
Door twee namen te kiezen, positioneert

MAN de beide modellen uit het zwaarste

programma wat duidelijker ten opzichte

van elkaar. Dat neemt niet weg dat je nog

twee keer moet kijken om het verschil tus-

sen een TGX en de 20 cm smallere TGS te

zien. Maar belangrijker dan het uiterlijk is

dat de specificaties van beide series voor

verschillende soorten werk zijn ontwik-

keld.

Beide modellen stammen natuurlijk af

van de TGA en hebben dezelfde wijzigin-

gen ondergaan. Allereerst werd het gehele

interieur vernieuwd. Daarbij werd niet al-

leen aandacht besteed aan de - overigens

zeer geslaagde - styling, maar ook aan

kwaliteit en afwerking. Bij de TGA vond je

in een opbergkastje nog wel eens een los-

liggende elektrische leiding en kierde of

kraakte er nog wel eens wat. Bij de nieuwe

TGS en TGX behoren al dat soort dingen

tot het verleden. Een goed voorbeeld is

dat het hele dashboard uit één stuk is ge-

maakt. Bij vrijwel ieder truckmerk bestaat

het dashboard uit meerdere losse pane-

len. Het hele interieur, maar eigenlijk ook

het exterieur ademt een personenauto-

achtige uitstraling en meer in het bijzon-

der de uitstraling van het merk Audi. 

Dr. Karl Viktor Schaller, MAN’s hoogste

baas op technisch gebied, ontkent dan

ook beslist niet dat hij Audi een in alle op-

zichten geslaagd automerk vindt. Even-

min ontkent hij dat de nieuwe grootaan-

deelhouder Ferdinand Piëch al een keer

bij MAN is wezen buurten en bij die gele-

genheid zijn persoonlijke voorkeuren

kenbaar heeft gemaakt. 

Lichter en aerodynamischer
Een andere niet onbelangrijke verbetering

is de aerodynamica. MAN is vele weken in

de Duits-Nederlandse Windtunnel - 5000

euro per uur - bezig geweest om de aerody-

namica van de cabine te verbeteren. Voor-

al de hoeken en de spiegels kregen veel

aandacht. TTM heeft zelf kunnen vaststel-

len dat het traditionele rijwindgeruis rond

de hoeken vrijwel geheel is verdwenen.

Dat maakt de cabine buitengewoon stil en

levert ook een bijdrage aan een gunstig

brandstofverbruik. Uit de cijfers die MAN

verstrekte, blijkt dat het rijwindgeruis 

30 procent minder is dan bij de TGA, waar-

door het geluidsniveau in de cabine met 

13 procent kon worden gereduceerd. Vol-

gens MAN treedt ook geen vervuiling van

de spiegel en de zijruiten meer op.

Andere wijzigingen aan de nieuwe MANs

betreffen de radiatorgrille. De buitenkant

ziet er high-tech uit, maar belangrijker is

dat de luchtdoorlaat fors vergroot is,

waardoor de visco minder vaak en minder

hard hoeft te werken. En dat spaart weer

energie. Ook werden er aan chassis en as-

sen diverse wijzigingen doorgevoerd

waardoor gewichtsbesparingen tot 120 kg

werden bereikt. Vooral de nieuwe vooras-

ophanging is een stuk lichter. Veel aan-

dacht ook voor het elektrisch systeem,

wat onder andere resulteerde in een nieu-

we afdichting voor kabelverbindingen.

Ook anders zijn de verhoudingen in het

stuurhuis waardoor een meer directe 

besturing ontstaat. Samen met de nieuwe

voorasconstructie leidt dat tot een alge-

hele verbetering van de stuureigenschap-

pen, hoewel die bij de TGA ook al niet

slecht waren.

Verschillende toepassingen
De TGS is in eerste instantie bestemd voor
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Ander interieur en verbeterde aerodynamica voor  T

Wereldpremière voor nieuw
MAN onthult op de Bedrijfsauto RAI de nieuwe topmo-

dellen TGS en TGX. De laatste is verkrijgbaar met een

nieuwe V8 van 680 pk, het hoogste vermogen dat in

Europa’s standaard in een truck te krijgen is.

Goed kijken!
Om het verschil tussen de TGX en de TGS

vast te stellen moet je eigenlijk een meetlat

meenemen.

