alleen	DAF,	VDL	Groep	en	Tinie	Manders	Trans-
port	betrokken,	maar	ook	DHL,	TNO,	Allego,	THT	New	Cool	en	de	ge-
meente	Geldrop-Mierlo.	Allego	zorgt	voor	een	openbare	laadoplossing	
in	Geldrop,	de	gemeente	werkt	mee	aan	de	realisatie	van	de	(oplaad)
infrastructuur	en	THT	New	Cool	levert	twee	elektrisch	gekoelde,	zero	
emissions	 opleggers	 waarbij	 energie	 wordt	 teruggewonnen	 bij	 het	
remmen.	TNO,	ten	slotte,	onderzoekt	de	resultaten	van	de	elektrische	
trekker-trailer	combinatie	én	analyseert	of	meer	regionale	transporten	
volledig	elektrisch	kunnen	worden	uitgevoerd.		
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Bent u op zoek naar een 
bestelwagen op maat?
Onze experts helpen u 
graag op weg.

Stel zelf uw bestelwagen samen op www.alphabet.com/nl-be/lcv-aanbod 
en ontvang meteen uw offerte.

Van klein tot (zeer) groot, met een zijklep, schuifdeur of opbergsysteem 
op maat? Wij helpen u bij de keuze van een bestelwagen die is afgestemd 
op uw activiteiten. Ons team ontfermt zich bovendien over het onderhoud, 
herstellingen, verzekeringen en tankkaarten van uw bestelwagen. 
Zo kunt u zonder zorgen de baan op.
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Het gaat goed met DAF, 

dank u. Dat bleek bij een 

uitgebreid bezoek aan de 

fabrieken in Eindhoven en 

Westerlo, waarbij de meest 

recente investeringen van 

de truckbouwer van dichtbij 

bekeken konden worden. 

En zowel in Nederland als 

in de Kempen werd een 

behoorlijke som geld in de 

verbetering van de fabrieken 

gestoken.
DAF	draait	al	verschillende	jaren	op	vol-

le	toeren.	In	het	trekkerssegment	van	
de	vrachtwagenmarkt	 staat	het	merk	

met	 de	 regelmaat	 van	 een	 klok	 op	 de	 eer-
ste	plaats.	Maar	ook	 in	nieuwe	markten	kan	
DAF	pronken	met	behoorlijk	indrukwekkende	
verkoopcijfers.	 In	Oost-Europa	wisten	de	Ne-
derlanders	orders	binnen	te	halen	bij	tal	van	
grote	vloten.	West-Europa	is	dan	wel	een	ver-
vangingsmarkt,	maar	ook	in	onze	buurlanden	
scoort	DAF	goed.	Zo	goed	dat	de	fabrieken	in	
Eindhoven	en	Westerlo	problemen	kregen	om	
de	productie	bij	te	benen.

EINDHOVEN
Door	 de	 hoge	 vraag	 doken	 er	 onvermijdelijk	
bottlenecks	op	 in	de	productie	 van	de	XF	en	
CF.	Vooral	de	immens	populaire	MX	11	motor	
en	 de	 productie	 van	 cabines	 hadden	 moeite	
om	het	hoge	tempo	bij	te	benen.	Dus	er	werd	
fors	geïnvesteerd:	er	kwamen	nieuwe	persen	
en	meteen	werd	ook	de	hele	hall	aangepakt.	
Meer	 daglicht	 en	meer	 verlichting	met	 LEDs,	

hebben	 de	 fabriekshal	 ingrijpend	 veranderd.	
Pronkstuk	 is	 de	 nieuwe	 Schüler	 pers.	 Die	 is	
goed	 voor	 een	 persdruk	 van	 2.600	 ton.	 Zelf	
zet	 de	 machine	 het	 niemendalletje	 van	 680	
ton	op	de	weegschaal.	Omdat	de	pers	zoveel	
kracht	ontwikkelt,	staat	ze	op	funderingen	met	
schokdempers,	 kwestie	 van	 te	 voorkomen	
dat	 half	 Eindhoven	 iedere	 persslag	 mee	 kan	
beleven.	De	funderingen	reiken	tot	11	meter	
diep	om	de	 krachten	van	de	pers	 te	 kunnen	
verwerken.	Een	ploeg	van	8	mensen	kan	 te-
gelijk	aan	deze	pers	werken.	De	nieuwe	pers	
vereiste	bovendien	de	installatie	van	een	nieu-
we	portaalkraan	van	32	 ton.	Die	diende	niet	
alleen	om	de	pers	te	assembleren,	maar	ook	
om	de	erg	 zware	 stempels	 op	 hun	plaats	 te	
brengen.	Door	de	hoge	kracht	van	de	pers	zijn	
die	immers	een	heel	stuk	zwaarder	geworden.	
Een	gigantische	 klus,	 de	vernieuwing	van	de	
installatie,	waar	 ze	 bij	 DAF	 hard	 aan	 hebben	
gewerkt	en	bijzonder	trots	op	zijn.

Wat	 de	motorenproductie	 van	de	MX	11	be-
treft,	het	verspanen	van	de	blokken	gebeurde	

DAF: positieve effecten 
van investeringsronde

TRUCK   

Een	indrukwekkend	gebouw,	de	nieuwe	lakstraat	in	Westerlo.

Motorblokken	voor	de	MX	11	staan	klaar	voor	verdere	afwerking.



TRANSPORAMA • 393 33

van	in	het	begin	in	Mississippi.	Daarbij	werden	
de	blokken	van	de	motoren	van	Brazilië	naar	
de	 Verenigde	 Staten	 gebracht,	 bewerkt	 en	
naar	 Eindhoven	 gebracht	 voor	 de	 afwerking.	
Niet	erg	efficiënt.	Nu	worden	de	onbewerkte	
motorblokken	en	cilinderkoppen	naar	Eindho-
ven	gebracht.	Om	alles	te	kunnen	verspanen	
moest	 de	 capaciteit	 in	 Eindhoven	 worden	
uitgebreid.	Er	was	7.500	vierkante	meter	no-
dig.	In	totaal	werden	43	van	de	allernieuwste	
machines	en	10	 robots	 geïnstalleerd.	De	op-
stelling	 laat	 toe	 in	de	 toekomst	verder	uit	 te	
breiden.	

KROONJUWEEL
Maar	de	grootste	en	belangrijkste	investering	
staat	gewoon	 in	het	Kempische	Westerlo.	De	
nieuwe	lakstraat	is	144	meter	lang	en	laat	toe	
de	grootste	cabines	onder	te	dompelen,	in	de	
vloeistof	te	roteren	en	dan	door	robots	te	laten	
lakken.	Het	proces	kan	tot	3.000	verschillende	
lakkleuren	aan	en	is	goed	voor	300	cabines	per	
dag,	ofwel	70.000	stuurhutten	per	jaar.	Het	be-
langrijkste	 is	echter	dat	de	nieuwe	 installatie	
veel	milieuvriendelijker	is,	minder	energie	ver-
bruikt	 en	 minder	 afval	 oplevert.	 De	 lakstraat	
levert	bovendien	de	allerhoogste	kwaliteit	qua	
afwerking.

De	robots	leveren	de	hoogst	mogelijke	afwerkingskwaliteit	maar	na	iedere	stap	wordt	er	door	specialisten	gecontroleerd. De	cabines	kunnen	in	deze	baden	volledig	gedraaid	
worden	zodat	de	verf	overal	bij	kan.

Met	deze	 lakstraat	heeft	DAF	een	belangrijke	
bottleneck	 weggewerkt	 in	 het	 productiepro-
ces.	 De	 nieuwe	 lakstraat	 levert	 rechtstreeks	
bijkomende	tewerkstelling	op.	DAF	is	met	deze	

De	nieuwe	2.600	tonspers	in	Eindhoven,	waar	tot	8	personen	tegelijk	aan	werken.

investeringen	klaar	om	de	volgende	stappen	in	
zijn	groeitraject	te	zetten.		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year
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Het lanceren van een nieuwe 

truckreeks is geen klein 

bier. Dat hebben ze in de 

voorbije paar jaar bij Scania 

ondervonden. De fabricage 

van het vorige model is 

gestopt, alle markten, 

ook buiten Europa, zijn 

nu op de new generation 

overgeschakeld. Tijd voor een 

fabrieksbezoek, dachten we.

