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We krijgen er maar
niet genoeg van!

E

r is zo van dat nieuws waar je altijd weer
opgewekt van wordt. Elk jaar in dezelfde
periode neemt de spanning toe. Voeren we ook
nu weer de lijst aan van vrachtwagens boven de 16 ton?
We staan al een eeuwigheid op nummer één. Dertien
jaar. Dat is bijna een generatie.

12 Swift
Het Amerikaanse Swift Transportation is het sterkst groeiende transportbedrijf met de
meeste Volvo-trucks ter wereld.

24 DME IN DE TANK
DME wordt Volvo’s belangrijkste duurzame alternatieve brandstof
voor de Volvo-vrachtwagens van de toekomst.

24 VAN OSSELAER & CO
Het transportbedrijf Van Osselaer bestaat negen jaar. Vanaf de
oprichting is kwaliteit het handelsmerk van de onderneming. Dat het
verhaal van Van Osselaer gekenmerkt wordt door een erg geapprecieerde samenwerking met Volvo Trucks is geen toeval.

26 D13A : VERBRUIK ONDER CONTROLE
De toverfeeën stonden bij de wieg van de D13A-motor die de nieuwe
generatie Volvo FH’s aandrijft. Bovenaan het ranglijstje van zijn kwaliteiten: het verbruik.
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En ook 2006 houdt die traditie in ere.
Elk jaar zijn we even fier. En dankbaar. Want als
we nog maar eens bovenaan op de lijst prijken, dan is
dat dankzij u. U kiest massaal voor onze producten
en schenkt ons uw vertrouwen. U legt een belangrijke
factor in het rendement van uw onderneming in
onze handen. Volvo neemt die verantwoordelijkheid
ernstig op. Elke dag opnieuw zetten we ons in voor
één einddoel: ervoor zorgen dat wij uw eerste keuze
blijven.
Uw mening telt.
Onze vrachtwagens kennen zoveel succes omdat
wij goed naar u luisteren. Uw visie, uw goede raad, uw
suggesties zetten ons aan het denken. Ze helpen ons
als wij de vrachtwagens voor de toekomst ontwerpen.
Dat geldt ook voor Mobilis. De redactie van uw
tijdschrift weet graag wat u erover denkt. Dan kan ze
onze driemaandelijkse uitgave nog beter afstemmen
op uw wensen. Want wij willen dat u het blad boeiend
blijft vinden, dat het u helpt bij uw taak en u er de
informatie vindt die u nodig hebt. Kortom, dat het de
kroon zet op het brede gamma van hulpmiddelen dat
Volvo u als partner ter beschikking stelt.
Ik dank u nu al voor het invullen van onze
lezersenquête. En wie weet wint u misschien wel een
leuk Volvo-cadeau?!
Peter Himpe
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ACTUALITEIT VAN DE TRANSPORTSECTOR

Drie vragen aan … Chris Kampfraath, Senior Beleidsmedewerker
Programma Wegvervoer van het Nederlandse Ministerie van
Verkeer en Waterstaat Transport en Luchtvaart
uit de branche de vraag op tafel
gelegd voor het proefrijden met
deze lange(re) combinaties. Na
heel wat wikken en wegen en het
verstrijken van jaren heeft in 1999
een eerste voorzichtige proef
plaatsgevonden. De positieve
resultaten hierop stonden aan de
basis van een tweede proef – met
75 vervoerders die tezamen 162
LZV’s op de weg hadden – die
startte in augustus 2004 en afgelopen november afgerond werd.
Op 1 nove m b e r vor ig jaar
kwam e r i n N e de r lan d e e n

Wat war e n de b e lang r ij kste

e i n d aan de proe f m et lan-

conclusi es?

g e r e e n zwaar de r e vracht-

Transport per LZV is niet minder
veilig dan met gewone vrachtwagens. Gemiddeld gebruiken ze
voor dezelfde lading 33% minder
brandstof. Ze leveren zowel be-

wag e ncom b i nati es (LZV’s).
Wat was de aan le i di ng h i e rvoor?

Al begin jaren negentig werd van-

drijfseconomische als maatschappelijke voordelen op. De emissies
van uitlaatgassen van het wegvervoer nemen maximaal af met 35%. De filedruk neemt af met 1%.
De kostprijs per tonkilometer kan
teruglopen met 25%.
Wat is de volg e n de stap di e
g e z et wor dt n u de proe f b eë i n dig d is?

Er is besloten tot een ervaringsfase van enkele jaren. Hierbinnen
zullen de nodige aandachtspunten
nader bekeken worden om zodoende eventuele onzekerheden
die nog leven tot een minimum te
kunnen reduceren. Ook wordt die
tijd gebruikt om de regelgeving
voor te bereiden en zaken te verankeren.

Vijf tips om uw lading veilig te verankeren
Een lading schuifvast vastsjorren,
is niet altijd vanzelfsprekend. Wij
geven u vijf tips om dat te doen
zonder dat u risico loopt.
1. Hou d de laadoppe rvlakte
kraakn et. Borstel uw vrachtwagen voor elke lading en zorg
ervoor dat de vloer droog is, zonder een spatje olie.

die
passen bij de carrosserie van de
vrachtwagen en maak ze vast
aan de voorziene bevestigingspunten.
3.	Maak de sjorsyste m e n (riemen, kettingen, kabels, …) vast
onder een standhoek van 90°.
2. G e b r u i k sjorsyste m e n

Vijf «verankering»-tips
om deze situaties te vermijden

die
u in toom moet houden als het
voertuig zich op gang trekt:
potentiële tractie van 80% in
voorwaartse richting en van 50%
zijwaarts en achteruit.
5.	Ve r m ij d kost wat kost deze
fouten:
• twee riemen met elkaar verbinden met ‘wat je bij de hand
hebt’;
• knopen maken in riemen (of
ze erin laten zitten);
• gebruikte of beschadigde riemen, vervormde kettingen of
haken, rafelende ijzeren kabels
gebruiken;
• denken dat het gewicht op
zich voldoende is om een
lading vast te zetten. Bij een
noodstop gedraagt een lading
van 10 ton zich precies zoals
een vrachtje van 100 kg.
4.	B e r e ke n de krachte n

Logistieke en transportsector werven aan
De tewerkstellingsbarometer van
Manpower geeft aan dat de rekrutering in de logistieke en transportsector tijdens de eerste drie
maanden van 2007 een positieve

evolutie voorspelt. De prognoses
tonen een netto stijging van 22%
(dat is het percentage van de
bedrijven die bijkomende aanwervingen plannen min zij die hun per-

soneelsbestand inkrimpen). Het
gaat om de meest optimistische
prognose sinds de invoering van
de barometer in 2003.

Hoe verwerk je de
digitale tachograaf in
uw planning?
Radanovic Gavrilo (TLS)
“Er is maar één
minpunt: de tijd die
je nodig hebt om te
downloaden.”
Na het downloaden
verloopt het verwerkingsproces zonder één extra
berekening. Het systeem genereert
overzichtstabellen, en je hebt een
uitstekende controle over de rijuren, eventuele inbreuken en onregelmatigheden. Het enige minpunt
is de tijd die je nodig hebt om de
gegevens te downloaden. Je moet
een ronde maken langs alle vrachtwagens met een elektronische
doos. De gegevensoverdracht duurt
ongeveer vijf minuten …
Benoît Jennes (Jennesco)
“Wij nemen alleen
back-ups om in
orde te zijn met de
wetgeving.”
Zelfs nu vier van
onze vrachtwagens
het systeem aan boord hebben maken we er intern geen gebruik van.
Wij nemen alleen een back-up om
in orde te zijn met de wetgeving. De
informatie halen wij uit de boordcomputer. In de toekomst willen we
onze voertuigen uitrusten met een
PDA-computer.
Pascal Servais (TDG Mond)
“Tijdswinst bij controle van chauffeurs
prestaties.”
Het downloaden
van de tachograafgegevens betekent tijdswinst
wanneer we de prestaties van elke
chauffeur vergelijken met de ingelezen schijven. Het enige nadeel?
Het downloaden van de tachografen vraagt nogal wat tijd: 20 tot 40
minuten, afhankelijk van het soort
toestel.
mobilis N R 1 2007
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De polyvalentie van de FM
De polyvalente Volvo FM is gemakkelijk inzetbaar
voor allerlei toepassingen en uitermate geschikt
voor het werk op een werf, waar aandrijving op
alle wielen een vereiste is. “Volvo was er als een
van de eerste bij om Louis-Marie Piron te helpen.
Onze chauffeurs hebben een mateloze bewondering voor Volvo. Het merk is dan ook prominent
aanwezig in de Ardennen!”

4
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long story

Volvo rijdt voor
kwaliteitsbouw
Het aantal woningen en appartementen met het kwaliteitslabel
‘Thomas & Piron’ is niet meer te tellen. Overal in België kent men
de goede reputatie van het bouwbedrijf uit Paliseul. Meer nog:
zijn faam spreidt zich uit over de landsgrenzen tot in … Afrika.
Kwaliteitswoningbouw waarbij niets aan het toeval wordt overgelatenzeker niet het beheer van het wagenpark.

H

et kleine dorpje Our,
deelgemeente van Paliseul
in de provincie Luxemburg,
is een typisch voorbeeld van
Ardeense architectuur. Al
dertig jaar leeft het dorp mee met de pijlsnelle groei van het bouwbedrijf Thomas &
Piron.
Alles begon in 1974. Louis-Marie Piron was
pas 18 toen hij samen met metselaar Charles
Thomas de woning renoveerde van de grootvader van de huidige afgevaardigd bestuurder.
Twee jaar later richtten zij de onderneming
Thomas & Piron op. Ze kochten een oude
vrachtwagen, een betonmolen en stellingen.