Aerodynamisch
Veel aandacht werd besteed aan de aero-

dynamica van spiegels en hoeken van de

cabine.

Uit één stuk
Het dashboardpaneel is uit één stuk gemaakt. Het hele inte-

rieur werd gerestyled waarbij een  personenauto uit de bo-

venklasse de benchmark was.

Beter vastgezet
De TGX en TGS hebben een hypermoderne

grille. De letters MAN zijn beter bevestigd

dan bij de TGA, want daar vielen ze er nog-

al vaak af.

RAI SPECIAL / TRUCKS
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zware distributie en nationaal vervoer

over kortere afstanden. De wagen is lever-

baar met de M- en L-cabine, terwijl er

voor nationaal vervoer de LX-cabine is. Er

is dus keuze tussen twee cabinelengtes en

twee cabinehoogtes.

MAN ontwikkelde een speciale qua ge-

wicht geoptimaliseerde TGS-versie voor

tank- en bulktransport. MAN claimt dat

die truck de lichtste is die op dit moment

in Europa te krijgen is. Het precieze ge-

wicht werd echter niet bekend gemaakt.

In de TGS kunnen motoren van 320 tot

540 pk worden geleverd. 

De TGX is leverbaar met de XL-, XLX- en

XXL-cabine waarbij de XLX de typische

‘vloot’-cabine is. Het motorenpallet is

identiek aan dat van de TGS, alleen is aan

de bovenzijde van het programma de

nieuwe V8 met 680 pk toegevoegd.

Samen met Liebherr
In het verleden werkte MAN bij de bouw

van V-motoren samen met Mercedes-

Benz. De deal was dat Mercedes de V8

mocht gebruiken en MAN de V10. De

nieuwe V8 is echter een product van sa-

menwerking met een nieuwe partner:

Kranenfabrikant Liebherr. Ook zal de

nieuwe V8 worden gebruikt voor maritie-

me toepassingen, zodat toch behoorlijke

aantallen worden bereikt.

Uiteraard is het potentieel van de 16 liter

metende V8 veel groter dan 680 pk. Men

gaat die grens ook nog wel een keer over,

maar het wachten is op een versnellings-

bak die een koppel van meer dan de hui-

dige 3000 Nm aan kan. Naar mag worden

aangenomen zal dan ook wel een dubbele

plaatkoppeling nodig zijn. Rijden met 680

pk is trouwens een zeer bijzondere erva-

ring. Hellingen worden genomen met het

gemak van een personenauto en de acce-

leratie is dusdanig dat je met gemak in

alle soorten verkeer kunt meekomen. Ui-

teraard liggen de exploitatiekosten van

een motor met een dergelijk vermogen

hoger dan die van een gewone 400 pk lijn-

motor. Maar als je de V8 voorzichtig rijdt,

kan hij ook heel zuinig zijn. MAN ver-

wacht van de V8 geen tienduizenden

stuks te gaan verkopen, maar richt zich op

eigen rijders en zwaar transport. Overi-

gens haalt de V8 euro 5, maar dan wel met

AdBlue.

Veiligheid
Tot slot kan nog worden gemeld dat ook

het thema veiligheid veel aandacht kreeg.

Zo is ESDP standaard op alle 4x2-trekkers

in combinatie met TipMatic-transmissie,

Pritarder of Intarder. Leverbaar is verder

een elektronisch systeem dat stabiliteit

regelt via de luchtvering en de dempers

en er is natuurlijk het ‘Lane Guard’-sys-

teem. Een andere optie is Adaptive Cruise

Control dat ervoor zorgt dat automatisch

wordt geremd als de truck te dicht op zijn

voorganger rijdt. De afstand is binnen ze-

kere grenzen door de chauffeur in te stel-

len.

Er is natuurlijk nog een heleboel meer

over de nieuwe TGX en TGS te vertellen,

zoals het nieuw ontwikkelde chauffeurs-

informatiesysteem of over de geweldig

grote subwoover luidsprekers die af-fa-

briek kunnen worden besteld. We hopen

binnen niet al te lange tijd een keer een

TGS of TGX aan de tand te kunnen voelen.

Uiteraard kunt u de nieuwe TGX en TGX

alvast zelf gaan bekijken op de Bedrijfs-

auto RAI. ■

P.C. Wieman

Losse koppen
De nieuwe V8 heeft losse cilinderkoppen en

SCR-technologie om aan Euro 5 te voldoen.