Scania	 heeft	 een	 bijzonder	 belangrijke	
productie	 in	 het	 Nederlandse	 Zwolle.	
De	fabriek	werd	in	1964	gebouwd	en	is	

sinds	die	 tijd	een	belangrijke	peiler	voor	het	
Zweedse	 merk.	 Ondertussen	 werden	 er	 ook	
fabrieken	 in	 Frankrijk,	 Polen	 en	 Rusland	 ge-
start.	Verder	bouwt	de	griffoen	vrachtwagens	
in	Argentinië	en	Mexico.	Het	hart	van	Scania	
klopt	natuurlijk	nog	altijd	in	Zweden,	met	de	
hoofdzetel	in	Södertälje.

Opvallend	bij	Scania	is	het	“global	production	
system”,	een	direct	gevolg	van	de	modulaire	
bouwwijze	die	wordt	gebruikt.	Op	die	manier	
kan	 een	 heel	 groot	 aantal	 onderdelen	 ge-
meenschappelijk	 blijven,	 terwijl	 iedere	 truck	

toch	 perfect	 kan	 worden	 aangepast	 aan	 de	
vereisten	van	een	bepaalde	markt.	Binnen	Eu-
ropa	betekent	dat	concreet	dat	chassisbalken	
in	 Lulea	 worden	 geperst	 en	 gestanst,	 Söder-
tälje	 motoren,	 versnellingsbakken	 en	 assen	
bouwt.	 Oskarshamn	 produceert	 de	 cabines,	
die	in	Meppel	worden	gelakt.	De	montage	van	
trucks	gebeurt	in	Södertälje,	Zwolle	en	Angers.	
Busonderstellen	komen	uit	 Södertälje.	 In	Ne-
derland	is	Scania	goed	voor	2.200	werknemers	
in	Zwolle.	In	Meppel,	waar	onderdelen	gelakt	
worden	en	cabines,	werken	700	personen	voor	
Scania.	 Logistiek	 is	 goed	 voor	 nog	 eens	 330	
mensen.	Tenslotte	is	er	het	kantoor	 in	Breda,	
waar	800	mensen	werken	in	verkoop	en	dien-
sten,	financiën	en	voor	de	Benelux	importeur.
In	 Zwolle	 wordt	 er	 gewerkt	 met	 twee	 mon-

Scania heeft new  
generation helemaal  
uitgerold

TRUCK   

Montage	van	de	new	generation	in	Zwolle.
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tagelijnen.	De	hoogvolumelijn	heeft	de	naam	
Castor	gekregen	en	levert	135	voertuigen	per	
dag,	 de	 laagvolumelijn	 heet	 Pollux	 en	 levert	
53	wagens	per	dag.	In	2017	rolden	er	41.200	
truck	van	de	band	 in	Zwolle,	een	 indrukwek-
kend	cijfer,	gezien	de	overschakeling	naar	de	
new	generation.

MEPPEL
De	 fabriek	 in	 Meppel	 was	 een	 onafhankelijk	
bouwer	van	vrachtwagencabines	 toen	Scania	
in	1964	opdook	 in	Zwolle.	Al	snel	werd	deze	
fabriek	 overgenomen	 en	 werden	 er	 Scania	
stuurhutten	gebouwd.	In	2002	werd	die	activi-
teit	echter	stilgelegd,	het	personeel	afgedankt	
en	de	 fabriek	gesloten.	 In	december	van	dat	
jaar	bleek	het	echter	nodig	om	een	“painted	
parts”	faciliteit	te	hebben	binnen	de	structuur	
van	Scania.	In	deze	fabriek	worden	onderdelen	
en	montagestukken	gelakt.	Sinds	2007	maakt	
Meppel	dus	terug	deel	uit	van	de	productieke-
ten	bij	Scania.

En	er	was	werk	genoeg.	In	2017	werden	on-
derdelen	gelakt	 voor	 70.922	 trucks.	Dat	 gaat	
in	totaal	om	1.986.018	onderdelen.	Dan	moet	
je	denken	aan	vrijwel	de	hele	voorkant	van	de	
cabine,	de	deflectoren,	dakspoiler,	stukken	van	
de	grille,	side	skirts	en	de	bumper.	Sommige	
klanten	 laten	 ook	 de	 batterijbak,	 achterspat-
borden	en	dergelijke	in	een	kleur	spuiten.	Ook	
worden	onderdelen	gespoten	voor	 trucks	die	
schade	hebben	opgelopen.
In	 Meppel	 worden	 500	 kleuren	 courant	 ge-
bruikt.	 Een	 groot	 deel	 van	 de	 trucks	 hebben	
natuurlijk	 de	 bekende	 kleuren:	 wit	 en	 rood	
worden	 heel	 veel	 gekozen.	 Maar	 meer	 en	
meer	klanten	kiezen	voor	metallic	kleuren,	bij-
voorbeeld	donkergrijs.		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Deze	motor	hangt	klaar	om	gemonteerd	te	worden.	De	motoren	komen	uit	Zweden.

In	de	logistiek	alleen	al	werken	330	mensen	bij	Scania.

In	Meppel	worden	speciale	onderdelen		
met	de	hand	gespoten.



36 TRANSPORAMA • 393

Dat een vrachtwagen meer 

en meer taken van zijn 

bestuurder overneemt, 

is geen nieuws meer. 

Schakelen is het meest 

bekende voorbeeld, maar 

bijvoorbeeld ook het klimaat 

in de cabine, ontsteken van 

de verlichting… het wordt 

allemaal geautomatiseerd. 

Waarom zou je je nieuwe 

ontwikkelingen dan niet op 

een elektronica vakbeurs 

voorstellen? 

De	CES	 in	Las	Vegas	 is	zonder	meer	de	
bekendste	 vakbeurs	 als	 het	 om	 elek-
tronica	 gaat.	 De	 afkorting	 staat	 trou-

wens	 voor	 “Consumer	 Electronics	 Show”.	 De	
vakbeurs	 staat	 vooral	 bekend	 omdat	 er	 de	
nieuwste	 smartphones,	 televisies	 en	 compu-
ters	worden	voorgesteld.	Pikant	detail:	compu-
tergigant	Apple	stelde	er	in	het	verleden	nooit	
iets	voor.	De	ipod,	iphone	en	al	de	andere	ver-
nieuwende	producten	van	Apple	zijn	nooit	op	
de	CES	geweest…	wel	de	imitaties	die	andere	
fabrikanten	er	in	zeven	haasten	van	maakten.

Waarom	Daimler	voor	de	CES	koos,	heeft	meer	
te	maken	met	de	set-up	van	moderne	 trucks.	
Met	 400	 sensoren	 aan	 boord	 en	 niet	 minder	
dan	100	miljoen	lijnen	computercode,	moet	een	
trekker	niet	onderdoen	voor	een	smartphone.	

METEEN LEVEL 4
We	kregen	 in	Las	Vegas	de	kans	om	een	ex-
clusief	gesprek	 te	hebben	met	Daimler	 Truck	
CEO	Martin	Daum.	Dhr.	Daum	liet	ons	een	ver-
rassende	uitspraak	optekenen:	“Onze	tests	met	
platooning	hebben	aangetoond	dat	dit	niet	de	

Daimler @ CES: trucks  
worden slimmer en slimmer

TRUCK   

De	Freightliner	Cascadia	krijgt	hetzelfde	pakket	hulpmiddelen	als	de	vernieuwde	Actros.