Dat was het begin van een avontuur dat nog
lang niet gedaan is. Een echt succesverhaal …
In 1976 waren ze met twee, nu telt het bedrijf 1200 werknemers. Nog meer opmerkelijke cijfers: in 2006 haalde Thomas & Piron een
omzet van 140 miljoen euro. Elk jaar bouwen
ze 500 huizen en 350 appartementen. En het
wagenpark telt 400 voertuigen. De verklaring
voor deze expansie? De volharding en de inzet van Louis-Marie Piron, een man die heel
vroeg opstaat en heel laat gaat slapen. De sleutel tot zijn succes? Kwaliteitswerk, goed opgeleid personeel, nauwkeurige opvolging van de
werven en budgetvastheid. Dat is voldoende

om het orderboekje goed gevuld te houden. In
de loop van de voorbije dertig jaar resulteerde
dat in duizenden huizen en appartementen,
winkelcentra, bedrijfsgebouwen, garages, ziekenhuizen, enzovoort.
De onderneming is ook actief in Rwanda
waar zij privé- en overheidsgebouwen optrekt.
In Marokko is Thomas & Piron op dit ogenblik aan de slag in twee badplaatsen: PortLixus en Essaouira-Mogador – werk voor de
komende tien jaar.
H istor isch contract

Dichter bij huis tekende het bedrijf het grootste contract uit zijn geschiedenis. Thomas
mobilis N R 1 2007
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& Piron investeert 262 miljoen euro in de
terreinen van Luxlait in de stad Luxemburg.
Op een oppervlakte van 6,7 hectare komen
er 1000 appartementen. De eerste fase omvat 30.000 m2 met 300 woningen, de tweede
70.000 m2 met 700 woningen. Het programma
wordt gespreid over tien jaar. Het betekent een
verdubbeling van de omzet in het groothertogdom. Nu bedraagt die ongeveer 25 miljoen
euro. Maar het is nog even wachten tot Luxlait
verhuist naar zijn nieuwe fabriek in Bissen, in
het noorden van het groothertogdom.
Omdat de bedrijfsleiders van Thomas &
Piron heel veel aandacht hebben voor kwaliteit, verbaast het ook niet dat zij werk maken
van een kenniscentrum. Dat wordt een plek
voor reflectie, studie en vooral training van

hun medewerkers. Het krijgt een plaats in
een volledig gerenoveerd gebouw dicht bij de
maatschappelijke zetel. Er komt een didactisch
centrum, een congresruimte en een vergaderzaal. De opening is gepland voor de lente van
2007.
Voor haar logistiek beschikt de onderneming over een modern distributiecentrum.
Dat breiden ze binnenkort uit met een nieuwe
opslagruimte van 4500 m2. Die krijgt rekken
voor verticale opslag tot 6 meter hoog. Thomas & Piron plant nog andere investeringen
op zijn bedrijfsterrein. De schrijnwerkerij
verhuist naar de overkant van de straat. Het
bestaande atelier wordt heringericht voor
metaalbewerking. Ook de garage krijgt een
opknapbeurt, zowel binnen als buiten.

Volvo is een van de topvoertuigen bij de dertigjarige onderneming Thomas & Piron.

6
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Volvo m et hart e n z i e l

Het wagenpark van Thomas & Piron telt liefst
430 voertuigen. Een team van 21 medewerkers zorgt voor het beheer en onderhoud.
Vlootmanager Xavier Mestdagh: “Er gaat
niks boven eigen beheer. Daarom hebben wij
ons eigen team dat bij het kleinste pechgeval
onmiddellijk kan uitrukken, de klok rond en
zeven dagen per week.” Thomas & Piron heeft
een heel specifiek beleid voor zijn wagenpark:
“Wij kopen alle voertuigen met eigen middelen aan. En als we tot een aankoop beslissen,
onderzoeken we eerst of we in de toekomst
alle herstellingen en ingrepen zelf kunnen
uitvoeren. Wij werken bovendien met vakbekwame mecaniciens en plaatslagers.”
Elk nieuw voertuig krijgt de typische letters
en kleuren van Thomas & Piron. “De levens-

LONG STORY

duur van een vrachtwagen ligt altijd rond de
tien jaar”, zegt Xavier Mestdagh, “met 100.000
km per jaar. Daarnaast hebben we personenwagens, lichte bestelwagens, kranen en meer
dan 200 machines.” Thomas & Piron gaat prat
op zijn eigen interventieteam. Dat rukt snel
uit naar de plaats waar een voertuig met pech
kampt. Een van de twee interventiewagens is
een Volvo FM9 4x4, pas aangekocht eind december 2006 – een echte mobiele werkplaats.
n

Thomas & Piron België
www.thomas-piron.be
Activite ite n

- eengezinswoningen
- verkavelingen
- appartementen, studio’s en winkels
- kantoren en bedrijfsgebouwen
- renovatie
Oprichtingsjaar: 1976
Omzet 2006: 140 miljoen euro
Personeelsbestand: 1200
Wag e n par k

auto’s: 154
bestelwagens: 262
vrachtwagens: 16 (waarvan 6 Volvo’s)
dubbelassige aanhangwagens voor bestelwagen: 17
aanhangwagens voor vrachtwagen: 9
aanhangwagens voor materiaalvervoer: 7

mobilis N R 1 2007
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VEILIGHEID

JAN AR FWI DSSON

Projectleider van het AIDEproject en contactpersoon
bij Volvo voor de EU.

G USTAV MAR KKU LA

Heeft een systeem
ontwikkeld dat detecteert
of de chauffeur naar de
weg kijkt.

PETE R KRON B E RG

Heeft een apparaat
ontwikkeld om
oogbewegingen te
analyseren.

HUN TAAK:
VEILIGHEID
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TR E NT VICTOR

Ontwerpt de
gebruikersinterface
voor actieve veiligheid,
bijvoorbeeld hoe
waarschuwingsignalen
eruit moeten zien.

AN DE RS AG NVALL

Coördineert het
ontwikkelingsproject
voor Integrated Safety
Truck en andere complete
voertuigen in het AIDEproject.
E M MA JOHANSSON

Verantwoordelijk voor
methoden, technieken
en apparatuur die de
(werk)belasting van de
chauffeur meten.

JOHAN E NGSTRÖM

Technisch coördinator
van Volvo voor het AIDEproject.

Volvo Technology speelt een leidende rol in een
groot project omtrent verkeersveiligheid binnen
de EU. Onderzoekers testen methoden om het
verkeer van de toekomst veiliger te maken. In de
Integrated Safety Truck van Volvo richt het werk
van de projectgroep zich op het veiliger maken
van transport.
MOB I LI S # 1 2007



VEILIGHEID

LAN ETRACKE R

VEILIGHEIDSONDERZOEKEN
BIJ ELKAAR
DIT Z IJ N DE N I E UWSTE ONTWI KKE LI NG E N

verzameld in een prototype. Als
onderdeel van het ISP-project moeten de
verschillende systemen in huidige wagens
worden getest. Volvo Trucks droeg bij
aan het AIDE-project met een Volvo FH,
propvol actieve veiligheidssystemen. De
truck wordt Integrated Safety Truck (IST)
genoemd.
De systemen in de Volvo FH vormen
tezamen een zogenaamde « virtuele
veiligheidsgordel ». Het komt erop neer dat
sensoren en technologieën een virtueel
computermodel maken van wat er rondom
het voertuig gebeurt. Afhankelijk van
de situatie waarschuwt het systeem de
chauffeur of wordt er ingegrepen.
IST werd voor het eerst getoond op
het grote wereldcongres voor intelligente
transportsystemen in Londen in oktober
2006, en trok meteen veel aandacht.

Als de chauffeur op de weg let maar
toch uit de rijstrook raakt, wordt er
gewaarschuwd met trillingen in het
stuur. Als de chauffeur niet op de weg
let, klinkt er een geluidsignaal als de
truck van de rijstrook afwijkt.
I NTEG RATI E VAN « NOMADIC
DEVICES »

Mobiele telefoons of andere
elektronische apparaten worden
via Bluetooth-techniek automatisch
draadloos verbonden met het
systeem van de auto, zodat
bijvoorbeeld spraakbediening kan
worden gebruikt.

ADAPTI E F DISPLAY

De instrumenten worden
vervangen door een display.
Daarop worden verschillende
gegevens weergegeven die
worden aangepast aan de
chauffeur.

PROJ ECTI E I N DE
VOOR R U IT

Het Head-up display wordt
geprojecteerd op een ruit
boven het dashboard.
Hierdoor gaat de blik van de
chauffeur omhoog waardoor
hij beter op de weg kan letten.

