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 ATC INFORMATIE

ATC Rotterdam maakt kennis met nieuwe Volvo FH

Nieuwe FH in de werkplaats
Wat is dé plek om kennis te maken met de nieuwe Volvo FH? Juist, Rotterdam-Waalhaven. 

Dat logistieke hart van Nederland klopt altijd door. Wie dan de presentatie moet doen? 

Ook duidelijk: Many van Krieken. De Volvo-trainer, begon bij Volvo Truck Center Waalhaven. 

Voor ATC-Rotterdam is alleen het beste goed genoeg.

Een splinternieuwe truck, toptrainers Many van Krieken (links) en Peter Hendriks, en meer dan 60 ATC-leden: succes verzekerd.

dan een afgeschuinde vorm, zodat 
het net buiten de kopstraal van de 
oplegger valt. En dan is er de onaf-
hankelijke wielophanging aan de 
voorkant: “Voor de chauff eur is het 
betere weggedrag van belang. Wij in 
de werkplaats worden nu getraind 
op het afstellen van de wielstanden”. 
 Als de truck weer op zijn wielen 
staat, maakt een ATC-lid een 
opmerking over het vele kunststof 
aan de truck “Wij noemen dat anti-
roestijzer”, grapt Hompus. Behalve 
dat kunststof niet roest, heeft het 
nog een belangrijke eigenschap: 
“Het is licht. En iedere kilo die niet 
aan de truck zit kan de klant extra 
vervoeren”. De ruimte in de cabine 
is een aangename verrassing: “Door 
de A-stijlen rechterop te zetten, 
ontstond extra ruimte. De voorruit 
is nu gelijmd. In geval van nood trap 
je die er niet uit. Dus zit er nu een 
noodluik in het dak”. De cabine zelf 
staat 90 mm hoger: “Om ruimte te 
maken voor de Euro 6 motoren”. Het 
kanteldraaipunt is zelfs 
120 mm verhoogd en dat maakt het 
kantelen van de cabine lichter. Als 
het elektrisch-hydraulisch systeem 
gewoon werkt is dat niet merkbaar. 
Moet het met de hand, dan gaat het 
lekker licht ervaren de ATC-leden. 
   
 Personenautotechniek 
 Tijd voor de volgende ronde. 
Technisch trainer Peter Hendriks 
ontvangt onze groep in het 
instructielokaal van VTC-Rotterdam. 
Hendriks pikt enkele highlights 
uit de nieuwe truck. Allereerst de 
I-Torque Euro 6, die komend najaar 
leverbaar wordt: “Voor Euro 4 
gebruikten we EGR en een roetfi lter, 
voor Euro 5 gebruiken we SCR, 
voor Euro 6 hebben we ze allebei 

 Samen met collega-technisch trainer 
Peter Hendriks reed Trucktechnicus 
van het Jaar 2005 Many van Krieken 
met een van de eerste FH-trucks van 
Beesd naar Rotterdam: “Fenome-
naal”, vindt hij. Dat klinkt niet echt 
rationeel: “Een truck is emotie voor 
mij. Er stroomt diesel door mijn 
aderen”. Van Krieken toont de video 
waarin stuntvrouw Faith Dickey op 
een koord tussen twee over een 
snelweg razende FH’s balanceert. 
“Meer dan 6 miljoen keer bekeken. 
Veel chauff eurs hebben die video 
echt bestudeerd. ‘Hoe ziet het 
dashboard eruit? Wat is er met de 
raamstijl gebeurd?’ Dat is emotie.” 
 Ondertussen is een truck natuurlijk 
gewoon werkgereedschap, ratio 
dus. Om ook die kant te laten zien, 
toont Van Krieken nog een video. 
Daarin wordt een monteur onder de 

truck meegevoerd. Zodra dat nodig 
is, komt hij in actie. Grappig, maar 
meer dan dat: “De truck mag niet 
stilstaan. De transporteur wil 
100 procent uptime. Om dat te 
bereiken is de FH een ‘connected 
truck’. De truck geeft de slijtage aan 
remmen en koppeling, toestand van 
de accu, van het luchtdrogerfi lter 
en het foutcodegeheugen door aan 
de werkplaats. Die kan de FH zo 
precies op tijd binnenroepen voor 
onderhoud”. 
   
  Eerst de onderkant  
 De groep van meer dan zestig 
Rotterdamse ATC-leden gaat in 
drieën, en ons groepje begint in de 
werkplaats. De FH-truck waarmee 
beide trainers uit Beesd kwamen, 
staat op wielheff ers. Een mooie 
gelegenheid om de nieuwe truck 