TRANSPORAMA • 393 37

weg	is	naar	besparingen	of	een	grotere	veilig-
heid.	De	kleinste	verschillen	tussen	de	trucks,	
qua	 belading	 of	 remvermogen,	 handelingen	
van	andere	weggebruikers	maken	dat	het	pe-
loton	 constant	 onderbroken	 wordt.	 Trachten	
terug	aan	te	sluiten	doet	alle	winsten	teniet.	
Bovendien	is	de	tijd	waarin	je	in	peloton	kan	
rijden	vrij	beperkt	en	zijn	zeker	niet	alle	wegen	
daar	voor	geschikt.	We	hebben	bij	Daimler	50	
miljoen	 in	dit	project	geïnvesteerd,	maar	we	
gaan	niet	door	op	deze	weg.	 In	de	volgende	
jaren	zullen	we	tot	500	miljoen	investeren	om	
onze	 trucks	 meteen	 naar	 level	 4	 autonoom	
rijden	 te	 laten	 evolueren.”	 Zo.	 Dat	 betekent	
dat	 we	 binnen	 afzienbare	 tijd	 vrachtwagens	
gaan	 zien	 die	 zelfstandig	 rijden.	 Echter	 niet	
overal	en	niet	onder	alle	omstandigheden.	 Ik	
begrijp	daar	uit	dat	rijden	op	de	snelweg	auto-
noom	mogelijk	zal	zijn,	rijden	bij	felle	regen	of	

Indrukwekkende	verschijning,		
deze	elektrische	eCascadia.

Dit	digitale	dashboard	kennen	we	uit	de	Actros.

De	truck	herkent	obstakels	en	remt	zelfstandig.	Verhuurbedrijf	Penske	test		
met	elektrische	Freightliners.

sneeuwval	is	iets	dat	nog	altijd	door	een	men-
selijke	chauffeur	zal	gebeuren.	De	invoering	zal	
ook	stap	voor	stap	gebeuren:	eerst	autonoom	
rijden	op	afgesloten	terreinen,	zoals	terminals	
of	op	werven,	daarna	op	bepaalde	stukken	van	
de	openbare	weg.	Dat	Martin	Daum	dit	aan-
kondigde	in	Las	Vegas,	is	geen	toeval.	Nevada,	
de	staat	waarin	Las	Vegas	 ligt,	heeft	 immers	
een	erg	vooruitstrevende	wetgeving,	die	tes-
ten	met	autonome	vrachtwagens	toelaat.

FREIGHTLINER CASCADIA
Dat	trucks	zelfstandig	zullen	kunnen	rijden,	 is	
in	de	Verenigde	Staten	minder	een	discussie-
punt	 dan	 bij	 ons.	 De	 wegen	 zijn	 er	 immers	
merkelijk	breder	en	de	infrastructuur	is	overal	
in	 de	 States	 hetzelfde.	 Dat	 maakt	 het	 voor	
sensoren	makkelijk	om	de	weg	“te	lezen”.	Een	

eerste	stap	is	in	ieder	geval	het	voorzien	van	
sensoren.	Zo	kreeg	de	Freightliner	Cascadia	de	
ABA	4	 remassistent	 en	blinde	hoekbewaking	
die	 Mercedes-Benz	 Actros	 lanceerde	 op	 de	
voorbije	IAA.	Hiermee	krijgt	deze	grote	Ame-
rikaanse	 Class	 8	 truck	 ook	 het	 digitale	 dash-
board	en	de	verbeteringen	aan	de	aandrijflijn.	
Niet	verwonderlijk,	maar	de	Cascadia	is	in	zijn	
segment	de	meest	verkochte	truck:	goed	voor	
een	marktaandeel	dat	altijd	een	eind	in	de	40	
%	loopt.	Bij	Freightliner	gaan	ze	ervan	uit	dat	
met	deze	bijkomende	uitrusting,	de	Cascadia	
nog	meer	marktaandeel	kan	opeisen…		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year
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Opnieuw 15 Citea’s voor  
Fins openbaarvervoerbedrijf Pohjolan Liikenne 

De	Finse	busmaatschappij	Pohjolan	Liikenne	
heeft	 een	 nieuwe	 order	 geplaatst	 bij	 VDL	
Bus	&	Coach.	Uniek	is	dat	Pohjolan	Liikenne	
voor	het	eerst	heeft	gekozen	voor	de	elektri-
sche	VDL	Citea.	De	order	bestaat	uit	5	Citea’s	
SLE-129	Electric	en	10	Citea’s	LLE-127	Diesel.	
VDL	Bus	&	Coach	heeft	sinds	2013	reeds	142	
voertuigen	geleverd	aan	Pohjolan	Liikenne.	
De	bussen	worden	voor	openbaarvervoers-
autoriteit	 HSL	 (Helsinki	 Region	 Transport)	
ingezet	 op	 verschillende	 lijnen.	 De	 Citea’s	
SLE-129	Electric	gaan	vanaf	december	2019	
rijden	 in	de	buitenwijken	van	Espoo	en	de	
Citea’s	 LLE-127	vanaf	augustus	2019	 in	het	
regionale	verkeer	in	Helsinki.	

De	Citea	Low	Entry	Electric	range	is	in	het	na-
jaar	van	2018	uitgebreid	met	de	12,9	meter.	
De	Citea	SLE-129	Electric	voor	Pohjolan	 Lii-
kenne	is	met	een	stoelindeling	van	40+4+1	
en	een	ruime	passagierscapaciteit	van	circa	
80	 passagiers	 zeer	 geschikt	 voor	 de	 Finse	
markt.	De	Citea’s	SLE-	129	Electric	voor	Poh-
jolan	Liikenne	zijn	uitgerust	met	het	nieuwe	
batterijpakket	van	216	kWh.	Er	is	wederom	
gekozen	voor	de	1-2-1	deurconfiguratie	die	
het	 in-	 en	 uitstappen	 vergemakkelijkt	 en	
zorgt	voor	een	optimale	doorstroming.	

Het	 snel	 bijladen	 van	 de	 bussen	 gebeurt	
overdag	 met	 een	 vermogen	 van	 300	 kW	
middels	een	op	het	dak	gemonteerde	pan-
tograaf	 bij	 Leppävaara	 terminal	 waar	 HSL	
een	nieuwe	laadinfrastructuur	gaat	bouwen.	
Daarnaast	worden	de	 voertuigen	 ‘s	 nachts	
langzaam	opgeladen	middels	de	CCS	stekker	
en	voorverwarmd	op	het	depot	van	Pohjo-
lan	Liikenne.	

De	 Citea	 LLE-127	Diesel	 is	met	 een	 lengte	
van	12,7	meter	de	langste	Citea	LLE	variant.	
De	verlengde	wielbasis	zorgt	voor	4	extra	zit-
plaatsen	ten	opzichte	van	de	12	meter	vari-
ant.	De	Citea	LLE-127	voor	Pohjolan	Liikenne	

beschikt	over	een	stoelindeling	van	39+4+1.	
De	Citea’s	SLE-129	Electric	en	Citea’s	LLE-127	
Diesel	beschikken	over	speciale	onderhuidse	
vochtwerende	bescherming	op	alle	vloerde-
len	en	het	lichtgewicht	en	vochtwerend	XPS	
zijwand	 isolatiemateriaal.	 Pohjolan	 Liikenne	
heeft	hiervoor	gekozen	omdat	de	bussen	van	
binnen	onder	hoge	druk	schoongemaakt	wor-
den.	 Op	 deze	 manier	 wordt	 vochtinwerking	
geminimaliseerd	 en	 de	 levensduur	 van	 het	
interieur	verlengd.	

POHJOLAN LIIKENNE 
Pohjolan	Liikenne	is	een	van	de	grootste	Fin-
se	 busmaatschappijen.	 Met	 een	 wagenpark	
van	 535	 bussen	 en	 touringcars	 wordt	 met	
name	 in	 het	 zuiden	 van	 Finland	 het	 lokale,	
regionale	en	 langeafstandsvervoer	verzorgd.	
De	 jaarlijkse	 omzet	 bedraagt	 100	 miljoen	
euro.	Het	personeelsbestand	bestaat	uit	1000	
professionals.	De	bussen	en	 touringcars	 van	
Pohjolan	 Liikenne	 vervoeren	 per	 jaar	 meer	
dan	40	miljoen	passagiers	over	 in	 totaal	36	
miljoen	 kilometer.	 Pohjolan	 Liikenne	 is	 een	
vestiging	 van	 VR,	 de	 Finse	 nationale	 spoor-
wegen.		
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Ook dit jaar organiseert 

de Belgium Truckers 

Club weer verschillende 

behendigheidsproeven. 

Je kan deelnemen in 

verschillende categorieën: 

bestelwagen, bakwagen, 

autocar, trekker-oplegger en 

vrachtwagen met aanhanger. 