Chauffeursinfo
Nieuw is ook de centrale display voor 

allerlei chauffeursinfo. 

Volvo-stand in teken van energie en milieu
Volvo hield kort voor de

Bedrijfsauto RAI een

groot internationaal sym-

posium waar men liet zien

op welke gebieden het be-

drijf actief is als het gaat

om het ontwikkelen van

trucks die rijden op ‘her-

nieuwbare’ brandstoffen.

Men onthulde zeven

trucks, die werden aange-

past om op niet-fossiele

brandstof te rijden, varië-

rend van biodiesel tot en

met het tot nu toe niet zo

bekende DME ofwel dim-

ethylether. Volvo ziet veel

in deze brandstof, omdat

deze zeer weinig gevolgen

voor het klimaat heeft

wanneer je naar de volle-

dige productie en ver-

bruikscyclus kijkt. DME is

volgens Volvo kostentech-

nisch interessant als het

wordt gemaakt van bio-

massa door middel van

vergassing of van het

zwarte residu dat vrijkomt

bij de fabricage van hout-

pulp voor de papierpro-

ductie. Volvo Trucks gaat

vanaf 2009 praktijktesten

doen met DME-trucks. Op

de stand zal één van de

trucks die geschikt is voor

het rijden op twee ver-

schillende brandstoffen,

te zien zijn. ■

r  TGS en TGX

uwe MAN-topmodellen
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DAF toont op de RAI het vernieuwde

Space Cab-dak voor de CF-serie, dat  te-

gen meerprijs van Skylights kan worden

voorzien. De CF komt daarmee qua uiter-

lijk weer een stapje dichter bij de XF. Bin-

nen het CF-programma introduceert DAF

wijzingen aan de bouwvoertuigen om het

comfort en de terreinvaardigheid verder

te verhogen en de schadegevoeligheid

verder te verlagen. Zo wordt het dubbel-

aangedreven tandem voorzien van silent-

blocs en zijn diverse nieuwe opstappen

ontwikkeld. Speciaal voor ‘off-road’-toe-

passingen is een specifieke afstemming

van de 12-gangen AS-Tronic geautomati-

seerde versnellingsbak leverbaar. 

Zowel de voertuigen uit de CF- als uit de

XF105-serie worden inmiddels standaard

geleverd met een waarschuwingssignaal

wanneer de chauffeur de veiligheidsgor-

dels niet gebruikt. Op verzoek van

chauffeurs wordt ook een functie voor het

versneld sluiten van de portierruiten

standaard en zal aan de bestuurderszijde

een zonwering met oprolsysteem gemon-

teerd worden. Net als bij de XF105-mo-

dellen, worden uitvoeringen met slaapca-

bine uit de CF-serie nu af-fabriek

voorzien van dubbel uitgevoerde gordij-

nen. Vanaf begin 2008 worden de XF105

en de CF optioneel leverbaar met een

nieuw comfort-matras. Ten opzichte van

het bestaande toch al niet slechte matras

met schuimvulling is de verandering dat

het comfortmatras pocketvering en een

tijk heeft. Op de XF Super Space Cab is het

comfortmatras standaard.

Tegelijk met het beschikbaar komen van

het comfortmatras, zal zowel de CF- als

de XF105-serie boven de voorruit vier in

plaats van twee DIN-slots krijgen (is al

standaard op XF105 Super Space Cab).

Daardoor kan - naast tachograaf en au-

dio-apparatuur - voortaan ook het bedie-

ningselement voor de Maut-apparatuur

(Duitse wegenbelasting) fraai geïnte-

greerd worden opgenomen.

EEV-motoren voor LF, CF en XF105 
Dit jaar startte DAF met de levering van

EEV-motoren voor het openbaar vervoer.

In het voorjaar van 2008 komen deze

schone motoren ook beschikbaar voor de

DAF CF75 distributievoertuigen. Dan zul-

len ook EEV-versies van de 12,9 liter PAC-

CAR MX-motor leverbaar worden voor de

DAF CF85 en de XF105. Deze zijn even-

eens uitgerust met een passief roetfilter.

Daardoor wordt een verdere reductie van

de uitstoot van vaste deeltjes van 50 pro-

cent gerealiseerd. De  9,2 liter motor zit

zelfs 25 procent onder de EEV-gasnorm.