Info AIDE
Het AIDE-project
ging in 2004 van
start als onderdeel
van het grote EUonderzoeksprogramma
Integrated Safety
Program (ISP).
PReVENT, EASIS,
GST en APROSYS
maken ook deel uit van

B

het ISP-project.
AIDE zal naar
verwachting zijn
doorgevoerd in de
loop van 2008. Volvo
Technology leidt het
AIDE-project en neemt
ook deel aan andere
projecten.

ij volvo Technology legt
een onderzoeksteam zich toe
op het verkeersveiliger maken
van toekomstige voertuigen.
De resultaten van de inzet
van het team zijn binnen
afzienbare tijd te vinden in de vrachtwagens die
op onze wegen rijden. Deze activiteiten vinden
plaats in het kader van een EU-project voor
verkeersveiligheid waarin Volvo Technology
participeert en de activiteiten leidt.
« Wij hebben als opdracht de ontwikkeling
te leiden en het werk te coördineren. Dit lijkt
logisch als je denkt aan het veiligheidsprofiel

10
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KORTEAFSTAN DSRADAR

« Kijkt » vlak vóór de vrachtauto.
Wordt in IST ook gekoppeld aan een
systeem genaamd Start inhibit dat
zorgt dat de truck niet kan worden
weggereden als er iets voor het
voertuig staat. « Kijkt » ook opzij.

van Volvo », zegt Jan Arfwidsson, projectleider
bij Volvo Technology voor het EU-project AIDE
(Adaptive Integrated Driver-vehicle Interface).
TOE N DE PROJ ECTMANAG E R B IJ DE E U ,

Wolfgang Höfs, in Berlijn een taxi nam zag
hij opeens welke invloed op de veiligheid alle
spullen hebben die we in de auto meenemen.
« GPS, DVD-speler, MP3-speler en mobiele
telefoon, plus alle normale taxi-uitrusting
zoals taximeter en dergelijke. Ik vroeg me af
hoe de chauffeur zich op de weg kon
concentreren », vertelt hij.
De taxirit liep toch goed af en Höfs kon

zijn ervaring gebruiken voor zijn werk.
Verkeersveiligheid is een kwestie met hoge
prioriteit op elk gebied, niet in het minst in de
politiek. De EU heeft een duidelijke doelstelling:
halvering van het aantal dodelijke
verkeersongevallen in Europa voor het jaar 2010.
AIDE is een belangrijk aspect bij die
ontwikkeling.
In het EU-project onderzoeken
30 voertuigfabrikanten, leveranciers,
onderzoeksinstituten en universiteiten hoe
men het beste de interface tussen het voertuig
en de chauffeur kan ontwikkelen. Daarbij kan
het gaan om de vormgeving van knoppen en

TWE EVOU DIG CAM E RASYSTE E M
B IJ CHAU FFE U R

Twee camera’s die de bewegingen
van hoofd, de ogen en de mate van
oogopening (vermoeidheid) meten.
Kan worden gekoppeld aan adaptieve
systemen, zoals Lanetracker, bijvoorbeeld
als de rijstrook dreigt te worden verlaten.

E-HOR I ZON PROVI DE R

Elektronische kaartbeelden
die door middel van GPS en
een digitale kaartendatabase
kunnen worden gebruikt om
te waarschuwen voor scherpe
bochten of een zebrapad.

« Bij integratie gaat het om het
samenvoegen van verschillende
systemen in één venster voor
de chauffeur, bijvoorbeeld een
scherm waarin de systemen moeten
samenwerken ».
JOHAN ENGSTRÖM. TECHNISCH COÖRDINATOR AIDE-PROJECT

LANG EAFSTAN DSRADAR

« Kijkt » tot 150 meter
vooruit vóór de vrachtauto.
Wordt vooral gebruikt voor
botsingswaarschuwing.
Werkt samen met de
korteafstandsradar.

displays maar ook om het integreren van alle
spullen van de chauffeur in het elektronische
systeem van het voertuig.
« Er is een grote politieke druk op het zoeken
naar oplossingen voor hoe weggebruikers
moeten omgaan met MP3-spelers, mobiele
telefoons en andere zogenaamde ’nomadic
devices’ », zegt Wolfgang Höfs, die nieuwe
regelgeving op dit gebied niet uitsluit.
zijn hierbij gewoonlijk
behulpzaam. Er is echter nog steeds een
knelpunt dat ook voor de techniek geldt:
het vermogen van de chauffeur om alle
N I E UWE TECH N I E KE N

aangeboden informatie te verwerken,
ongeacht of deze komt van ingebouwde
veiligheidssystemen, andere voertuigsystemen
of losse apparaten.
« Dat is een heel belangrijk probleem. De
algemene opvatting van de voertuigindustrie
is dat de chauffeur in het middelpunt staat »,
zegt Johan Engström van Volvo Technology,
technisch coördinator voor het AIDE-project.
Hij belicht de problematiek aan de hand
van een test van het projectteam. Vier groepen
chauffeurs mochten testrijden met een
personenauto. De eerste groep kreeg een auto
zonder nieuwe waarschuwingssystemen, de
tweede groep een auto met een systeem dat
waarschuwde voor botsingsrisico’s aan de
voorkant en de derde groep een auto met een
systeem dat waarschuwde wanneer de auto
van rijstrook veranderde. De vierde groep
kreeg een auto met beide systemen, maar deze
waren niet op elkaar afgestemd.
« De groep met de auto met één systeem
gebruikte dit zoals verwacht en ging beter
rijden. Maar de groepen met twee nietafgestemde systemen gaven er na een dag
de brui aan en reden alsof ze helemaal geen
waarschuwingssysteem hadden », vertelt Johan
Engström.
Wat we als chauffeur nodig hebben, is
integratie en aanpassing. Dat is nou precies
waar het AIDE-project om gaat.
« Bij integratie gaat het om het samenvoegen
van verschillende systemen in één venster
voor de chauffeur, bijvoorbeeld een scherm

waarin de systemen moeten samenwerken.
Bij aanpassing gaat het erom dat de systemen
zich aanpassen aan de chauffeur en de
actuele rijsituatie, bijvoorbeeld door de juiste
informatie op het juiste tijdstip te leveren ».
« Als we de systemen niet integreren en
aanpassen, ziet de vrachtauto er uiteindelijk uit
als een vliegtuigcockpit », zegt Johan Engström.
Een van de belangrijkste technische
ontwikkelingen in AIDE is dus een onderdeel
dat het minst afleidt: een gemeenschappelijke
architectuur voor verschillende systemen als
interface tussen de chauffeur en het voertuig
dat in de hele branche kan worden gebruikt.
de veiligheidsdetails voor de
vrachtwagen van de toekomst er dan uit? Dat
kan van alles zijn, van de hier beschreven
Integrated Safety Truck, tot gebruiksvriendelijke
voorzieningen voor de chauffeur als
spraakbediening en projectie van informatie op
de voorruit.
« Bij veel ongelukken zie je dat de chauffeur
enkele seconden voor de botsing, zijn ogen
niet meer op de weg had. Hoe meer we ervoor
zorgen dat de chauffeur zijn ogen op de weg
houdt, des te beter », zegt Johan Engström.
Naast de technische ontwikkelingen zijn er
ook politieke discussies nodig. Maar haast is
geboden: willen we voor 2010 20.000 levens
per jaar in Europa redden, dan is een snelle
ontwikkeling vereist.
De jacht naar toekomstige verkeersveiligheid
gaat door. ■
HOE Z I E N
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SWIFT TRANSPORTATION

’s werelds
grootste
transport
bedrijf
Het Amerikaanse Swift Transportation is het
sterkst groeiende transportbedrijf met de meeste
Volvo-trucks ter wereld. In 40 jaar is het bedrijf
van een onbeduidende nieuwkomer uitgegroeid
tot ’s werelds grootste beursgenoteerde
transportbedrijf. Met ruim 18.000 voertuigen.
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Sinds 2003 is Volvo de
enige leverancier van
vrachtwagens aan Swift
Transportation.

J

im joerger rijdt met zijn witte
Volvo VN 670 gewoon door de
middagspits in Phoenix. De truck
zoeft over de hectische wegen. Als
we de randen van de stad naderen,
verandert het uitzicht abrupt: de
stadsjungle van Phoenix met beton
en asfalt verandert in het wilde westen uit een
jongensboek: een uitgestrekte stenige woestijn,
waarin okerkleurige aarde, grote cactussen en
een enkele coyote plots ons enige gezelschap
zijn onder de gloeiend hete hemel van Arizona.
Voor Jim Joerger is het echter heel gewoon.
Als chauffeur voor Swift Transportation, het
grootste transportbedrijf van de VS met het
hoofdkantoor in Phoenix, Arizona, heeft hij
verschillende keren per jaar het land zowel in
de lengte als in de breedte doorkruist.
« Het is een fantastische manier van leven.
Maar het is ook moeilijk te combineren met
een gewoon gezinsleven. Na enkele jaren
op de weg werd het mij duidelijk dat ik een
andere baan moest hebben. Gelukkig was dat
makkelijk te regelen », zegt hij.
heeft hij daarom de
lange ritten ingeruild voor lokale transporten.
Nu rijdt hij vrachtwagens met aanrijschade naar
een van Swifts werkplaatsen, in een gevangenis
buiten Phoenix waar 120 gedetineerden
voertuigen repareren tegen loon, opleiding en
een zinvol bestaan binnen de muren.
« Dit is veel beter. Nu kan ik elke dag naar
huis rijden! » zegt Jim Joerger, en hij vervolgt:
SI N DS E N KE LE JAR E N
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SWIFT TRANSPORTATION

« Swift Transportation verdient hiervoor
alle lof. Ze zetten zich in om het de chauffeurs
naar de zin te maken ».
Wellicht heeft deze zorg bijgedragen
aan het grote succes van het bedrijf. Swift
Transportation werd in 1966 opgericht
door één man met slechts één vrachtwagen.
Momenteel is het ’s werelds grootste
beursgenoteerde transportbedrijf met een
jaarlijkse omzet van ruim 3 miljard dollar
en een wagenpark dat onlangs de 18.000 is
gepasseerd. Hieronder bevinden zich bijna
10.000 Volvo-trucks.
Elke dag vervoeren de
ruim 20.000 chauffeurs
consumptiegoederen
als koelkasten, dranken,
bouwmateriaal,
papierwaren en nog veel
Robert W
meer over de wegen van
Cunningham
heel Noord-Amerika, met
inbegrip van Canada en Mexico.
« Alle credits hiervoor gaan naar onze
oprichter Jerry Moyes. Hij is een van de echte
pioniers van deze branche en zette vanaf het
begin de toon voor de ondernemersgeest
die ons nog steeds drijft », zegt Robert W
Cunningham, CEO van Swift en sinds een
krap jaar concerndirecteur.
over de mijlpalen in de
geschiedenis van Swift. Over de beursnotering
in 1990. Over hoe de snelle consumptietoename
in de VS de laatste decennia de vraag naar
transporten omhoog stuwde. Over het eerste
bedrijf dat Swift in 1988 overnam, Cooper
Carriers dat aan de oostkust actief is en over de
nieuwste aanwinst, het Mexicaanse
transportbedrijf Trans Mex in 2004. En niet in
de laatste plaats over de klanten: enkele zeer
bekende bedrijven zoals Wal-Mart, Sears,
Georgia Pacific, Quaker, om er maar een paar te
noemen.
« Ongeveer de helft van onze groei is
natuurlijk verlopen. De rest verliep via
H IJ VE RTE LT
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Jim Joerger
is een van
de veteranen
onder de
chauffeurs van
Swift.