Voor alle proeven zijn ter 

plaatse wagens voorzien 

zodat iedereen binnen een 

categorie met eenzelfde 

voertuig deelneemt. De 

proefritten worden gehouden 

in het weekend, zodat 

chauffeurs in principe tijd 

kunnen vrijmaken om deel 

te nemen.

Proeven	beginnen	telkens	om	halftien	en	worden,	afhankelijk	van	het	aantal	deelnemers	afgeslo-
ten	om	vijf	uur	in	de	namiddag.	

DE PLAATSEN EN DATA WAAR BTC DIT JAAR PROEVEN HOUDT, ZIJN: 
	− Zaterdag		27-04-2019	op	parking	Transport	Michel	in	Houdeng	Gœgnies
	− Zaterdag	25-05-2019	op	parking	Truckstop	bis	26	te	Heusden	Zolder
	− Zaterdag	29-06-2019		bij	de	firma	Riba	te	Brecht	
	− Zaterdag	31-08-2019	op	Parking	Transport	Michel	in	Houdeng-	Gœgnies

Het	Belgische	kampioenschap	wordt	gehouden	in	Heusden-Zolder	op	5	oktober	2019,	op	de	par-
king	 van	 truckstop	26bis.	Aan	de	deelnemers	wordt	 gevraagd	dat	 ze	ook	deelnemen	aan	het	
Belgisch	kampioenschap.	
	

Belgium Truckers Club: ook dit 
jaar behendigheidsproeven

CHAUFFEUR   

Ook	dit	jaar	organiseert	BTC	weer	behendigheidsproeven.

Wie	wil	deelnemen,	kan	zich	inschrijven	
bij	Frans	Aerts,	voorzitter	van	de	BTC

Tel	0473910215
Aerts-frans@outlook.com		
 

De eerste 3 plaatsen van elke reeks 
mogen mee naar het Wereldkampioen-
schap in 2020!		

Vorig	jaar	werd	het	wereldkampioenschap	gehouden	in	Gent.
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LeciTrailer	 wordt	 in	 ons	 land	 vertegen-
woordigd	 door	 ER-Trailers	 in	 Froyennes.	
De	 in	 Zaragoza	 gevestigde	 trailerbou-

wer	 heeft	 ambitie	 om	 ook	 in	 andere	 delen	
van	 Europa	 buiten	 Spanje	 en	 Frankrijk,	 sterk	
te	groeien.	Er	wordt	al	een	groeiende	stroom	
klanten	 vanuit	 Noordwest-Europa	 bediend.	
Tijd	 dus	 voor	 een	 bezoekje	 aan	 de	 fabriek	
van	LeciTrailer.	De	fabriek	is	gevestigd	op	een	
wat	 chaotisch	 bedrijventerreinnet	 buiten	 Za-
ragoza.	 LeciTrailer	heeft	de	beschikking	over	
een	groot	terrein	van	265.000	vierkante	meter	
waarvan	54.000	m2	aan	verschillende	gebou-
wen	de	productie	herbergt.	Het	 terrein	staat	
verder	vol	met	trailers	die	op	hun	eigenaren	
staan	te	wachten.	Het	gros	van	de	honderden	
trailers	die	er	staan,	blijkt	verkocht	en	moet	al-
leen	nog	worden	opgehaald.	Verder	is	er	een	

vak	met	ingeruilde	tweedehands	‘refurbished’	
trailers	 en	 een	 ruimte	 voor	 de	 verhuur,	 wat	
Leci	ook	ter	hand	heeft	genomen.	Daarnaast	
levert	het	chassis	aan	externe	‘body	builders’.	
LeciTrailer	 beschikt	 tevens	 over	 een	 eigen	
testbank	waar	de	remmen,	 torsiestijfheid	en	
robuustheid	worden	getest;	 in	drie	maanden	
testen	 wordt	 tien	 jaar	 aan	 bedrijfsinzet	 van	
een	trailer	gesimuleerd.	Voor	het	uitlijnen	van	
de	wielen	wordt	een	lasersysteem	gebruikt.

‘ON DEMAND’
Het	 bedrijf	 heeft	 na	 een	 desastreuze	 crisis,	
waarin	 de	 productie	 in	 2009	 terugviel	 tot	
1.668	 eenheden,	 ongeveer	 twintig	 procent	
van	 recordjaar	 2007,	 goed	 teruggevochten.	
De	crisis	hakte	er	bij	alle	 trailerbouwers	hard	

LeciTrailer Investeert 15  
miljoen euro in KTL-faciliteit

Het Spaanse LeciTrailer 

– opgericht in 1990 – 

heeft een stevige groei-

ambitie. Niet voor niets 

wordt nu 15 miljoen euro 

geïnvesteerd in een nieuwe 

productiehal inclusief een 

KTL-straat. “Maar”, zo stelt 

het management, “ons 

sterke punt is dat wij naar 

klantwens bouwen.”

TRAILER   

LeciTrailer	is	van	alle	markten	thuis.
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in	en	Leci	was	geen	uitzondering.	Vanaf	2010	
kent	het	bedrijf	een	gestage	groei	van	2.704	
trailers	 in	2010	 tot	6.682	eenheden	 in	2017.	
Voor	het	afgelopen	jaar	staan	er	zo’n	7.000	in	
de	boeken.

Vijftig	 procent	 van	 de	 productie	 is	 bestemd	
voor	 de	 export,	 vooral	 Frankrijk,	 Italië	 en	
Noord-Afrika,	en	dat	hoopt	LeciTrailer	flink	uit	

te	 kunnen	 breiden.	 Thuismarkt	 Spanje	 is	 en	
blijft	met	vijftig	procent	van	de	afzet	nog	al-
tijd	 de	belangrijkste	markt.	Negentig	procent	
van	de	afzet	op	deze	thuismarkt	betreft	trailers	
met	een	verstelbaar	dak.	Daarnaast	wordt	veel	
verwacht	 van	 de	 LZV-combinaties	 nu	 ook	 in	
Spanje	de	LZV	sinds	een	half	jaar	is	toegestaan.	
Voorlopig	heeft	 Leci	 deze	markt	 voor	negen-
tig	procent	in	handen.	Schuifzeiltrailers	is	nog	

steeds	het	belangrijkste	product	voor	Leci	met	
frigo’s	 als	 goede	 tweede	 en	 platform-trailers	
als	derde.

Er	 wordt	 haast	 niet	 op	 voorraad	 gebouwd,	
maar	‘on	demand’.	Leci	heeft	geleerd	van	de	
crisisjaren.	Het	heeft	zich	in	de	afgelopen	jaren	
vooral	gefocust	op	het	leveren	van	maatwerk	
naar	klantwens.	En	dat	maatwerk	wordt	inge-

Het	begin	van	iedere	trailer.

LeciTrailer	investeert	15	miljoen	euro	in	KTL-baden. Afwerking	van	een	koeltrailer.
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tekend	 in	 een	 smetteloze	 ruimte	 waar	 heel	
wat	ontwerpers	en	 ingenieurs	plaats	hebben	
achter	grote	computerschermen.	Meestal	loopt	
zo’n	specifieke	trailer	mee	in	het	‘gewone’	pro-
ductieproces,	al	staan	hier	en	daar	in	de	fabrie-
ken	ook	trailers	die	apart	worden	opgebouwd.	

UITGEBREID GAMMA
LeciTrailer	 is	een	familiebedrijf	dat	 in	1990	in	
de	 huidige	 vorm	een	 aanvang	nam,	 al	werd	
de	 basis	 van	 het	 bedrijf	 al	 jaren	 eerder	 ge-
legd.	 Er	 werken	 nu	 zo’n	 900	 mensen,	 waar-
van	 een	 vierde	 in	 het	 aftersales-traject.	 Met	
acht	vestigingen	waarvan	twee	in	Frankrijk	 is	
LeciTrailer	in	het	zuiden	van	Europa	een	grote	
speler.	Het	wil	nu	ook	in	ons	deel	van	Europa	
groeien.	LeciTrailer	is	vooral	gespecialiseerd	in	
distributietrailers	 met	 gestuurde	 assen	 –	 Tri-
dec.	Het	gamma	gaat	van	enkelas	City	Trailers	
tot	 twee-	 en	 drieassige	 trailers	 met	 een	 ge-
stuurde	naloopas.	De	trailers	zijn	 leverbaar	 in	
schuifzeil-	en	boxopleggervarianten	maar	ook	
in	Frigo	uitvoeringen	of	platform-trailers,	con-
tainerchassis,	tankwagens,	kippers	tot	verschil-
lende	 LZV-combinaties	 en	 alles	 wat	 ertussen	
zit	tot	en	met	dubbeldekkers	met	hydraulische	
vloeren.