Voor de binnenstedelijke distributie is de

160 pk versie van de LF leverbaar in EEV-

uitvoering. Dankzij een zeer efficiënt ver-

brandingsproces worden de lage EEV-

emissiewaarden in de LF gerealiseerd

zonder toepassing van een roetfilter. 

DAF toont op de BedrijfsautoRAI een pro-

totype van een LF met  hybridetechnolo-

gie. Het voertuig maakt gebruik van een

parallel diesel/elektrisch hybridesysteem,

zodat de auto kan worden aangedreven

door de dieselmotor, de elektromotor of

door een combinatie van beide. Het pro-

totype is uitgerust met de nieuwe 4,5 liter

Paccar FR (Euro 5/EEV) dieselmotor met

een maximum vermogen van 118 kW/160

pk en is gekoppeld aan een geautomati-

seerde Eaton-zesversnellingsbak van het

type Autoshift. Tussen de koppeling en de

versnellingsbak is een elektromotor aan-

gebracht, die voor de aandrijving kan zor-

gen, maar ook als generator dient. Ener-

gie die tijdens het remmen vrijkomt,

wordt opgeslagen in de lithium-ion-bat-

terijen en gebruikt bij het accelereren.

DAF zal vanaf eind dit jaar de eerste pro-

totypes inzetten voor ‘veldtests’ bij klan-

ten. ■

P.C. Wieman

DAF komt naar de beurs met nieuws over de EEV-mo-

toren en een prototype van een LF met hybridetechno-

logie. Verder werden bestaande voertuigen op diverse

punten verbeterd.

DAF focust op milieu
Prototype van LF met hybridetechnologie

Nog meer gelijkenis
Ook de CF kan nu worden

geleverd met de fraaie lam-

pen bovenin en lijkt dus nog

meer op de XF.

Extra schoon
De extra schone EEV-motor komt nu ook

voor trucks beschikbaar. 

Hybride komt eraan
DAF is zo goed als klaar met het ontwerp 

van een hybride truck.
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De nieuwe Massif wordt gemaakt in de

door Iveco gekochte Spaanse Santana-fa-

briek die in licentie het oude model

Landrover bouwde. Met de Massif be-

treedt Iveco niet het zelfde marktsegment

maar wel dat van de terreinwagen voor

professioneel gebruik. De vierwielaan-

drijving van de Massif is uitschakelbaar

om de prestaties bij het gebruik op de

weg te verbeteren. In dat geval vindt de

aandrijving alleen plaats op de achter-

wielen. De tussenbak met terreinreductie

is direct achter de zesversnellingsbak ge-

monteerd. Daardoor was een wat een la-

gere positie van de carrosserie mogelijk.

De Massif heeft nog een echt chassis met

doosvormige langsliggers en een starre

achteras. Alle wielen zijn uitgerust met

schijfremmen. De Massif heeft de drie-

liter motor die we kennen uit de Daily. Er

is keuze uit een HPI-versie met een ver-

mogen van 146 pk en een koppel van 350

Nm en een HPT-versie die een vermogen

van 176 pk combineert met een koppel

van 400 Nm. 

Naast de Massif lanceert Iveco op de RAI

nog 4x4 versie van de Daily. De wagen

heeft permanente vierwielaandrijving,

een verdeel- en reductiebak die in com-

binatie met de zesversnellingsbak en pa-

raboolveren met een starre achteras.

Daily CNG
Nieuw en zeker voor de Nederlandse

markt interessant is de Iveco Daily op

CNG, ofwel gecomprimeerd aardgas. De

3.0 liter aardgasmotor beschikt over een

vermogen van 136 pk (100 kW) en is

rechtstreeks afgeleid van de dieselversie.

Dankzij het feit dat de emissiewaarden

ruimschoots onder de limieten liggen die

door de Euro 4- en Euro 5-normen zijn

voorgeschreven, wordt de Daily met

CNG-motor aangemerkt als een ecolo-

gisch verantwoord voertuig dat volgens

de Europese milieuwetgeving voldoet

aan de classificatie EEV (Enhanced Envi-

ronmental Vehicle). Daarmee komt het

model in Nederland in aanmerking voor

een milieusubsidie van 5000 euro, mits

geregistreerd als voertuig met een GVW

vanaf 3500 kg. ■

De nieuwe Stralis en de nieuwe Daily beleven hun

RAI-primeur, maar een echte première zijn natuurlijk

de Daily 4x4 en de nieuwe Massif.