overnames, nadat we in 1988 het strategische
besluit namen om actiever te expanderen »,
zegt Robert W Cunningham.
zoals voorheen wordt
lastig. Zowel Swift als de transportbranche
in het algemeen worden geplaagd door een
acuut tekort aan chauffeurs. Het tekort, dat
de brancheorganisatie American Trucking
Association schat op ruim 100.000 chauffeurs
per jaar, steekt een spaak in het wiel van
alle bedrijven die willen expanderen, niet
in de laatste plaats voor marktleider Swift
Transportation.
« Dat is onze grootste uitdaging op dit
moment. De demografische ontwikkeling leert
ons ook dat de situatie in de toekomst slechter
wordt », zegt Robert W Cunningham.
De oorzaak van het probleem ligt in de
Amerikaanse geografie. Omdat het land
zo groot is, zitten Amerikaanse chauffeurs
vaak aanzienlijk langer op de weg dan hun
collega’s elders in de wereld. Velen van hen
kunnen er, net als Jim Joerger, met moeite
een goed functionerend privéleven op na
MAAR VE R DE R G ROE I E N
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SWIFT TRANSPORTATION

Info Swift Transportation
n ’s Werelds grootste beursgenoteerde

transportbedrijf. Hoofdkantoor in Phoenix, Arizona,
met activiteiten in de VS, Canada en Mexico.
n Heeft 33 regionale terminals over heel de VS van
waaruit alle transporten worden geregeld.
n Het wagenpark bestaat uit 18.000 trucks, waarvan
ruim 3.000 ingehuurde « owner operators »,
zelfstandige bedrijven die met hun eigen wagen alleen
voor Swift Transportation rijden. Ongeveer de helft van
de wagens is Volvo, wat Swift tot de grootste Volvoklant ter wereld maakt.
n 24.000 werknemers, waarvan 20.000 chauffeurs.
Het bedrijf had in 2005 een omzet van ruim 3,2 miljard
dollar.
n Swift vervoert vooral goederen voor de
detailhandelindustrie, maar ook bouwmaterialen,
papierwaren, dranken en witgoed.
n Homepage: www.swifttrans.com.

>>

houden. En met een bouwindustrie die op
volle toeren draait, is het niet moeilijk om
nieuwe lokale werkgevers te vinden voor de
vrachtwagenchauffeurs die elke dag thuis
warm willen eten.
Voor alle transportbedrijven is dit de
oorzaak van de moordende concurrentie om
werknemers. In de branche bedraagt het verloop
van chauffeurs maar liefst 135 procent per jaar,
wellicht het wereldrecord in diens klasse.
« We zitten goddank op een
aanzienlijk lager niveau. Toch vormt het
personeelsverloop een grote kostenpost », zegt
Robert W Cunningham, en hij vervolgt:
« Onze inzet op dit vlak is absoluut het
belangrijkste, want dit gaat om het behoud van
onze chauffeurs. We investeren op grote schaal
in zowel zachte variabelen als technologie;
alles om de chauffeurs te helpen in zowel het
werk als in het leven ernaast », zegt Robert W
Cunningham.
TOT DE MAATR EG E LE N B E HOORT DE G ROTE

inzet op het gebied van scholing, om de
chauffeurs steeds beter te laten worden in
hun beroep. Door een minutieuze logistieke
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planning probeert men ook de chauffeurs
zoveel mogelijk thuis te krijgen als ze niet
werken. En met de interne wedstrijd « Thanks
a million » spoort men hen aan om beter,
effectiever en veiliger te rijden door ze te
lokken met een winst van een miljoen dollar
en de mogelijkheid om een jaar lang te rijden
met het nieuwste Volvo-product in NoordAmerika: de spectaculaire VT 880!
Maar vooral ziet men erop toe dat de
chauffeurs de best denkbare uitrusting krijgen
voor op de weg.
Daarom is Swift Transportation in 2003
overgestapt op Volvo als enige leverancier van
trucks. Momenteel staat er Volvo op ruim de
helft van de trucks in het enorme wagenpark
van Swift, maar omdat oudere voertuigen eruit
gaan, zal dit getal snel aanzienlijk oplopen.
Met een investering in 2006 en 2007 van
in totaal 6.000 nieuwe vrachtwagens is Swift
Transportation de allergrootste afzonderlijke
klant van Volvo Trucks ter wereld.
« Onze trucks zijn een belangrijk middel om
goede chauffeurs naar het bedrijf te halen. Ze
moeten er goed uitzien, comfortabel zijn en de
hoogste kwaliteit bieden omdat ze onderweg een

thuis zijn voor de chauffeurs. Dat alles bereiken
we doordat Volvo met recht een « outstanding »
partner is », zegt Robert W Cunningham.
Robert W
Cunningham werkte vele jaren als succesvol
franchisenemer voor vrachtwagenfabrikant
Freightliner. Toen zijn goede vriend Jerry
Moyes hem in de herfst van 2004 vroeg of hij
Swift Transportation wilde leiden, hoefde hij
niet lang na te denken.
« Ik begon hier in het voorjaar van 2005 en
werd deze herfst CEO. Het was interessant om
bij Swift te gaan werken. Ik had ze namelijk
al hun Freightliners verkocht. Maar vlak
voor mijn komst naar het bedrijf, had Swift
het strategische besluit genomen om geheel
over te stappen op Volvo! », zegt Robert W
Cunningham, en hij vervolgt:
« Je kunt gerust stellen dat ik de reden van
de omzwaai meteen begreep nadat ik was
begonnen bij Swift. Met de kwaliteit van de
trucks, de ondersteuning die we krijgen van
de fabriek en de verdere samenwerking met
Volvo in de VS, zijn de economische voordelen
met Volvo als leverancier overduidelijk ». n
E N H IJ KAN H ET WETE N.

de toekomst

DME in de tank
DME wordt Volvo’s belangrijkste duurzame
alternatieve brandstof voor de Volvo-vrachtwagens
van de toekomst. Binnen enkele jaren hoopt men al
een aangepaste DME-dieselmotor te ontwikkelen
die in serieproductie kan worden genomen als DME
vrij verkrijgbaar is op de markt.

D

me is een brandstof
die veel voordelen biedt
ten opzichte van andere
alternatieve brandstoffen. DME
geeft minder broeikasgasuitstoot, is
duurzaam, langdurig beschikbaar,
en heeft een hoge, zogenaamde «
well to wheel » energie-effectiviteit.
Juist de energie-effectiviteit is een
belangrijk argument voor DME
omdat de brandstof hierdoor
minder belastend is voor het milieu
en lagere bedrijfskosten geeft.
DME is een gas dat kan worden
geproduceerd uit snelgroeiende
« energie »-bossen met hoge
opbrengst, en de veredeling tot
brandstof is in verhouding energieeffectief. DME kan ook worden
gewonnen uit zwart residuloog,
wat een bijproduct is van
papierfabricage.
« Omdat DME een uitstekende
brandstof vormt voor de efficiënte
dieselmotor, is de totale keten
van aanplant tot transport
zeer concurrerend. DME heeft
bovendien een zeer geringe
broeikasgasuitstoot », zegt
Henrik Landälv, manager van het
milieuproject bij Volvo Powertrain.
Een voertuig dat wordt
aangedreven met DME, kan zeer
lage emissies bereiken. Een nadeel
van DME is echter dat het volume
van de brandstoftank bijna moet
worden verdubbeld in vergelijking
met conventionele diesel, om
evenveel te kunnen transporteren.

Het belangrijkste toepassingsgebied
zijn naar verwachting transporten
die in één dag kunnen worden
uitgevoerd, dus met name
distributie in steden en
nationaal transport.
« We weten dat er
binnenkort een tekort aan
olie komt, en wat betreft
alternatieve brandstoffen
staat DME bovenaan
omdat het vele keren
effectiever is dan
andere alternatieven »,
zegt Henrik Landälv.
Volvo presenteerde
onlangs de tweede
generatie DMEtechniek. De eerste was
een bus die al in 1999
werd gepresenteerd.
De tweede was een
FM9-vrachtwagen die
in het voorjaar van 2005
werd getoond. Deze wordt
nu verbeterd, terwijl ook
de ontwikkeling van de derde
generatie is gestart. Dat project
moet de basis vormen voor de
seriefabricage.
« Deze ontwikkeling is niet iets
dat door één partij kan worden
geleid. De markt moet worden
opgezet door voertuigfabrikanten,
oliemaatschappijen en overheden
gezamenlijk. Hoe duidelijker
de drijfveren voor alternatieve
energiebronnen worden, hoe meer
interesse ervoor komt ». n
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ZWARE RITTEN

Europa’s zwaarste
beklimmingen
De Volvo FH16 klimt krachtig omhoog en remt
effectief af op de motor met VEB+. Toch kan een
erg steile helling een heuse uitdaging vormen
voor truck en chauffeur. Welke hellingen in
Europa vergen het meest? Volvo Trucks somt de
hellingen op die bij chauffeurs over de tong gaan.
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AUSTU R LE I D, IJSLAN D
Net als een vulkaan vormt heel
IJsland één lange helling. Meteen
buiten Reykjavik zijn er heuvels met
hellingspercentages tot wel 16 procent.
Het ergst is de transportweg Austurleid
in het oosten van IJsland. Die voert naar
de gigantische Karahnjukardam, waar
een energiecentrale wordt gebouwd.
De zeer zwaar beladen vrachtwagens
moeten klimmen van 36 naar 560 meter
boven de zeespiegel, een uiterst bochtig
traject van 7 kilometer dat ’s winters
wordt geteisterd door sneeuw en ijs.