KORTE LEVERTIJD
Leci	hanteert	daarbij	korte	levertijden	tot	maxi-
maal	zestien	weken	voor	een	trailer	waar	de	
nodige	‘engineering’	bij	komt	kijken.	Leci	zou	
hiermee	op	de	–	veelal	Duitse	–	concurrentie	
een	streepje	voor	hebben	waar	in	veel	geval-
len	de	levertijden	beduidend	hoger	liggen.	En	
dat	kan	omdat	LeciTrailer	bijna	alles	 in	eigen	
beheer	produceert,	met	uitzondering	uiteraard	
van	 assen,	 banden,	 frigo’s	 en	 dergelijke.	 De	
koeltrailers	worden	bijvoorbeeld	geheel	in	ei-
gen	beheer	gebouwd.	Op	een	productielocatie	

elders	in	Zaragoza	worden	de	wanden	en	da-
ken	van	deze	trailers	gefabriceerd	in	een	nat-
op-nat	verlijming	voor	een	goede	kwaliteit	en	
hoge	K-waarde.	Een	tweede	voordeel	is	dat	bij	
schade	het	herstel	 goedkoper	en	 sneller	 kan	
dan	bij	geïnjecteerde	paneelbouw.	De	wanden	
worden	opgebouwd	uit	een	polyester	buiten-
zijde,	schuimkern	en	aan	de	binnenkant	afge-
werkt	met	een	polyester	of	stalen	binnenzijde.

KTL-INSTALLATIE
In	 Zaragoza	 rondt	 Leci	 de	 bouw	 af	 van	 een	
nieuwe	 bedrijfshal/productiehal	 met	 een	
complete	KTL-installatie.	Er	worden	tien	baden	
gebouwd	van	veertien	meter	lang	en	een	dro-
gerij.	Met	de	hele	investering	is	vijftien	miljoen	
euro	gemoeid.	Het	zou	de	grootste	KTL-instal-
latie	zijn	in	Europa	in	het	trailer-segment.	Deze	
voor	LeciTrailer	nieuwe	behandelingsmethode	
maakt	het	als	een	van	de	weinige	trailerbou-

wers	 mogelijk	 om	 alle	 voorkomende	 behan-
delingen	 aan	 te	 bieden:	 traditioneel	 spuiten,	
KTL	en	galvanisatie.	 LeciTrailer	biedt	 tien	 jaar	
garantie	op	het	chassis	tegen	doorroesten.	 In	
België	 wordt	 het	 onderhoud	 door	 ER-Trailers	
uitgevoerd	met	alle	diensten	onder	één	dak,	
dankzij	een	partnership	met	Eeckhout-Cardoen.	
ER-Trailers	 heeft	 vijf	 servicepunten:	 Ooigem,	
Avelgem,	Moeskroen,	Doornik	en	Londerzeel.	
In	 Nederland	 maakt	 importeur	 Truck	 en	 Trai-
ler	Groep	Gomes	gebruik	van	de	tot	de	groep	
behorende	truckdealers	Wensink,	Rogam,	Go-
mes	en	Rüttchen.	In	Spanje	en	Frankrijk	heeft	
LeciTrailer	wel	eigen	werkplaatsen	en	een	bij-
behorende	onderdelenlijn.	 In	Lyon	wordt	een	
deel	van	de	Franse	afzet	aan	schuifzeiltrailers	
geassembleerd.	LeciTrailer	heeft	acht	vestigin-
gen	met	in	totaal	100.000	vierkante	meter	aan	
bedrijfshallen.		

Jos Haas

Snel	Shared	Logistics	is	een	van	de	eerste	Nederlandse	klanten.

Het	ontstaan	van	de	wanden	van	een	koeltrailer.

De	‘engineering’	afdeling.
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Nieuw wiel in gesmeed aluminium  
SLT 3018 van Speedline Truck
Speedline	 Truck,	 het	 vrachtwagenwielen-
merk	van	de	Ronal	Group,	vernieuwt	haar	
assortiment.	Het	nieuwe	wiel	 SLT	3018	 in	
22.5x11.75”	met	ET	120	is	speciaal	voor	op-
leggers	ontworpen,	om	rekening	te	houden	
met	de	verdere	ontwikkeling	van	de	trans-
porttoepassingen.		
	
De	 nieuwe	 variant	 zal	 het	 wiel	 SLT	 2888	
vervangen	dat	tot	nu	toe	op	de	markt	was.	
Het	is	nog	lichter,	maar	beschikt	eveneens	
over	 een	 draagvermogen	 van	 5.000	 kg,	
het	hoogste	draagvermogen	in	zijn	klasse.		
	
In	 de	 huidige	 uitvoering	 is	 de	 SLT	 3018	
het	meest	 geschikt	 voor	 veeleisende	 toe-
passingen,	 die	 vaak	 worden	 blootgesteld	
aan	 wegen	 in	 slechte	 staat	 en	 een	 be-
lasting	 die	 boven	 het	 gemiddelde	 gaat.	
Daarom	 is	 de	 SLT	 3018	 de	 aanbevolen	
wielvariant	 voor	 toepassing	 bij	 opleggers,	
maar	 kan	 ook	 op	 trucks	 worden	 gebruikt.	
	
Zoals	 alle	 wielen	 van	 Speedline	 Truck	 is	
ook	 de	 SLT	 3018	 verkrijgbaar	 met	 een	
hoogwaardig,	 diamantgeslepen	 hoogglans	
oppervlak,	en	bovendien	ook	in	een	hoog-
glansgepolijste	uitvoering	met	boutgatdia-

meter	26	en	32	mm.	Bovendien	 is	de	SLT	
3018	uitgerust	met	de	originele	Speedline	
Truck	ventielen.	Deze	zijn	speciaal	ontwik-
keld	voor	aluminium	wielen	en	bieden	ex-
tra	 bescherming	 tegen	 contactcorrosie	 die	
optreedt	tussen	metalen	elementen.	Zoals	
alle	wielen	van	Speedline	 Truck	 is	ook	de	

SLT	 3018	 volgens	 TÜV	 getest	 en	 met	 de	
ABE-goedkeuring	voor	de	Duitse	onderde-
lenmarkt	verkrijgbaar.	
	
De	 SLT	 3018	 is	 vanaf	 februari	 verkrijgbaar	
via	 de	 Speedline	 Truck	 aftermarket-part-
ners.		

Belgische vervoerders slagen er niet in om munt 
te slaan uit hun ideale geografische ligging
In	de	top	10	van	de	belangrijkste	goederen-
stromen	over	de	weg	in	de	EU	komt	België	
drie	maal	voor.	Als	er	vanuit	en	naar	België	
veel	goederen	vervoerd	worden,	zou	dat	lo-
gischerwijze	in	de	kaart	moeten	spelen	van	
de	Belgische	wegvervoerders.	De	cijfers	van	
Eurostat	bevestigen	die	redenering	spijtig	ge-
noeg	niet.	Ondanks	hun	ideale	geografische	
ligging	in	het	hartje	van	de	blauwe	banaan,	
bekleden	 de	 Belgische	 wegvervoerders	 op	
geen	enkele	bilaterale	relatie	een	dominan-

te	positie.	Verre	van	zelfs.	Onze	vervoerders	
nemen	slechts	13,6%	van	de	vervoerspres-
taties	 tussen	 Duitsland	 en	 België	 voor	 hun	
rekening,	aanzienlijk	minder	dan	hun	Duitse	
(31,5%)	 en	 Poolse	 (55%)	 collega’s.	 Op	 de	
relatie	 België-Nederland	 worden	 onze	 ver-
voerders	met	een	marktaandeel	van	18,5%	
overklast	 door	 hun	 Noorderburen	 die	 met	
70,6%	 een	 monsterscore	 neerzetten.	 Enkel	
in	het	bilateraal	vervoer	met	Frankrijk	weten	
onze	Belgische	vervoerders	zich	min	of	meer	

uit	de	slag	te	trekken	met	een	marktaandeel	
van	35,7%.
Febetra	ziet	in	deze	cijfers	het	zoveelste	be-
wijs	 van	 het	 gebrek	 aan	 concurrentiekracht	
van	de	Belgische	vervoerders.	Optornen	te-
gen	de	buitenlandse	concurrentie	heeft	voor	
onze	transporteurs	veel	weg	van	een	Mission	
impossible	omwille	van	de	hoge	loonlasten.	
Zonder	 loonlastenverlagingen	 zullen	 onze	
transporteurs	er	nooit	in	slagen	om	hun	uit-
stekende	geografische	ligging	te	verzilveren.	
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Eind vorig jaar is aan 