Vooral off-road nieuws bij Iveco
Première voor Daily 4x4 en Massif

Nieuwe markt
Iveco richt zich met de Massif op beroeps-

matige gebruikers. Daarom wordt de wa-

gen dan ook niet via het Fiat-kanaal ver-

kocht.
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Specials bij Mercedes

De Viano X-clusive is een primeur. Dit

model is gebaseerd op de Viano Ambiente

en heeft een V6-dieselmotor én veel luxe

extra’s. Daarnaast is er de vierwielaange-

dreven versie 4-MATIC. Ook een 4x4 ver-

sie van de Vito is nieuw op de Bedrijfs-

autoRAI.

Een noviteit voor het echte terreinwerk is

de nieuwe Unimog U 20. Het betreft een

aanvulling op de reeds bestaande Uni-

mog-lijn met compactere buitenafmetin-

gen en een kortere wielbasis. Unimog

staat bekend om de ruime mogelijkheid

tot het aankoppelen van vele werktuigen

via een PTO. De naam komt niet voor niets

van Universal Motorgerät.

Eveneens in het segment speciale voertui-

gen vallen de aardgas aangedreven Econic

en Sprinter. Met maar liefst 279 pk en een

maximum koppel van 1000 Nm is de aard-

gasmotor bij uitstek ge-

schikt voor de inzet van

de Econic. De nieuwe

Sprinter op aardgas is

vanaf het voorjaar 2008

leverbaar. Mercedes-

Benz is als enige auto-

producent in staat om

personenauto’s, bestel-

auto’s en bussen af-fa-

briek te voorzien van

aardgasaandrijving. Bij de trucks is een

noviteit dat de schakelautromaat  PowerS-

hift nu ook op de Axor leverbaar is.

Veiligheid
Met betrekking tot de veiligheid laat Mer-

cedes-Benz van zich horen met onder an-

dere Adaptive ESP op alle bestelauto’s.

Het elektronisch stabiliteitsprogramma

houdt automatisch rekening met de actu-

ele belading van het voertuig. Adaptive

ESP is de tweede generatie ESP en meet

ook de exacte positie, zowel horizontaal

als verticaal, van de lading. Hierdoor

wordt nauwkeurig het zwaartepunt nauw-

keurig bepaald, zodat het motormanage-

ment daarop kan reageren. Voor de trucks

brengt men het Adaptive Cruise Control.

Vanaf nu is Trailer Stability Assist ook op

de Vito en Viano leverbaar, wat rijden met

een aanhanger of caravan veiliger maakt.

Verder op de stand van Mercedes ruim

aandacht voor de lease- en verzekerings-

activiteiten van CharterWay en het cen-

trum voor gebruikte bedrijfswagens

TruckStore. ■

Het zware programma van Mercedes-

Benz is van dusdanig recente datum dat

daar geen compleet nieuwe producten

zijn te verwachten. Wel is er nieuws op

het gebied van de lichte lijn en Unimog.

Agressief
De nieuwe Unimog 

U20 ziet er lekker 

agressief uit.
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Vijf jaar heeft Scania aan dit nieuwe mo-

torenplatform gewerkt. In een eerdere

TTM werd al een tipje van de sluier opge-

licht: kern van de Euro 5-motoren is het

nieuwe, met Cummins samen ontwikkel-

de XPI-inspuitsysteem, waarmee druk-

ken mogelijk zijn tot 2400 bar.

Tegelijk werden de motoren qua slagvo-

lume enigszins vergroot. De 11,7 liter

motor ging naar 12,7 liter. Met die extra

hoge inspuitdruk én met de mogelijkheid

van meerdere inspuitmomenten redu-

ceert Scania het aantal roetdeeltjes. De

stikstofoxiden ofwel de (NOx) worden

aangepakt met Scania’s gepatenteerde

EGR-oplossing. Daarbij wordt 25 tot 30

procent van de uitlaatgassen ‘afgetapt’

en gemengd met inlaatlucht. Die wordt in

twee trappen gekoeld. Via waterkoeling

wordt de temperatuur teruggebracht van

600 naar 200 °C en daarna via een lucht-

tegen-lucht koelsysteem van 200 naar 40

à 50 °C. Het mengen van inlaatlucht met

een uitlaatgas zorgt voor een lagere ver-

brandingstemperatuur, die vervolgens de

vorming van stikstof-oxiden tegengaat.