SOMOSI E R RA, SPANJ E
Als je over de zuidelijke route Spanje
binnenrijdt, op de E-5 tussen Bordeaux
en Madrid, kun je er niet omheen:
de klim door de Somosierrapas ten
noorden van Madrid. De weg voert
over een aantal extreem steile heuvels
die het uiterste vragen van zowel
de chauffeurs als de motoren. De
beklimming begint op zeeniveau en
eindigt pas op een hoogte van 825
meter. En dan gaat het weer omlaag.

ÅR DALSTANG E N, NOORWEG E N
Helemaal aan het eind van het Sognefjord
aan de Noorse westkust ligt het plaatsje
Årdalstangen. Om daarvandaan naar de
hoogliggende Hardangervidda te komen,
zijn krachtige motoren vereist. Van
zeeniveau naar 700 meter hoogte over
krap tien kilometer. Weg 53 voert over
een traject dat 10 procent stijgt met vele
ijzige haarspeldbochten. Bovendien moet
er vaak worden gereden in de pikzwarte,
winterse duisternis van het noorden.

WE R RATAL, DU ITSLAN D
De heuvels bij Kassel in MiddenDuitsland staan bij Europese
vrachtwagenchauffeurs te boek als een
lastige weg. Hier, aan de E-45, midden
in Europa, liggen trajecten die het
leven uit zelfs de krachtigste machine
kunnen trekken. Het ergste is de lange,
veeleisende pas door de prachtige
natuur van Werratal, een heuvel waarop
vrachtwagens vaak bijna stil staan.

B R E N N E R PAS, OOSTE N R IJ K
Een van de belangrijkste transportwegen
van Midden-Europa met 1,8 miljoen trucks
in 2004, is ook een van de allersteilste.
In het noorden begint de klim in het
Oostenrijkse Innsbruck. Twintig kilometer
verderop, op de E-45, bereikt men de
Italiaanse stad Vipiteno, maar dit vergt
wel het uiterste van de vrachtwagen. Het
traject is zowel bergop als bergaf uiterst
veeleisend. Aan de Oostenrijkse zijde zijn
er speciale afritten voor voertuigen niet
kunnen stoppen met hun eigen remmen.

AOSTADAL, ITALIË
Op weg van Turijn naar het westen,
naar Aostadal en verder naar Frankrijks
fonkelende Alpenmassief, moet je je
voorbereiden op een heuse klim. De E-25
combineert sterke stijgingen met bochten
die zo scherp zijn dat alle opgebouwde
snelheid in de vrachtwagen rap verdwijnt.
Op bepaalde stukken bedraagt het
stijgingspercentage ruim 12 procent.
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FUELWATCH

Met Fuelwatch zet
Volvo Trucks zich in om
klanten te helpen bij
het verminderen van de
brandstofkosten.

Dynafleet:
volledige
controle over
de wagen
Het Fuelwatch-concept van Volvo Trucks kan de
brandstofkosten drukken. Dat bleek duidelijk
uit de test die onlangs werd uitgevoerd door het
vervoersbedrijf Börje Jönsson in Duitsland. In de
test, waarover we in het vorige nummer berichtten,
werd een reeds laag verbruik met 7 procent
verminderd. Bij de planning en follow-up was
Dynafleet een belangrijke component.

D

ynafleet is uitgebracht
in een nieuwe versie,
waardoor chauffeur en
vervoerder het brandstofverbruik
van het voertuig nog beter
kunnen opvolgen. Een van
de belangrijkere functies zijn
rapporten over brandstofverbruik
en chauffeurgegevens waarmee
het verbruik van de wagen kan
worden gevolgd.
« Met Dynafleet kan men te
allen tijde rapporten automatisch
via e-mail verzenden. Het
rapport bevat informatie over
het werkelijke brandstofverbruik,
of de wagen veel stationair heeft
gedraaid, of er is gereden in het
’groene toerengebied’ en hoeveel
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de cruise control is gebruikt »,
vertelt Per-Anders Grösfjeld,
manager marketing voor
Dynafleet.
Onder het Dynafleet-aanbod
valt ook een e-learningcursus via
het internet, waarbij de chauffeur
als eerste stap een online scholing
kan volgen, en basistraining en
tips krijgt om zuiniger te rijden.
Hiervoor is alleen een computer
met internetaansluiting nodig.
« We vinden het belangrijk dat
de scholing een follow-up krijgt.
Anders vallen de chauffeurs na
een tijdje terug in hun oude rijstijl
en vergeten ze wat ze hebben
geleerd tijdens de scholing.
Door te herhalen wat men heeft

geleerd, is het makkelijker om een
blijvende verbetering te verkrijgen
in het zo zuinig mogelijk rijden ».
kan eenvoudig
worden gecontroleerd of het
brandstofverbruik is gedaald en
of het rijgedrag is veranderd. Het
idee is om deze waarden ook in de
volgende chauffeurstraining op te
nemen.
« Zo kan men de
chauffeurstraining bijvoorbeeld
koppelen aan een soort
wedstrijd onder de chauffeurs
om de waarden nog verder
omlaag te brengen. Maar
men moet niet vergeten dat
het bij een zuinige rijstijl gaat
M ET DYNAFLE ET

om milieuvriendelijkheid en
veiligheid. »
Een andere manier om het
brandstofverbruik omlaag te
krijgen bij het gebruik van
Dynafleet, betreft efficiëntere
transporten. Men ziet waar de
wagen is en wat de rijtijden zijn.
De ladingindicator geeft aan
hoeveel lading elke wagen heeft
zodat men ervoor kan zorgen dat
die zo vol mogelijk rijdt.
« Als er een opdracht komt
waarbij iets moet worden
opgehaald in de buurt van een van
de voertuigen, is het efficiënter de
dichtsbijzijnde chauffeur een kleine
omweg te laten maken in plaats van
een nieuwe wagen te sturen ».

Met Dynafleet zijn het
brandstofverbruik en het
rijbedrag van de chauffeur
eenvoudig te controleren.

Door een efficiëntere planning
voor u en de klant bespaart men
brandstof en tijd, terwijl het
voertuig maximaal wordt benut.
Met Dynafleet wordt de juiste
wagen voor de juiste opdracht
ingezet en kunt u de opdracht snel
doorgeven aan de chauffeur.
kan de
thuisbasis ook hulp krijgen
bij het organiseren van de
onderhoudsplanning zodat
de wagen in de best mogelijke
conditie is.
« Een goede
onderhoudsplanning helpt niet
alleen de brandstofkosten te
drukken, maar is ook gunstig
M ET DYNAFLE ET

voor de banden, de bedrijfs- en
reparatiekosten en het milieu.
Het verhoogt de levensduur en de
restwaarde van het voertuig.
Voor een vervoersbedrijf zijn

de brandstofkosten grote uitgaven
die met de stijgende prijzen alleen
maar groter worden. Dan kunnen
ogenschijnlijk kleine besparingen
grote sommen opleveren. Door

het optimaliseren van de rijstijl
kan 2-10 procent brandstof
worden bespaard, en iedereen kan
uitrekenen wat dat oplevert », zegt
Per-Anders Grösfjeld. n

Info Dynafleet
Dynafleet is een systeem dat
gebruik maakt van internet.
Daardoor heeft men altijd
volledige controle over de
activiteiten, ongeacht waar
men zich bevindt.
De wagen wordt
voorzien van een
boordcomputer inclusief
een gecombineerde GPRS/
GSM-antenne.
Met Dynafleet kan men
in realtime zien waar het
voertuig zich bevindt,

het brandstofverbruik
controleren, berichten
verzenden en ontvangen,
rijtijden en -activiteiten zien,
service-intervallen en veel
meer.
Dynafleet is er in drie
pakketoplossingen:
Perform geeft
gedetailleerde rapporten
over brandstofverbruik en
rijtijden. Het bevat ook een
individueel onderhoudsplan
voor elk voertuig en een

functie voor follow-up van
de chauffeursactiviteit.
Perform & Locate bevat
alles wat Perform doet plus
gedetailleerde tracking en
tracing met kaarten tot op
straatniveau.
Operate bevat alles
wat Perform & Locate
doet plus een functie
voor communicatie via
tekstberichten tussen
chauffeur en kantoor en een
uitgebreide opvolging van

de chauffeursactiviteiten.
Elk startpakket bevat
naast de hardware ook
onder andere:
n GPRS-SIM-kaart voor
onbeperkte communicatie
tussen chauffeur en kantoor
binnen heel Europa
n Introductiecursus voor
Dynafleet
n Chauffeursscholing via
internet
n Dynafleet-helpdesk van
Volvo Action Service
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zo werkt het

Hoogwaardige
technologie
maakt de stoel
comfortabeler
Het topmodel Volvo-stoel De luxe bevat zo’n 750
componenten. Die garanderen een maximum
aan comfort en veiligheid. Hier wordt het
geraffineerde samenspel toegelicht van enkele
onderdelen die steeds geruisloos hun werk doen.
B E KLE DI NG U IT ÉÉN STU K
De bekleding voor zitting en rugleuning wordt van
polyurethaanschuim uit één stuk gemaakt. Het
kunststofschuim wordt in de vorm gespoten en
expandeert wanneer twee componenten chemisch
op elkaar reageren. Aan de vorm voegt men ook
versterkingen toe van harder schuim, waardoor
bijvoorbeeld de zijsteun stijver wordt. Bij de nieuwe versie
van de stoel heeft de bekleding een andere vorm. Die is
dikker en zachter om het comfort nog verder te verhogen.