Nooteboom het Europees 

patent verleend (Nummer 

EP1558464) voor de LIFTAD, 

de speciale liftadaptoren 

voor de Mega Windmill 

Transporter. In korte tijd, 

na het toekennen van het 

patent voor de EURO-PX 

dieplader,  is dit weer een 

belangrijk innovatie-succes 

voor Nooteboom Trailers. 

Het	 toekennen	 van	 het	 patent	 heeft	
net	als	bij	de	EURO-PX	dieplader	lange	
tijd	op	zich	laten	wachten	en	dit	geval	

zelfs	13	jaar.	Al	in	2005	is	de	LIFTAD	voor	een	
internationaal	 patent	 aangemeld.	 Dit	 nieuw-
ste	patent	 voor	Nooteboom	blijft	 van	 kracht	
tot	eind	2023.

De	 LIFTAD-100	 van	 de	 Mega	 Windmill	 Trans-
porter	is	speciaal	ontwikkeld	voor	het	vervoer	
van	grote	torendelen	tot	ruim	40	meter	lengte	
zonder	 gebruik	 te	 maken	 van	 een	 laadvloer.	
Tijdens	zijn	introductie	in	2005	werd	de	MWT	
ook	 jarenlang	 veelvuldig	 ingezet	 voor	 het	
vervoer	 van	de	Vestas	V90-3MW	nacelle,	 die	
met	speciale	adaptoren	in	de	LIFTAD	werd	ge-
klemd.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	is	de	Noo-
teboom	MWT	in	concept	nauwelijks	gewijzigd	
en	is	het	nog	steeds	de	meest	innovatieve	en	
efficiënte	 transportoplossing	voor	het	vervoer	
van	grote	torendelen.	Vooral	ook	vanwege	de	
belangrijke	 logistieke	 voordelen	 die	 de	 MWT	

biedt.	De	MWT	komen	we	tegen	in	verschillen-
de	varianten,	zoals	met	2,	3	of	4-assige	jeep-
dolly	aan	de	voorzijde	en	aan	de	achterzijde	
veelal	uitgerust	met	een	7-assige	naloopdolly	
en	 in	een	aantal	gevallen	ook	gecombineerd	
met	 een	 5-	 of	 6-as	 moduleasstel.	 De	 LIFTAD	
is	traploos	instelbaar	waardoor	uiteenlopende	
diameters	van	de	torendelen	vervoerd	kunnen	
worden.	

Afhankelijk	van	de	diameter	van	het	torendeel	
heeft	de	LIFTAD	een	hefcapaciteit	van	100	ton.
De	 MWT	 is	 een	 belangrijk	 transportconcept	
binnen	 de	 markt	 van	 windenergie.	 De	 meer	
dan	80	geleverde	Mega	Windmill	Transporters	
zijn	nog	allemaal	operationeel	en	jaarlijks	ko-
men	daar	 nog	 steeds	nieuwe	MWT’s	 bij.	Net	
als	 bij	 de	 EURO-PX	 bewijst	 Nooteboom	 we-
derom	dat	haar	baanbrekende	innovaties	voor	
het	uitzonderlijk	wegvervoer	uiterst	duurzaam	
zijn	en	een	ongekende	economische	en	tech-
nische	levensduur	hebben.		

Europees patent voor  
Nooteboom Liftadaptoren 
Mega Windmill Transporter

TRAILER   
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Een vernuftige bouwwijze. 

Een ongeëvenaarde 

stabiliteit. Een enorme 

robuustheid. Met de MOL 

Q-BIG presenteert MOL 

alweer een première volledig 

in lijn met zijn filosofie. 

Het gaat deze keer om een 

gloednieuwe schrootkipper 

die op de markt komt.

De	 MOL	 Q-BIG	 schrootkipper	 is	 het	
eindresultaat	 van	 een	 doorgedreven	
marktonderzoek,	 gecombineerd	 met	

de	 jarenlange	eigen	ervaring	en	de	ondervin-
dingen	 van	 toonaangevende	 eindgebruikers.	
De	 MOL	 Q-BIG	 is	 verkrijgbaar	 in	 verschillende	
volumes.	Gebaseerd	op	het	unieke	en	alom	be-
proefde	chassisconcept	van	zijn	werfkippers,	on-
derscheidt	het	chassis	van	de	MOL	Q-BIG	zich	van	
andere	schrootkippers	door	zijn	ongeëvenaarde	
stabiliteit.	 De	 vernuftige	 bouwwijze	 van	 zijn	
kipbak	maakt	de	MOL	Q-BIG	bovendien	uiterst	
bestand	tegen	vervorming	door	het	aandrukken	
of	neervallen	van	de	 lading.	De	MOL	Q-BIG	 is	
speciaal	ontworpen	voor	intens	schrootvervoer	
met	speciale	aandacht	voor	de	veiligheid	en	het	
gebruikscomfort	van	de	chauffeur.

INNOVATIE EN SERVICE TOT IN DE 
PUNTJES
Met	 een	 eigen	 hersteldienst	 en	 strategisch	

gelegen	servicepunten	over	heel	België,	 ver-
zekert	 MOL	 een	 correcte	 service	 en	 dienst-
verlening	 in	 na-verkoop.	 De	 steeds	 verder	
stijgende	verkoopcijfers	bewijzen	de	operatio-
nele	meerwaarde	van	alle	MOL	trailers	voor	de	
gebruiker.	In	het	trailergamma	zijn	de	afgelo-
pen	jaren	tal	van	vernieuwingen	succesvol	ge-
introduceerd.	 MOL	 produceert	 hoogwaardige	
trailers	die	specifiek	gericht	zijn	op	de	bouw-,	
afval-	 en	 recyclagesector.	 Rode	 draad	 door-
heen	het	volledige	aanbod	is	de	absolute	aan-
dacht	voor	stabiliteit,	veiligheid,	functionaliteit,	
leeggewicht,	betrouwbaarheid	en	levensduur.

KOM KENNISMAKEN
Het	volledige	gamma	van	onder	andere	werf-
kippers,	 schrootkippers,	 containeraanhangers,	
diepladers,	muuropleggers,	platte	aanhangers	
en	betonmixerchassis	kan	u	terugvinden	op	de	
website	(www.molcy.com).			

MOL:  
nieuwe schrootkipper 
MOL Q-BIG

TRAILER   
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Een korte testrit, maar toch 

voldoende om een indruk 

te krijgen van de nieuwe 

elektrische versie van de 

Citaro. Dat die eCitaro de 

sterrenrol speelde in het 

Daimler-gamma op de IAA, 

kon u in onze vorige edities 

lezen. Maar toen ging het om 

een statische presentatie. Nu 

kon er zelf gereden worden.

