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Trailertechniek op hoog niveau

Wabco beveiligt vrachtvervoer
Natuurlijk is Wabco bekend van luchtremmen op trucks, die ze verder voorzien van luchtvering 

en elektronische veiligheidssystemen. Maar niet alleen trekkers zijn belangrijk, benadrukt tech-

nisch adviseur en trainer aftermarket Nenno Radujko van de Nederlandse vestiging in Rotterdam. 

De trailer verdient meer aandacht.

 Ook voor trailers blijkt Wabco een omvangrijk 
programma van veiligheids- en optimalisatie- 
systemen te hebben, naast het voor de hand 
liggend rem- en veersysteem. Vooral daarop con-
centreert zich de Nederlandse Wabco-vestiging, 
alles wat het merk levert voor trucks en trekkers 
valt meer onder verantwoordelijkheid van 
truckfabrikanten en hun importeurs/dealers. Bij 
opleggers en aanhangers ligt dat anders, daarvan 
worden er veel in Nederland gebouwd. Vaak 
geheel op wens van de vervoerder, zodat Nenno 
Radujko niet alleen trailerbouwers maar zeker 
ook vervoerders adviseert.
Daarnaast verzorgt Wabco training in trailersys-
temen, waarbij Nenno een van de instructeurs 

is. “Zowel onderhoud als uitrusting van trailers is 
heel belangrijk voor de veiligheid, daarvan moet 
ik vooral de transporteur overtuigen”, horen we 
van Nenno. “De insteek is niet zo moeilijk. U drijft 
uw onderneming toch niet om met mooie trek-
kers te kunnen rijden? Het gaat om wat erachter 
hangt, de trailer waarmee de vracht wordt 
vervoerd.” 

 Alleen getrainde monteurs 
 Om te beginnen is dit in gesprekken een goede 
start om te wijzen op het belang van deskundig 
onderhoud aan trailers, niet alleen aan de trek-
kende voertuigen. En een ingang om eraan te 
herinneren dat ook de best beveiligde trekker 

zich niet uit moeilijke situaties kan redden als een 
tientallen tonnen zware beladen trailer daarach-
ter niet meewerkt.
“Een eerste vereiste, zeggen we ook in onze 
trainingen, is dat altijd de ISO-stekker van de 
trailer met de truck verbonden moet worden. Het 
is noodzakelijk dat trailer en trekker CAN-signalen 
kunnen uitwisselen via die stekker.” Alleen de 
luchtleidingen aankoppelen zodat tenminste 
de remmen van de trailer kunnen werken is niet 
genoeg, een trailer met elektronische regeling op 
remmen en luchtvering heeft ook elektronische 
signalen nodig. Wabco produceert al sinds 1996 
ESC-stabiliteitsregeling voor trucks.
Om te zorgen dat het elektronisch aangestuurd 

Rollover Stability Support 
op de testbaan in Duitsland 
die Wabco gebruikt. Elek-
tronische remsturing op de 
trailer en communicatie met 
de elektronica in de trekker 
helpt mogelijk omslaan van 
de trailer te voorkomen.
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remsysteem goed blijft werken, vertelt Nenno, is 
het beveiligd met een PIN-code. Alleen monteurs 
die een cursus hebben gevolgd krijgen een PIN 
om de remparameters te kunnen instellen. 
 “We merken in onze trainingen wel vaak dat de 
technische basiskennis tekort schiet. Hoe werkt 
het mechanisch systeem, wat betekenen de 
luchtdrukken die je meet, wat is de invloed van 
de leidingdiameter? De jongere monteurs pikken 
snel op hoe ze met elektronische regelingen 
moeten werken, maar hebben moeite te begrij-
pen dat door een te dunne leiding onvoldoende 
lucht kan, zodat het remsysteem te traag zal 
werken.”
De ‘Wabco University’ biedt een basistraining in 
de techniek van luchtdrukremsystemen, en een 
aantal vervolgcursussen voor oplopend ingewik-
kelde elektronisch gestuurde remsystemen. Die 
laatste geven recht op een licentienummer om 
een PIN-code voor de Wabco diagnosesoftware 
aan te vragen.
De trainingsmodules vergen elk een dag, maar 
er is daarnaast de mogelijkheid van e-learning. 
Alles natuurlijk steeds bijgewerkt naar de laatste 
technische stand van zaken. 

 De beste oplossingen 
 Het houdt zeker niet op bij het rem- en veersys-
teem wat Wabco betreft, ze ontwikkelen heel 
veel elektronische systemen. “Denk aan bussen, 
sturing van de pneumatiek voor het openen en 
sluiten van de deuren, met beveiliging dat dit 
alleen kan bij een stilstaand voertuig. En even-
tueel aansluiting op de luchtvering voor een 
knielsysteem.” 
 “De toekomst is dat trekker en trailer volledig 
elektronisch gekoppeld worden”, kijkt Nenno 
vooruit. Bijvoorbeeld voor TPMS bandenspan-
ningbewaking, hoewel dat op trailers niet (zoals 
wel bij trucks) verplicht wordt. Overigens noemt 
Wabco het IVTM. Dat werkt draadloos met 
sensoren die op de velg worden gemonteerd en 
met een slangetje aan het ventiel zijn verbonden. 
Dus ook achteraf te monteren zonder banden 
van de velgen te moeten halen. Het is al mogelijk, 
dat de chauff eur in de trekker op zijn dashboard 
ziet hoe het zit met de bandenspanning van zijn 
trailer. Bij een trekker met IVTM af-fabriek kan 
dat gekoppeld worden aan het signaal van IVTM 
op de trailer, zodat één display zowel trekker- als 
trailerbanden toont.