VE NTI LATI E OP MAAT
Twee vlakken, in de rugleuning en in
de zitting, zorgen dat de stoel tijdens
het rijden niet zweterig wordt. Vanaf
de twee aanzuigventilatoren lopen
ventilatiekanalen door de bekleding naar
twee ventilatiemembranen, die aan de
bovenzijde zijn geperforeerd volgens een
lichaamspatroon. Door de gaten, ter grootte
van 50 eurocent, kunnen de ventilatoren de
chauffeursstoel goed ventileren.

M ET LUCHT G E R EG E LD
COM FORT
Onder de zitting zit een luchtbalg
die zowel de actieve luchtvering
regelt als voor de juiste hoogte
zorgt. Een ventielpakket laat lucht
in en uit de balg stromen. Dat
gebeurt continu, zonder dat de
chauffeur merkt dat de balg steeds
de verschillende tegenwerkende
krachten compenseert.
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E LE KTRON ISCH E R EG E LI NG
In het regelpaneel aan de portierzijde
van de stoel zitten de meeste
hulpmiddelen voor de instellingen.
De signalen gaan naar een
elektronicabox in het frame van
de rugleuning die communiceert
met zes elektromotoren, die de
betreffende regeling op verschillende
plekken in de stoel uitvoeren.
Elke motor is gekoppeld aan een
overbrengingsmechanisme dat de
afstelling uitvoert. Tegelijkertijd meet
een sensor exact hoe de instelling
zich verhoudt ten opzichte van de
neutrale positie en stuurt deze
informatie terug naar het geheugen.

ONVE RG ETE LIJ K G E H E UG E N
Het geheugen, dat continu informatie
krijgt over de actuele instelling,
onthoudt ook eerdere instellingen.
Tot drie verschillende stoelstanden
kunnen worden opgeslagen door
de geheugenknop enkele seconden
ingedrukt te houden. Handig wanneer
verschillende chauffeurs de stoel
gebruiken, maar ook omdat de rijstijl
voor de lange afstand verschilt met
die in de stad. Het geheugen onthoudt
ook de actuele hoogte-instelling.

Mijn Volvo en ik

Chau ffe u r i n ove r dr ive

“Hoe groter, dikker, zwaarder, hoger en
breder, hoe meer plezier ik eraan beleef!”
Michael Lagache (34) zet meteen de toon
voor het gesprek als hij uit zijn nieuwe
Volvo FH16 550 pk 6x4 klautert. Hij komt
uit Rumegies (Frankrijk) en rijdt al vijf jaar
speciale konvooien voor de groep Dufour.
“Ik ben nu al tien jaar op de baan en het
is de allereerste keer dat ik zóveel plezier
beleef achter het stuur.” De sterke punten
van de Volvo FH16? De grote cabine, de
chauffeursruimte en de platte vloer. Om
maar enkele van zijn kwaliteiten te noemen.
Michael Lagache rijdt nu vijf maanden met
zijn nieuwe vrachtwagen. Ongetwijfeld
ontdekt hij nog meer voordelen naarmate hij
meer kilometers afmaalt. Zijn droom? “De
Volvo FH16 met 660 pk … al was het maar
voor een paar dagen.”

Lorem ipsum dolor
sit amet consec
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Van Osselaer Peter & Co

De lat hoog leggen en houden
Het transportbedrijf Van Osselaer bestaat negen jaar.
Vanaf de oprichting is kwaliteit het handelsmerk van de
onderneming. Dat het verhaal van Van Osselaer gekenmerkt wordt door een erg geapprecieerde samenwerking met Volvo Trucks is geen toeval.

H

et stond ergens in de
sterren geschreven
dat Peter Van Osselaer in
de transportsector zou belanden.
Hij groeide op in een familie dat
een transportbedrijf runde en
kreeg het reilen en zeilen van de
transportwereld met de paplepel
mee.
Na zes jaar in het bedrijfsleven
te hebben doorgebracht, nam
hij in 1998 de beslissing zijn eigen transportonderneming uit
de grond te stampen. “We zijn
met vijf vrachtwagens van start
gegaan”, legt hij uit. “Die eerste
gebruikten we voor ‘dedicated
transport’. We verhuurden met
andere woorden onze voertuigen
aan de klanten. Al snel kregen
we de vraag om ook zelf voor
de distributie in te staan. En die
vraag resulteerde in een positief
antwoord. Vandaag zijn we gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke producten, beter bekend
als ADR-transport. Onze klanten
bevinden zich in diverse sectoren,
van industriële reinigingspro-
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ducten tot cosmetica. Voor het
exportgebeuren werken we met
enkele internationale partners.
Met 13 trucks zijn we geen groot
bedrijf, maar het is net dankzij
onze bescheiden omvang dat de
zaken altijd en overal beheersbaar
blijven. Per slot van rekening
verkopen wij geen product, maar
leveren we een dienst. Op het vlak
van de kwaliteit van onze dienstverlening doen we alvast geen
enkele toegeving. De lat hoog
leggen en hoog houden is onze
belangrijkste troef.”
U itb r e i di ng

Negen van de dertien voertuigen
bij Van Osselaer zijn Volvo’s. En
dat blijkt geen toeval. “We zijn al
jaren klant bij Volvo. De keuze
voor het merk Volvo vloeide
voort uit de betrouwbaarheid van
de producten en de voortreffelijke
band die we met onze dealer,
Garage Kant in Sint-Niklaas,
hebben.” Transportbedrijf Van
Osselaer kocht zopas 7 nieuwe
Volvo’s: 3 FE’s en 4 FL’s. “Het gaat
om voertuigen die bestaande

vrachtwagens vervangen. Van een
vlootuitbreiding is momenteel
geen sprake. Deze nieuwe FL’s en
FE’s gaan precies hetzelfde type
truck vervangen. Idem aan de
vorige bestelling, valt het moment
waarop wij nieuwe voertuigen nodig hebben samen met het tijdstip
dat Volvo deze nieuwe modellen
lanceert. De bestelling is ondertussen een feit. De nieuwe trucks
zullen gespreid over een periode
van één jaar geleverd worden.”
R esolute ke u z e

De keuze voor Volvo was doelbewust. “Van twijfel is nooit sprake
geweest”, lacht Peter Van Osselaer.
“Onze uitstekende ervaringen met
Volvo waren van dien aard om het

merk trouw te blijven. En uiteraard weten we dat ook het prijskaartje bij Volvo prima meevalt.”
En dan is er nog één zaak die hem
beslist van het hart moet. “De
voorbije maanden hebben we vlak
na elkaar twee zware ongevallen
gehad. Het waren de eerste ernstige ongelukken binnen ons bedrijf.
Om u een idee te geven: beide
vrachtwagens waren total loss,
maar onze chauffeurs kwamen er
zonder kleerscheuren vanaf. Voor
één van deze gevallen mag dit een
klein wonder worden genoemd.
Een meer treffend voorbeeld van
de degelijkheid en betrouwbaarheid van het merk Volvo is niet in
te beelden.”
n

SHORT STORY

Flexibele uren als
handelsmerk
“Een van de meest frappante
kenmerken van de relatie die we
met onze dealer onderhouden, is de
mate van flexibiliteit”, zegt Peter Van
Osselaer. “Garage Kant heeft niet
enkel comfortabele openingsuren van 7u tot 21u, als er zich dringende
problemen voordoen, werken ze
gewoonweg door zonder toeslag
te vragen.

mobilis N R 1 2007
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Motor D13A

Zuinig in verbruik
De toverfeeën stonden bij de wieg van de D13A-motor die de nieuwe generatie Volvo FH’s
aandrijft. Bovenaan het ranglijstje van zijn kwaliteiten: het verbruik.
Het bewijs? De getuigenissen van gebruikers. Zij poseren met de glimlach voor onze fotograaf
en antwoorden op de vragen van onze reporter.
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•

De D13A is lichter, krachtiger
en efficiënter dan zijn voorganger, de D12D.

•

De beweging van de zuiger
is verlengd voor een grotere
cilinderinhoud en een hoger
koppel. Voordelen? Sneller
optrekken en betere motoriek.
Met als resultaat: minder vaak
schakelen en een lager verbruik.

•

De kracht van de D13A maakt
een hogere gemiddelde snelheid mogelijk. En u rijdt zuiniger.

•

De D13A is beschikbaar in
vier vermogens: 400 pk (294
kW), 440 pk (324 kW), 480 pk
(353 kW) en 520 pk (382 kW).

•

De D13A heeft een geïntegreerde cilinderkop met nokkenas bovenaan, vier kleppen
op elke zuiger en elektronisch
gestuurde injectiepompen.

•

Olieverversing is maar
een keer per jaar of om de
100.000 km nodig. Dat verkort
de tijd dat uw voertuig buiten
gebruik is en de kosten die
daarmee samengaan.

mobilis N R 1 2007

INTERVIEW

Filip Nestor
Anfinest

Roger Van Oers
Van Geel

Charles Cougnon
Transport Charles Cougnon

Maurice Thérer
Transport Thérer

“In het begin was ik geen fervente voorstander van Volvo”,
vertelt Filip Nestor, zaakvoerder
van Anfinest in Putte. “Maar de
overschakeling naar Volvo levert
ons nu een pak voordelen op. Het
verbruik van de D13-motor van
Volvo is een aangename verrassing. Des te meer als ik de vergelijking maak met mijn vroegere
ervaringen met andere merken.”

“Ik werk al met Volvo van in
1972. Dat is waarschijnlijk het
beste bewijs van mijn grote
tevredenheid over onze samenwerking! De D13-motor in de FH
verhoogt ook het totale rijcomfort. Hij levert voldoende kracht,
zonder dat je daar een prijs moet
voor betalen aan de benzinepomp. Integendeel zelfs.”

“De FH waarmee ik nu rijd, is
uitgerust met de nieuwe D13motor. En ik zeg het met klem:
ik ben er heel tevreden over. Bepaalde vervoersopdrachten zijn
veeleisender dan andere. Maar de
D13 geeft altijd heel behoorlijke
resultaten, in álle omstandigheden.”