De	 eCitaro	 verschilt	 voor	 de	 chauffeur	
en	 de	 passagiers	 alleen	 maar	 in	 de-
tails	 van	 de	 standaard	 stadsbus	 met	

verbrandingsmotor.	De	ingenieurs	van	Evobus	
hebben	ervoor	geopteerd	de	elektrische	com-
ponenten	 van	 de	 wagen	 op	 het	 dak	 aan	 te	
brengen.	De	eCitaro	heeft	ook	een	 front	dat	
verschilt	 met	 zijn	 broertjes	 met	 een	 diesel,	
maar	 in	het	 interieur	 zijn	 de	verschillen	een	
heel	 stuk	 minder	 opvallend.	 Nochtans	 is	 in	

dat	 interieur	een	massa	werk	verzet.	De	kli-
maatregeling	 is	 immers	een	enorme	slokop,	
als	het	om	energieverbruik	 in	een	bus	gaat.	
Er	werd	dus	bijzonder	veel	aandacht	besteed	
aan	ventilatie	en	verwarming.	De	eCitaro	kan	
terwijl	 hij	 staat	 op	 te	 laden,	 al	 op	 tempera-
tuur	gebracht	worden.	Op	die	manier	kan	de	
temperatuur	aan	boord	met	netstroom	op	peil	
gebracht	worden,	 wat	 een	 erg	 grote	 bespa-
ring	 aan	 batterijvermogen	 betekent.	 Verder	

Eerste testrit  
Mercedes-Benz eCitaro

BUS   

Onderweg	en	hier	in	de	regen	niet	van	zijn	dieseltegenhanger	te	onderscheiden,	deze	eCitaro.
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ging	de	hele	klimaatregeling	op	de	schop:	zo	
wordt	er	met	het	bijzonder	efficiënte	CO2	ge-
werkt	om	de	wagen	te	koelen.

TWEEDE GENERATIE
De	 eCitaro	 kan	 met	 een	 maximale	 batterij	
capaciteit	van	243	kWh	worden	uitgerust.	Bij	
Mercedes-Benz	 zijn	 ze	 er	 vrij	 gerust	 in	 dat	
nogal	wat	openbaar	 vervoersopdrachten	met	
een	kleiner	en	dus	lichter	en	vooral	goedkoper,	
pakket	 kunnen	 worden	 uitgevoerd.	 Er	 wordt	
trouwens	rekening	gehouden	met	een	volgen-
de	generatie	batterijen,	die	langere	afstanden	
zullen	 aankunnen	 en	 tegelijk	 sneller	 kunnen	
worden	opgeladen.

Een	 groot	 voordeel	 van	 de	 elektrische	 aan-
drijflijn	is	de	terugwinning	van	de	remenergie.	
Waar	die	energie	bij	bussen	met	verbrandings-
motoren	 verloren	 gaat,	 kan	 de	 eCitaro	 deze	
gebruiken	 om	 na	 een	 stop	 aan	 een	 halte	 of	
verkeerslicht,	terug	te	vertrekken.

STILTE
De	 afwezigheid	 van	 de	 diesel	 betekent	 dat	
de	 wagen	 bijzonder	 stil	 is.	 Waar	 bij	 andere	
voertuigen	 dan	 nogal	 wat	 andere	 geluiden	
opduiken,	 die	 bij	 de	 dieselwagens	 door	 de	
verbrandingsmotor	werden	overstemt,	is	deze	
eCitaro	 opvallend	 stil.	 Geen	 gerammel,	 ge-
kraak	of	andere	parasietgeluiden.	Voor	de	pas-
sagiers	een	aangename	ervaring.	De	chauffeur	
hoeft	zich	eigenlijk	niet	veel	aan	te	passen:	bij	
Mercedes-Benz	hebben	ze	beslist	het	wiel	of	
buskruit	niet	opnieuw	uit	te	vinden	voor	deze	
eCitaro.	Wie	de	Citaro	kent,	zal	probleemloos	
zijn	weg	vinden	 in	de	cockpit	van	deze	elek-
trisch	 aangedreven	 bus.	 Wel	 moet	 je	 even	
wennen	 aan	 het	 hoge	 koppel	 van	 de	 elek-
tromotor,	 een	 trekkracht	die	onmiddellijk	 be-
schikbaar	 is.	Wie	zijn	passagiers	 tevreden	wil	
houden,	moet	niet	te	bruusk	gas	willen	geven.

Verder	 heeft	 de	 eCitaro	 de	 mogelijkheid	 om	
uitgerust	 te	 worden	 met	 alle	 veiligheids-
systemen	 die	 de	 driepuntige	 ster	 ook	 op	 de	
IAA	 presenteerde.	 Blindehoekbewaking	 en	
voetgangersherkenning,	hulpmiddelen	die	de	
chauffeur	 een	 handje	 toesteken	 in	 het	 vaak	
drukke	en	onoverzichtelijke	stadsverkeer.		

Jan Voet

De	driedeursversie.	Alle	elektrische	componenten	liggen	op	het	dak.

Een	vertrouwde	omgeving	voor	de	chauffeur.

Een	al	even	vertrouwde	omgeving	voor	de	passagiers.



TRANSPORAMA • 39348

BUS   

Mercedes-Benz levert al 

langer af fabriek Sprinters 

voor toeristisch vervoer en 

ook voor openbaar vervoer. 

Een markt waar het duidelijk 

een aanvulling op haar 

gamma in ziet. Het heeft 

inmiddels drie nieuwe 

Sprinters voorgesteld, 

City 75, Mobility 23 en de 

Transfer 35, waar we onlangs 

kennis mee mochten maken.

Mercedes-Benz	start	met	de	produc-
tie	 van	 de	 Sprinter	 Transfer	 23	 en	
35,	 de	 Sprinter	 Mobility	 23	 en	 de	

Sprinter	 City	 75.	 De	 rest	 van	 de	 modellen	
volgt	gedurende	2019,	net	als	alle	modellen	
van	 de	 Sprinter	 Travel.	 Uiteindelijk	 moeten	
er	twintig	modellen	komen.	Met	de	nieuwe	
generatie	 Sprinters	 verandert	 de	 type-aan-
duiding:	het	eerste	cijfer	geeft	de	lengtevari-
ant	van	het	voertuig	en	het	tweede	cijfer	de	
gewichtscategorie.	
Voor	 veel	 vlooteigenaren	 zal	 het	 een	 plus-
punt	zijn	dat	als	je	bijvoorbeeld	Citaro’s	koopt	
je	tegelijk	enkele	van	deze	‘kleinbussen’	erbij	

neemt.	Qua	 onderhoud,	 contacten	met	 leve-
rancier	en	dergelijk	 zal	het	 voordelig	 kunnen	
zijn.	Je	hebt	gewoonweg	met	minder	schakels	
te	maken.	

TRANSFER 35
De	nieuwe	Sprinter	is	mooi	en	stil,	heeft	een	
hele	soepele	motor	met	een	dito	versnellings-
bak.	In	de	basis	is	de	komende	serie	personen-
bussen	een	‘gewone’	Sprinter	en	qua	techniek	
dus	 prima	 vergelijkbaar	 met	 een	 panelvan	
Sprinter	of	dubbelcabine.	En	dat	valt	ook	direct	
op	als	we	in	de	Sprinter	Transfer	35	stappen,	

City, Transfer, Mobility:  
Mercedes-Benz introduceert 
drie nieuwe Sprinters

Sprinter	Transfer	35
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De	 nieuwe	 Mercedes-Benz	 Sprinter	 City	 75	
is	 in	 ieder	geval	een	8,5	m	 lange	servicebus	
die	plaats	biedt	aan	maximaal	38	passagiers.	
In	vergelijk	met	zijn	voorganger	 loopt	de	pa-
noramische	voorruit	 hoog	door	en	 is	 de	 rou-
teaanduiding	 geïntegreerd.	 De	 Sprinter	 75	 is	
een	integraal	ontworpen	bus,	vanaf	achter	de	
B-stijl,	met	een	exclusieve	achteras	met	hoge	
belasting,	dubbellucht	en	luchtvering.	De	wiel-
basis	 is	 5095	 mm.	 Qua	 ontwerp	 is	 het	 front	
van	de	normale	Sprinter,	maar	direct	achter	de	
A-stijl	krijgt	de	Sprinter	City	75	een	eigen	vloei-
ende	 lijn	 doorlopend	 tot	 aan	 de	 achterzijde.	
Bijzonder	 is	 dat	 Mercedes-Benz	 het	 ontwerp	
auteursrechtelijk	 heeft	 beschermd.	 Blijkbaar	
verwacht	men	de	nodige	na-apers.