De met Cummins samen ontwikkelde en

gepatenteerde XPI common rail- injec-

tietechniek mag alleen door Scania en

Cummins worden gebruikt. Er was uiter-

aard veel belangstelling voor van andere

truckfabrikanten, maar Scania ging daar

uiteraard niet op in. Naast Cummins

werkte Scania met Siemens samen voor

het hele elektronische regelgedeelte.

Variabele turbo
Alle Euro 5-motoren hebben een turbo

met variabele geometrie die samen werd

ontwikkeld met Holset, dat een onder-

deel van Cummins is. Tegelijk met de

lancering van de Euro 5 XPI-motoren is

de Turbocompound-motor een zachte

dood gestorven. Via EGR wordt nu zoveel

energie uit de uitlaatgassen gehaald dat

er te weinig meer over is om via turbo-

compounding nog te kunnen benutten.

Een deel van de brandstofbesparing

wordt door Scania bereikt dankzij het

hoge koppel. Scania stelt dat je voor het

beoordelen van de pres-

taties van een motor ei-

genlijk veel meer moet

kijken naar de verhou-

ding koppel/vermogen.

Die verhouding is volgens

Scania niet alleen hoger

dan bij de voorgaande

Scania-motoren, maar

hoger dan bij alle concur-

renten in dit vermogens-

bereik. Hierdoor kan Sca-

nia een snellere

overbrengingsverhou-

ding specificeren.

Intervallen
Overigens zijn ook de onderhoudsinter-

vallen en met name de olieverversingsin-

tervallen voor de nieuwe motoren ver-

lengd: maximaal 120.000 km bij een GVW

van ten hoogste 36 ton en maximaal

90.000 km bij een GVW van 45 ton, één en

ander afhankelijk van de gebruiksom-

standigheden en de toepassing. Nieuw is

verder dat een indicatie op het dash-

board het mogelijk maakt dat de

chauffeur het oliepeil vanuit zijn stoel

kan controleren. Het verschil tussen de

max.-/min.-markeringen is 5 liter voor de

9-liter motoren en 8 liter voor de 13-liter-

motoren. Nieuw is verder de Adaptive

Battery Charging waarbij de laadspan-

ning voor de accu van de wisselstroom-

dynamo afhankelijk is van de accutempe-

ratuur. Bij lage temperaturen stijgt het

voltage en bij hoge temperaturen daalt

het, met als voordeel dat koude accu's

sneller worden opgeladen en 

warme accu's voorzichtiger. Een krachti-

gere 100 A-wisselstroomdynamo is stan-

daard en als optie is een 150 A 

heavy-duty uitvoering leverbaar.

Wat tot voor kort eigenlijk niemand wilde geloven, is

Scania toch gelukt: Euro 5 te halen zonder naar Ad-

Blue te hoeven grijpen. Dit nieuws zal de Scania stand

op de Bedrijfsauto RAI nog drukker maken dan die ge-

bruikelijk al is. De bezoekers kunnen dan tevens ken-

nismaken met de nieuwe G-serie cabines.

Scania flikt ‘t!
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Euro 5 zonder AdBlue

Zoek de verschillen!
De G-serie zit tussen de P

en de R in. 

Hytruck ontwikkelde op

basis van een 7,5 tons Mit-

subishi Canter een distri-

butietruck die wordt voort-

bewogen door middel van

waterstof en dus geen en-

kele andere emissie heeft

dan H2O, oftewel water.

Bij de Canter zijn motor,

versnellingsbak, differen-

tieel, achteras en brand-

stoftank vervangen door

een hightech, nul-emissie

brandstofcel aandrijfsys-

teem. De wagen heeft twee

8 kW brandstofcellen die

als primaire krachtbron

fungeren en via een accu-

pakket twee wielnaafmoto-

ren van de benodigde

energie voorzien. De vrij-

komende kinetische ener-

gie bij het afremmen wordt

geregenereerd. Het project

wordt ondersteund door

SenterNovem. Op dit mo-

ment beschikt Hytruck

over een zogenoemde ‘pi-

lot production vehicle’,

een voertuig dat produc-

tierijp is en binnen afzien-

bare termijn op de markt

komt.