“Onze Volvo-vrachtwagens kennen het woord ‘pech’ niet eens.
Volvo bewees nog maar eens zijn
superioriteit op het vlak van kwaliteit en dienstverlening. En de
chauffeurs? Die zijn uiterst tevreden over deze vrachtwagens.”

Guy Royen
Transport Royen

Olivier Kesteloot
Transport Kesteloot

Eddy Van Huchem
Eddytrans

Eén van de belangrijkste elementen die mij in verleiding brachten, is het comfort van de Volvo.
Het verbruik is ook opvallend
gunstig – amper 30 tot 31 liter
en dat met een vrachtwagen die
permanent geladen is. Wie doet
beter?”

“Betrouwbare voertuigen, een
uitstekende herverkoopwaarde
en tevreden chauffeurs: dat zijn
drie goede redenen om voor een
Volvo te kiezen. Natuurlijk is ook
hun verbruik een element dat
mij extra motiveert. Want met
deze motor verbruik ik duidelijk
minder brandstof. Volvo is niet
tevreden als het even goed presteert als de concurrentie. Het wil
beter doen.”

“Ik heb even getwijfeld bij de
keuze van de motor. Mijn vorige
Volvo FH voldeed heel goed met
zijn 420 pk. Maar op advies van
mijn concessionaris koos ik toch
voor een 480 pk. En ik heb er nog
geen spijt van gehad. Meer nog,
ik verbruik nu drie liter minder
dan met mijn oude 420 pk …”

mobilis N R 1 2007
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Volvo trucks update

Truck & Transportbeurs
34.000 bezoekers op 4 dagen
De Truck & Transportbeurs kende
een groot succes bij een goed
geselecteerd publiek.

De beurs ‘Truck & Transport 2007’
was kwalitatief én kwantitatief een
groot succes. 34.000 bezoekers
op vier dagen zorgden voor heel
wat gedrang in de twee paleizen
met vrachtwagens. De exposanten

Jean Vincent is ‘Transporteur van
het jaar 2007’: hij draagt de prijs
op aan zijn medewerkers.

J ean Vi nce nt, Transporte u r

De prijs van
‘Transporteur van het Jaar’, uitgereikt door het tijdschrift ‘Truck &
Business’, gaat naar Jean Vincent,
afgevaardigd bestuurder van TLS of
Transport & Logistique Service. TLS
werd opgericht in september 2000
en stelt nu 167 personen tewerk. In
2006 haalde het een omzet van 36
miljoen euro. Het bedrijf is actief in
nationaal en internationaal vervoer
van verpakte producten op pallets, in
logistiek en in verhuur van transportmaterieel. “Ik was totaal verrast toen
we tot winnaar werden uitgeroepen”,
zegt afgevaardigd bestuurder Jean

van h et jaar 2007
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beklemtonen het kwalitatief hoogstaande niveau van de bezoekers.
In 2009 komt er dus normaal
gesproken een nieuwe editie, misschien wel met uitbreiding tot een
derde paleis. Volvo Trucks stelde

Vincent. “Dat succes is in de eerste
plaats het succes van al onze medewerkers!”
Van Di eve l de g roe nste Het
tijdschrift ‘Truck & Business’ reikte
voor het eerst de ‘Green Truck
Award’ uit. Die beloont een bedrijf
dat de milieudimensie integreert in
het beheer van zijn wagenpark. Van
Dievel Transport uit Sint-KatelijneWaver kaapt de bekroning weg. Het
bedrijf nam deel aan Ecodriving,
de test voor zuinig rijden van de
Bond Beter Leefmilieu (BBL).
De doelstelling van de test: het
brandstofverbruik van vrachtwagens
beperken. Van Dievel kocht ook vijf
EURO5-vrachtwagens en voerde

Louis Dewael
van Van Dievel
Transport
neemt de
eerste ‘Green
Truck Award’ in
ontvangst.

zijn volledige gamma tentoon, van
de FL tot de FH16, en had er ook
een technische stand met de heel
zuinige D13-motor, een geautomatiseerde I-Shift versnellingsbak en
een vertrager.
een algemene actie voor meer
milieuvriendelijkheid op alle niveaus
van het bedrijf.

De Groep Soete
kreeg de prijs Volvo
Best Dealer van het
jaar.

Volvo Truck Rental

Een Volvo voor
een week of
een jaar
Volvo Trucks lanceert een nieuwe
dienst voor kortetermijnverhuur van
vrachtwagens. Bij Volvo Truck Rental
in Londerzeel staan er een dertigtal
ter beschikking. Ze zijn klaar voor
gebruik in verschillende uitvoeringen: vrachtwagen of koelwagen met
beweegbare laadklep, trekker voor
internationaal vervoer. Volvo Truck
Rental biedt zijn klanten de recentste voertuigtypes aan: van een Volvo
FL tot een Volvo FH-trekker met
480 pk. En voor elke toepassing:
zowel om een piek op te vangen als
om een voertuig te vervangen dat in
een ongeval betrokken raakte.

Contact: Jean-Pierre Braillard
Volvo Truck Rental
Autostraat 36 (langs A12)
1840 Londerzeel
Tel.: +32 52 31 18 48
Fax: +32 52 31 18 48
E-mail:
jean-pierre.braillard@volvo.com

Tonny De Moor (links) en Steven Hellemans
(rechts) nemen hun diploma in ontvangst.

Tonny De Moor is Sales
Man of the Year
Groep Soete Volvo Best Dealer

Het tijdschrift
‘Transport Management' reikte de
prijs uit van Volvo Best Dealer of the
year 2007. Die bekroont de Volvo
Trucks concessiehouder die de
grootste evolutie realiseerde op het
vlak van dienstverlening, investeringen en verkoop. De jury koos voor
de Groep Soete. Die heeft drie vestigingen: Recon Trucks Oostende (het
moederbedrijf), Automobilia Zarren
en Automobilia Ieper. Leon Soete
richtte het bedrijf op en met Wim
Soete staat nu de derde generatie
aan de leiding van het familiebedrijf.
van het jaar

Voor Volvo Trucks was 2006 een
topjaar. En voor Tonny De Moor was
het een supertop! Hij sleept als verkoper bij garage Van Renterghem
(Pittem, Oost-Vlaanderen) de titel
van Sales Man of the Year 2006 in
de wacht. En neemt de wimpel over
van Jean-Marc Kalbusch. Na Tonny
volgt Steven Hellemans van garage
Kant in Beerse, die al meermaals op
het erepodium van de beste verkopers prijkte. Steven kaapte de titel
weg in 2004 en eindigde in 2005
ook al eens op de tweede plaats. De
derde plaats gaat naar Jos Lodrioor
van Automobilia Zarren.

ACTUALITEIT VAN DE VOLVO GROEP

Opvallende leveringen in
de schijnwerpers
Overheidsdiensten hebben een specifiek
takenpakket. Vandaar dat ze vaak aangepaste
voertuigen nodig hebben.
Een kolfje naar de hand
van Volvo Trucks dat aan
deze vereisten
kan voldoen.

Agenda
TransR ussia

Van 27 tot 30 maart 2007

Moskou (Rusland)
Twaalfde editie van de Moscow
International Exhibition and
Conference for Transport &
Logistics.
http://www.transrussia.ru/eng
SITL Te m ps Rée l 2007

Van 27 tot 29 maart 2007

Parijs (Frankrijk) - Internationale
beurs voor transport en logistiek
http://www.salon-sitl.com
FASTLog B e lg i u m 2007

30 mei 2007

Charleroi (België)
Jaarlijks forum voor strategieën in
transport en logistiek
http://www.fastlog.be
Transport log istic 2007

Van 12 tot 15 juni 2007
Mechelen

De FLM (16 ton,
4x2) die een tijdje geleden aan de
gemeente Herk-de-Stad werd
geleverd, is maatwerk. “Het is het
eerste voertuig van dit type dat de
Volvo-fabriek verliet”, legt Freddy
Ducomble van Hoflijk Trucks NV in
Heusden-Zolder uit. “Onze FLM is
speciaal aangepast aan de wensen
van het gemeentebestuur. Voertuigen in openbare dienst dienen nu
eenmaal voor allerlei taken. Deze
vrachtwagen is uitgerust met een
3-zijdige kipbak en een HMFlaadkraan achter de cabine.”
Burgemeester Paul Buekers van
Herk-de-Stad reageert enthousiast:

H e r k-de-Stad

Herk-de-Stad

“Dit is het tweede voertuig dat we
bij Volvo-garage Hoflijk kopen. De
vorige vrachtwagen, een FM9 6x4,
kochten we drie jaar geleden. En
over zowel het voertuig als de uitgebreide service van de garage waren
we uiterst tevreden. Voor deze
aankoop werd opnieuw een aanbesteding uitgeschreven en Hoflijk
kwam alweer als terechte winnaar
uit de bus.”
Met een primeur kan er
slechts één pronken en de WestVlaamse gemeente Deerlijk mag
alvast een mooie primeur op haar
naam schrijven. Onlangs werd de
allereerste FLH (18 ton en uitgerust
met een 3 kant kipper en kraan) in
ontvangst genomen. Deerlijk haalde
het daarmee van … Vaticaanstad
dat de tweede truck van dit type in
gebruik nam.
“Deze vrachtwagen”, zegt Danny
Decock van Garage Belaen uit
Harelbeke, “staat voor de typische
Volvo-waarden: veiligheid, kwaliteit
en milieuvriendelijkheid. Dit voertuig
beschikt over zowel een nieuwe
cabine als een nieuwe drijflijn.
Belangrijk is dat de assemblage
in Gent gebeurde. Op die manier
draagt Volvo tot de tewerkstelling

De e r lij k

bij.” Burgemeester Claude Croes van
Deerlijk is ook erg tevreden over de
servicegraad van Gragae Belaen:
“Al vele jaren hebben we een prima
band met Garage Belaen, wat een
extra argument is om voor deze
truck te kiezen.”
MECH ELEN De indrukwekkende
achtergrond van de Mechelse SintRomboutskathedraal vormde het
perfecte kader voor Schepen van
Openbare Werken Leo Stevens om
de sleutels van enkele gloednieuwe
trucks in ontvangst te nemen. De
eerste van vier voertuigen is een
FL6L (220 pk), uitgerust met een
hoogtewerker met een lengte van
23,5 meter. De tweede is een FM9
6x2 (340 pk), voorzien van een
kraan, een containerhaaksysteem
en een sneeuwschop. En daar
komen nog eens twee FL6L’s
met kipbak bij. De stad Mechelen
heeft ondertussen al 23 Volvo’s in
gebruik. «Aan de keuze ging een
strenge selectie en testprocedure
vooraf», benadrukt Vic Van den
Avont, ploegbaas in de garage en
onderhoudsverantwoordelijke van
de voertuigen. De stad Mechelen
is sinds vijftien jaar trouwe klant bij
Volvo Trucks.