INDELING
De	deur	 van	de	 Sprinter	 City	75	 is	 een	elek-
trisch	 aangedreven	 naar	 buiten	 zwaaiende	
dubbele	deur	direct	achter	de	vooras.	Evenals	
de	achterdeur	wordt	hij	aangedreven	door	een	
12-volt	 systeem.	 De	 instaphoogte	 bedraagt	
slechts	270	mm,	wat	een	knielfunctie	overbo-
dig	 maakt.	 Het	 passagierscompartiment	 kent	
een	 variabele	 indeling	 en	 biedt	 plaats	 aan	
maximaal	vijf	opklapbare	stoelen	aan	de	be-
stuurderskant	en	nog	eens	twee	aan	de	deur-
zijde,	of	aan	een	rolstoel	en/of	kinderwagen.	
Als	 de	 stoelen	niet	worden	gebruikt,	 kunnen	
er	maximaal	26	passagiers	staan.	De	chauffeur	
heeft	Tempmatic-klimaatregelsysteem	en	een	
elektrische	 heteluchtverwarming.	 De	 tempe-
ratuur	 in	 het	 passagierscompartiment	 wordt	
geregeld	 door	 een	 op	 het	 dak	 gemonteerd	
klimaatregelsysteem	met	 een	 vermogen	 van	
11	kW.

MBUX
De	werkplek	van	de	bestuurder	in	de	Sprinter	
City	75	is	gelijk	aan	de	cockpit	van	de	‘gewone’	
Sprinter.	Dus	met	een	lederen	multifunctioneel	
stuurwiel,	een	kleuren-display	 tussen	de	dui-
delijk	 gerangschikte	 instrumenten,	 evenals	
een	display	voor	het	multimediasysteem	met	
een	 hoge	 resolutie	 in	 het	 midden	 van	 het	
dashboard.	Er	is	keuze	uit	7	inch	of	10,25	inch	
schermen	 inclusief	 het	Mercedes-Benz	MBUX	
multimediasysteem.	Hier	bovenop	heeft	Mer-
cedes-Benz	nu	wel	een	extra	paneel	geplaatst	
met	 clusters	 van	 bus-specifieke	 bedienings-
knoppen	 van	 maximaal	 veertien	 schakelaars	
en	 twaalf	 signaallampen	 in	 een	 weliswaar	
overzichtelijke	 lay-out	 maar	 die	 jammer	 ge-
noeg	niet	helemaal	aansluit	bij	de	glanslak	van	
het	display.		 		

Jos Haas

passagiers	 mee,	 vier	 rolstoelbanen	 of	 een	
mix	 daarvan.	 Het	 passagierscompartiment	
heeft	 een	 aluminium	 vloersysteem	 met	 zes	
geïntegreerde	vastzetrails	voor	een	snelle	en	
eenvoudige	 verankering	 van	 rolstoelen.	 De	
passagiersstoelen	zijn	verankerd	met	een	snel-
wisselsysteem	en	voorzien	van	geïntegreerde	
tweepunts-	of	driepuntsgordels.	Een	in	hoogte	
verstelbare	driepuntsgordel	maakt	deel	uit	van	
de	standaarduitrusting	van	de	rolstoelcabines.
De	grotere	Sprinter	Mobility	45	heeft	een	GVW	
van	 5,0	 t	 en	 ruimte	 voor	 maximaal	 19	 pas-
sagiers	 of	 6	 rolstoelplaatsen.	 Bijzonder	 is	 de	
verhoogde	 vloer	 –	 over	 de	 wielkasten	 –	 en	
daarmee	een	vlakke	vloer.	Acht	bevestigings-
rails	 voor	 verankering	 van	 rolstoelen	 zijn	 er	
aangebracht.	 De	 Sprinter	 Mobility	 maakt	 ge-
bruik	van	een	nieuwe	lichtgewicht	rolstoellift,	
met	een	draagvermogen	van	350	kg	die	toch	
maar	100	kg	weegt.

CITY 75
Jammer	genoeg	was	nu	 juist	de	Sprinter	City	
75	het	nieuwe	topmodel	dat	zo	enthousiast	op	
de	IAA	werd	voorgesteld	niet	voorhanden.	Als	
reden	gaf	Mercedes-Benz	op	dat	de	vraag	zo	
groot	is	dat	alles	voor	de	productie	ervan	moet	
wijken.	De	eerste	modellen	 zijn	 inmiddels	 in	
Duitsland	afgeleverd.	In	de	lage	landen	is	die	
vraag	nooit	zo	groot	geweest,	al	zou	dat	wel	
eens	 kunnen	 gaan	 veranderen,	 want	 Evobus	
–	de	importeur	–	lijkt	er	veel	aan	gelegen	om	
deze	 af	 fabriek	 Sprinters	 voor	 het	 personen-
vervoer	beter	te	gaan	promoten.	Het	blijft	voor	
Evobus	wel	een	lastig	vraagstuk	hoe	met	deze	
toch	fraaie	bussen	te	concurreren	met	de	op-
bouwers	die	het	mede	vanwege	hun	volume	
goedkoper	kunnen,	gespecialiseerd	als	ze	zijn	
in	het	bouwen	van	grote	series.	

volgens	Mercedes-Benz	de	‘alleskunner	onder	
minibussen’.	Met	een	lengte	van	zeven	meter	
en	een	GVW	van	vijf	ton	goed	voor	maximaal	
19	personen.	Hij	heeft	dubbellucht	achter.	Wat	
direct	opvalt	is	hoe	soepel	de	Sprinter	handelt	
en	hoe	stil	hij	is.	Ook	bij	snel	optrekken	of	ho-
gere	snelheden	geen	lawaai	en	blijft	een	goed	
gesprek	mogelijk.	In	het	gangpad	is	voldoende	
stahoogte	voor	lange	mensen.	De	eigen	Mer-
cedes-Benz	stoelen	zitten	goed,	de	rugleunin-
gen	zijn	dun	waardoor	er	meer	ruimte	ontstaat	
maar	 de	 bus	 ook	 niet	 zo	 vol	 lijkt.	 Een	 effect	
dat	 wordt	 versterkt	 door	 de	 grote	 ruiten.	 De	
Sprinter	Transfer	wordt	in	vier	modellen	lever-
baar,	met	lengtes	variërend	van	de	Transfer	23	
met	5,9	m	tot	Transfer	55	met	een	lengte	van	
7,7	meter.	De	kleinste	heeft	een	GVW	van	3,55	
ton,	de	grootste	5,5	ton.	Maximaal	kunnen	er	
22	passagiers	mee.	

MOBILITY 23
De	Sprinter	Mobility	23	 is	er	 voor	het	 stede-
lijk	vervoer.	Hij	meet	5,9	meter	en	heeft	een	
GVW	van	3,5	t	waardoor	hij	bestuurd	kan	wor-
den	met	rijbewijs	B.	Er	kunnen	maximaal	acht	

Sprinter	75	werd	groots	onthaald	op	IAA

De	werkplek	in	de	Transfer	35
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	Berlijn-Warschau

 	Het jaar volgens Daimler

 	Trucktests

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

	 Bauma:	8	tot	14	april
	 	Matexpo:		
11		tot	15	september

	 	Solutrans:		
19	tot	23	november

BTC	behendigheidsproeven:

	 	27	april,	parking	Transport	
Michel,	Houdeng	Goegnies

	 	25	mei,	Truckstop	26bis,	
Heusden-Zolder

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

	 	Finale:	5	oktober,	Truckstop	
26	bis,	Heusden-Zolder

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA:



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

Meer informatie kan u terugvinden op nl.scania.be/ecolution
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Volvo FH FUEL PERFORMANCE

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

volvotrucks.be

SNELHEID AANHOUDEN
EN TOCH BRANDSTOF
BESPAREN



#BrexitAndBeyond

Ruim twee jaar anticiperen en voorbereiden.
Goed opgeleide teams staan opgelijnd.

Geavanceerde technologieën die
veiligheid en flexibiliteit bij elkaar brengen,

om een concurrerende service te waarborgen.

BREXITPERIKELEN?
BREEK ER JE HOOFD

NIET OVER.
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FREIGHTLINER CASCADIA: 
THE BEST JUST GOT BETTER