De aanschafkosten van de

wagen zijn fors hoger dan

een gewone truck, maar de

exploitatiekosten weer wat

lager. Hytruck hoopt dat

men met behulp van fisca-

le voordelen qua exploita-

tiekosten uiteindelijk op

het zelfde niveau kan uit-

komen als een gewone die-

seltruck. ■

Hytruck, Beverwijk
www.hytruck.eu

Stand 03.003

Hytruck haalt nul-emissie met waterstoftruck 

Hoge drukken
De injectors van het XPI-

systeem zijn geschikt voor

drukken tot 2500 bar.

RAI SPECIAL / TRUCKS
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Geen decompressierem
Opmerkelijk is dat Scania ook op dit nieu-

we motorplatform geen decompressierem

aanbiedt. Scania is daarmee de enige

truckfabrikant die een dergelijk type mo-

torrem niet brengt. Scania biedt uiteraard

wel een uitstekende uitlaatrem, maar

voor degenen die meer remvermogen wil-

len hebben is er geen andere keuze dan

een hydraulische intarder. Bezwaar daar-

van is niet alleen het extra eigen gewicht

en het fractioneel hogere brandstofver-

bruik, maar vooral het feit dat het remver-

mogen bij oplopende temperatuur af-

neemt. Toch zal Scania een dergelijke rem

ook in de toekomst niet ontwikkelen, om

de simpele reden dat het systeem met los-

se cilinderkoppen daarvoor onvoldoende

stijf is.

Ook V8 krijgt XPI
Op dit moment zijn alleen de lijnmotoren

met XPI uitgerust, maar de motoren vol-

gen binnen een jaar. Ook die voldoen dus

straks aan Euro 5 zonder AdBlue. 

Binnen het nieuwe Euro 5-programma

ontwikkelde Scania ook nog twee moto-

ren die voor toepassingen in steden zijn

bedoeld en die voldoen aan de EEV-nor-

men.  Beide zijn vijfcilinders, de zwaarste

is een ethanolmotor. De twee kleinste 9,3

liter motoren, van 230 en 280 pk, hebben

nog wel een onderhoudsvrij roetfilter. 

De nieuwe motoren zijn ongeveer 40 kg

lichter dan de vergelijkbare, voorgaande

modellen die met SCR aan Euro 5 volde-

den. De gewichtsbesparing zit vooral in

de afwezigheid van de nabehandelingsap-

paratuur.

Scania heeft ook al prijzen

bekend gemaakt van de

nieuwe motoren. Uitgaande

van de prijs van de huidige

Euro 5 SCR met 420 pk kost

de 420 pk EGR 2200 euro

meer, de 440 pk EGR 4200

euro meer en de 480 pk 6200

euro meer. 

De verkopen van de nieuwe Euro 5 EGR

starten meteen. Dus op de Bedrijfsauto-

RAI worden de trucks met Euro 5-motor

verkocht. De eerste motoren worden naar

verwachting over twee maanden afgele-

verd.

Nieuwe cabine
De term ‘nieuwe” is bij een Scania-cabi-

ne, gezien het bouwdoossysteem, wat

overdreven. De G-serie is eigenlijk een 

R-serie waarvan de cabine wat lager is ge-

plaatst. Dat is vooral te merken aan de

tunnelhoogte, want die is bij de G-serie

310 cm. Ter vergelijking: bij de R is die 160

cm en bij de P 450. De G-serie is in alle

denkbare variaties wat betreft cabine-

lengte en -hoogte te leveren, behalve als

Topline. ■

P.C. Wieman

Variabel
De door Holset ontwikkelde turbolader

heeft een variabele geometrie.

Meer ruimte
De G-serie heeft door de lagere motortunnel

meer ruimte.

XPI
Schematische voorstelling van het XPI-sys-

teem.

Nieuwe Scania-motoren

* ethanol motor

Filtratiegraad 230 270* 280 320 360 400 440 480
Koppel (Nm) 1050 1200 1400 1600 1900 2100 2300 2500 
Cil. Inh (l) 9,3 8,9 9,3 9,3 12,7 12,7 12,7 12,7
Boring(mm) 130 127 130 130 130 130 130 130 
Slag  (mm) 140 140 140 140 160 160 160 160 
Emissies Euro5 Euro5 Euro5 Euro5 Euro5 Euro5 Euro5 Euro5

EEV EEV EEV
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