Munich (Allemagne) - München
(Duitsland)
Elfde Internationale Beurs voor
Logistiek, Telematica en Transport
http://www.messe-muenchen.de
Transport & Log istics
Antwe r pe n

Van 25 tot 27 september 2007

Antwerpen (België)
300 logistiekleveranciers stellen
zich voor aan de beleidsmakers uit
de sector
http://www.transport-logistics.be
Belgische vrachtwagenmarkt

1817 inschrijvingen en
… 2796 bestellingen in
2006
Met 2796 bestelde vrachtwagens
en 1817 inschrijvingen op 31 december sloot Volvo Trucks Belgium
2006 af met een nieuw record.
Deze stijging is vooral te danken
aan de heel gezonde situatie op
de Belgische markt van bestellingen. Ondanks de overgangsfase
naar de nieuwe FL/FE-generatie,
handhaafde Volvo zich op ongeveer
21% van de plus-zestientonners.
Het business plan voor 2007 is aan
de ambitieuze kant, want het mikt
op een marktaandeel van 21% voor
vrachtwagens tussen 6 en 16 ton,
en 23,66% in het segment boven
16 ton.
mobilis N R 1 2007
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Volvo trucks update
Wereldmarkt Recordjaar voor Volvo Trucks
2006 was ook wereldwijd een recordjaar voor Volvo Trucks. In 2006
leverde het 105.000 vrachtwagens
af: een stijging met 2% tegenover
2005. Neemt u alleen de cijfers in
Europa, dan noteert Volvo een groei
van de leveringen met 15%. Nooit
tevoren produceerden de fabrieken
van Volvo Trucks wereldwijd zoveel
vrachtwagens.
Aan de basis van deze uitstekende

resultaten ligt de kwaliteit van de
verkochte modellen: modern met
een vooruitstrevende technologie,
en uitgerust met nieuwe, bedrijfszuinigere en milieuvriendelijkere motoren die veel beter presteren dan de
wettelijke eisen. Het is een bewijs
voor het ecologische bewustzijn dat
Volvo altijd al hoog in het vaandel
heeft gevoerd.

Word lid van de Volvo
Truck Club
De Volvo-wereld breidt verder
uit met de Volvo Truck Club,
een virtuele club die u ontdekt
op www.volvotruckclub.be. Als
u zich online inschrijft kunt u
deelnemen aan wedstrijden, per
e-mail informatie krijgen over
promoties, en exclusieve
geschenken winnen.
U bent weg van Volvo-vrachtwagens. Op de weg ziet u ze overal
- of bestuurt u er zelf elke dag een?
Maakt niet uit: u houdt van Volvo.
Wilt u nog meer? Dan is de Volvo
Truck Club u op het lijf geschreven.
Op www.volvotruckclub.be downloadt u Volvo-screensavers waarmee
u uw scherm met uw lievelingsvrachtwagen opsmukt.
Ook uw gsm geeft u een Volvoaccent met beltonen en scherm
achtergronden. Die downloadt u in

de sectie ‘loading ramp’ van
www.volvotruckclub.be.
Vi rtu e le kaart, spe lletj es,
we dstr ij de n, fotogale r ij

Op www.volvotruckclub.be verstuurt
u virtuele wenskaarten naar andere
Volvo-fans. Of u wordt er wereldkampioen van het spel Trucker Test.
Denkt u dat u alles weet over Volvo?
Test dan uw kennis met de Volvo
Trivia-kwis.
Nog een interessante optie: de fotogalerij. Chauffeurs uit de hele wereld
sturen foto’s van hun Volvo naar de
website van de Volvo Truck Club.
Daar kunt u dan stemmen om de
beste te helpen bekronen.
U merkt het: www.volvotruckclub.be
zit boordevol verrassende opties die
een ommetje waard zijn.
Waarop wacht u om even langs
te surfen op

www.volvotruckclub.be
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Nieuwe krachtige motor
vult Volvo FH16-Reeks aan
een belangrijke bijdrage tot meer
efficiëntie.”
Met een dergelijk motorvermogen kunnen de vrachtwagens hun
snelheid aanhouden als ze bergop
rijden, zelfs als het totaalgewicht
van de combinatie erg hoog ligt.
Dankzij de hoge 425 kW-rem
capaciteit van het VEB+ systeem
rijden chauffeurs veilig de hellingen
af met een minimaal gebruik van
de voetrem. In veel gevallen maakt
VEB+ de installatie van een snelheidsvertrager overbodig.
Het is mogelijk om de 540 pkmotor uit te rusten met ofwel
I-Shift, de automatisch schakelende
splitter en rangeversnellingsbak,
of een handgeschakelde splitter
en rangeversnellingsbak met 14
versnellingen.
De D16-motor is verkrijgbaar
in Euro 4-versie, waarbij de uitlaat
gassen worden behandeld met
AdBlue en SCR-katalysator.

De Volvo FH16-reeks breidt uit met
een motorvariant van 540 pk en
een koppel van 2.600 Nm.
Volvo Trucks ontwikkelde de
540 pk-motor van zestien liter
vooral voor internationaal transport
naar en door heuvelachtige en
bergachtige gebieden. Hij beschikt
over het potentieel om hoge
gemiddelde snelheden te halen. In
combinatie met de Volvo motorrem
VEB+ en het intelligente I-Shift
schakelsysteem zorgt hij voor
ideaal rijgedrag.
“De huidige logistieke keten
draait rond ‘just in time’-leveringen.
Daarom zijn hoge gemiddelde snelheden een concurrentievoordeel
voor transportbedrijven,” zegt
Stanley Olsson, Business Unit
Manager voor de FH16 bij Volvo
Trucks.
“Vooral voor transporteurs die
werken in veeleisende bergachtige
streken levert deze nieuwe motor

Zij hebben besteld...
Naam
Vervaeke Transport
Transport Vanschoonbeek
Wallenborn
EKB Container L
Master Bulk
Wemmers Tanktransport
Magetra
Transports Grosjean
Galliker
Van Moer Transport
MTL
Ziegler
Transports Abraham
Tr.Marcel DEPAIRE
Shanks Hainaut
SCTR
Rotra
Peethultra Transport
Mattheeuws Eric
J en I Transport
Wijnands Bulk
Verjans
P Verdoodt NV
Hydrogaz
Transport Marc
Transport Hans
Gobert Entreprises
Jacques Possoz
De Swaef Transport

Aantal
100
54
40
40
30
20
20
15
15
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
7
7
7
7
6
6

Dealer
GGN
Celis Trucks
CPLL
Kant Antwerpen
Transportsolutions.be
Transportsolutions.be
TSS Melen
TSS Melen
Breuer-Antoine
Kant St Niklaas
Celis Trucks
CPLL
TSS Namur
Malfroot
GGN
TSS Liège
Derma Trucks
Kant Antwerpen
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VOLLE KRACHT

VOORUIT
De nieuwe vloot Volvo Trucks zet de bakens voor de toekomst. Stap
nu naar de Volvo Trucks concessiehouder in uw buurt. Onze
uitzonderlijk vooruitstrevende vrachtwagenserie omvat de veelzijdige
FL en de totaal nieuwe FE, twee van de beste voertuigen op de markt
voor leveringen in de stad. In de midden- tot zware klasse pakken de
nieuwste FH- en FM-versies uit met topmechaniek en superieur design. De
krachtpatser FH16, het vlaggenschip van onze vloot, gaat prat op een
fantastische 660 pk motor. De Volvo Trucks concessiehouder in uw buurt maakt
deel uit van het indrukwekkendste netwerk in Europa.
Hierdoor biedt hij u de keuze uit een imposante selectie
van financierings- en leasingopties. En het ruime aanbod
verzekerings- en servicecontracten biedt een oplossing op
maat voor elke bedrijfscontext. Wilt u ook volle kracht
vooruit? Contacteer dan snel uw Volvo concessiehouder!
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www.volvotrucks.be

ONBOARD. ONLINE.

ON BUDGET.
Snel toegang tot up-to-date informatie over de prestaties van trucks en chauffeurs
is van doorslaggevend belang om de concurrentie voor te blijven. Met Dynafleet
beschikt u over een flexibel, gebruiksvriendelijk online systeem dat u real time
informatie geeft, waardoor u beter vooruit kunt plannen en maximaal rendement uit uw bedrijf kunt halen. Dynafleet werpt een heel nieuw licht op uw bedrijfsvoering
met de introductie van Geofencing en een nieuwe registratie van chauffeursactiviteiten.
Daarnaast voldoet Dynafleet aan de ADR-regelgeving. Ga vandaag
nog naar uw Volvo concessiehouder en haal Dynafleet aan boord.
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