van onder te bekijken. Assistent 
werkplaatschef Wim Hompus geeft 
toelichting. “Die oranje draden 
lopen naar de 24V-120V omvormer. 
Die voedt de elektrische aircocom-
pressor. Een regeleenheid zorgt dat 
de standkoeling de accu’s niet teveel 
belast.” En: “Het tandheugelstuurhuis 
is nieuw voor ons. We zijn gewend 
aan een stuurhuis op het chassis 
met een stang ernaartoe”. En heel 
praktisch: “Zie je dat alle luchtleidin-
gen langs de ene chassisbalk lopen 
en de elektrische verbindingen 
langs de andere?” Ook de uitlaat 
tussen de chassisbalken trekt de 
aandacht. “Zo neemt hij geen ruimte 
in aan het chassis, maar je kunt ook 
nog steeds een staande kopen.” Ook 
vanwege de ruimte aan het chassis 
kan het AdBlue-tankje achter de 
cabine geplaatst worden. Het krijgt 
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nodig. EGR drukt de NO x -uitstoot 
tijdens het warmdraaien. Is het 
nabehandelingsysteem eenmaal op 
temperatuur, eventueel met hulp 
van de 7 e  injector, dan neemt SCR 
het over”. Het resultaat is 77 procent 
minder NO x  dan in de Euro 5-motor. 
Nu gaan een lage NO x -uitstoot en 
laag brandstofverbruik bij een diesel 
slecht samen. Dus bedacht Volvo 
een list: “De motor werd getuned op 
een koppel van 2.800 Nm. Dat is 
500 Nm meer dan de al bestaande 
13 liter Euro 6-motor. De motor 
levert dat enorme koppel tussen 900 
en 1.200 toeren. Die lage toerental-
len zorgen voor minder wrijving, 
dus minder brandstofverbruik. Maar 
voor een chauff eur is het lastig de 
motor in zo’n smalle toerenband te 
houden. Vandaar I-Torque, deze Euro 
6-variant krijgt een versnellingsbak 
met dubbele koppeling, vergelijk-
baar met wat we in personenauto’s 
kennen”. 
 Hendriks bespreekt meer ‘perso-
nenauto’-techniek: “De APM (Air 
Production Modulator) bevat een 
EPB (Electronic Parking Brake). 
De parkeerrem wordt automatisch 
geactiveerd, hij kent een trailer-
testfunctie. En is er geen stroom, 
dan is hij uit te schakelen door de 
remboosters uit te draaien”. Nog een 
nieuwe remfunctie is de stretch-
brake op bakwagens: “De chauf-
feur kan die inschakelen op gladde 
bochtige afdalingen. Bij gas loslaten 
wordt de trailer dan pulserend 
geremd. Dat voorkomt dat de chauf-
feur na een bocht de achterlichten 
van de trailer kan controleren”. 
    
Brandstofbesparing    
En zo komen nog tal van innovaties 
in de truck voorbij: “De opbrengst 
van de stuurpomp is variabel. Dat 
spaart brandstof. Bovendien blijft 
de stuurolie koel zodat een koeler 

overbodig is”.   De laatste ronde 
brengt onze groep opnieuw bij 
Many van Krieken. Hij neemt de 
werkruimte voor de chauff eur voor 
zijn rekening. De FH-chauff eur 
beschikt over Adaptive Cruise Con-
trol met de I-See-functie. Die slaat 
eenmaal gereden hellingen op in 
zijn geheugen. Bij een volgende rit 
over dezelfde helling kiest I-See de 
versnelling en snelheid zo dat geen 
brandstof onnodig verloren gaat. 
De ACC-radar in de hartlijn van het 
voertuig is tevens verantwoordelijk 
voor de ‘Forward Collision Warning’. 
Ook het ‘Lane Leeping System’ staat 
de chauff eur bij. “De camera achter 

de voorruit houdt de lijnen op de 
weg in de gaten. Bij vervanging van 
de voorruit moet de trucktechnicus 
het systeem calibreren.” Op zijn 
dashboard krijgt de chauff eur nog 
meer hulp: “Op het centrale display 
kan hij het beeld van vier camera’s 
bekijken. Dus hoeft hij zijn cabine 
niet uit bij het koppelen van een 
aanhangwagen”. Komt hij toch 
buiten, dan heeft hij een afstandsbe-
diening tot zijn beschikking om de 
luchtvering aan te sturen of de mo-
tor te starten.   Voor de opbouwer is 
het goed te weten dat het voertuig 
over vier exemplaren van een nieuw 
type ECU beschikt. Die I/O-modules 
fungeren als multifunctionele 
ECU’s, die een heel scala aan taken 
vervullen. Ook voor de chauff eur 
biedt die elektronische architectuur 
voordelen: “Hij kan de schakelaars 
op het dashboard naar eigen inzicht 
plaatsen. De functie zit namelijk in 
de schakelaar”. 
 Pas rond middernacht verlaat de 
nieuwe FH de Waalhaven. De truck 
is bijzonder, het tijdstip niet. Het 
logistieke hart van Nederland klopt 
altijd door. 
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Faith Dickey en de FH in actie

Kijk voor een video van de stuntvrouw en meer FH-video’s in het 
maanddossier op www.AMT.nl/februari2013 of scan de QR-code.

 WWW.AMT.NL

De nieuwe FH geeft zijn geheimen prijs.

Cabine kantelen? Een makkie, zelfs als het met de hand moet.

 TEKST: ERWIN DEN HOED 
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