In het leslokaal van Wabco in Rotterdam staan handige praktijkopstellingen om de werking van zowel mechanische als elektronisch 
gestuurde remsystemen te demonstreren, en fouten daarin te simuleren.

Het gaat bij trailerdiagnose ook om simpele dingen, technische 
basiskennis. De stekkers in het elektronisch regelblok zijn 
beveiligd, ze moeten inklikken in de gele aansluitpunten. Maar 
ze vallen diep in de aansluiting, op het oog kan lijken dat ze 
vast zitten, terwijl ze toch niet goed ingeklikt zijn. Als je aan 
de elektronica meet moet je bij foutmeldingen ook op dit soort 
dingen bedacht zijn.

Wabco ondersteunt truck-
technici met een technische 
hotline. Helemaal mooi bij 
TrailerGuard, dat op afstand 
uitlezen van de elektronische 
systemen mogelijk maakt.

LET OP: VOLGENDE MAAND MEI
DE INTRODUCTIE NIEUWE SERENCO

HUISSTIJL MET COMPLEET NIEUWE WEBSITE

Kijk op http://www.boxo-tools.nl

Heel belangrijk voor de veiligheid is ook het RSS, 
Rollover Stability Support, dat ingrijpt met rem-
men als de trailer dreigt om te slaan. Typisch een 
systeem dat niet op de trekker moet zitten, maar 
op de trailer, wil het tijdig een gevaarlijke situatie 
kunnen signaleren. Er komt volgens Nenno ook 
binnen drie tot vijf jaar een energielabel voor trai-
lers, van belang om milieuzones binnen te mogen 
rijden. Dat maakt geavanceerde trailertechniek 
nog interessanter.
“We zoeken graag samen met de vervoerder naar 
de beste oplossingen. In onze ervaring biedt de 
trailerbouwer die lang niet altijd spontaan aan, 
maar probeert eerder de laagste prijs te bieden 
om een bouworder binnen te halen. Daarom telt 
dat de vervoerder weet wat mogelijk en nuttig is, 
zodat hij daarom vraagt bij de trailerbouwer.” 

 Uitgebreide mogelijkheden 
 Zo introduceerde Wabco in 2004 TrailerGuard 
waarmee diagnose op afstand aan de trailer 
mogelijk is, een complete draadloze elektronische 
bewaking en registratie. Waarom zou je dat alleen 
doen op trekkers, om dure stilstand voor reparatie 
te voorkomen, als het nog belangrijker is dat de 
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Beveiliging zoals een OnGuard automatisch noodremsysteem kan Wabco ook achteraf inbouwen. Minder schade en oponthoud is winst voor het transportbedrijf.

trailer blijft rollen? TrailerGuard houdt ook online 
bij hoe vaak veiligheidssystemen zoals RSS-
kantelbeveiliging ingrijpen, om onvoorzichtige 
chauff eurs te kunnen waarschuwen.
En dat is nog lang niet alles, Wabco heeft een hele 
catalogus van hulpsystemen voor ‘intelligen-te’ 
trailers waaruit geput kan worden. Ze kunnen 
daarnaast trucks achteraf nog voorzien van vei- 
ligheidssystemen zoals OnGuard om veilige af-
stand te houden, of OnLane dat waarschuwt voor 
onbedoeld verlaten van de rijbaan.
We tellen in een overzicht van het Intelligent 
Trailer Programma niet minder dan 23 elementen, 
voor veiligheid en effi  cient gebruik van het voer-
tuig. Bijvoorbeeld een systeem dat automatisch 
een liftas optilt als de trailer leeg rijdt, zodat de 
banden op de liftas langer meegaan. Of OptiLoad, 
dat automatisch de luchtvering van een deels 
beladen trailer aanpast als deze teveel druk op de 
schotel van de trekker zou leggen. Een aardige 
is ook OptiTurn, dat op rotondes of in scherpe 
bochten de derde as van een trailer ontlast of zo 
mogelijk heft zodat deze makkelijker en beter de 
trekker volgt. Met een stuk minder slijtage door 
wringende banden van de derde traileras. 

 Beproefde aerodynamica 
 Een mooie voorziening die niet direct met rem-
men of luchtvering te maken heeft is TailGuard-
bewaking van het gebied achter de trailer. Het 
bewaakt de dode hoek bij achteruitrijden, en kan 
volgens Wabco ook kleine objecten waarnemen, 
zelfs als ze stilstaan. Automatisch wordt er inge-
remd als er iets in de weg staat. Maar TailGuard 
helpt ook om de trailer automatisch te stoppen 
op een instelbare afstand van 30 tot 100 cm bij 
nadering van een laadperron. Er zijn verschillende 
versies, alleen onderaan of ook bovenaan de 
trailer, en met extra gevoeligheid voor distribu-
tielevering in steden waar de genoemde kleine 
objecten zoals paaltjes of fi etsenrekken kunnen 
voorkomen.

Natuurlijk helpt IVTM bandenspanningbewaking 
al om rolweerstand en brandstofverbruik te verla-
gen, maar de Wabco-elektronica kan daar verder 
in helpen met OptiLevel. Hiermee wordt de lucht-
vering zo gestuurd dat de trailer een optimale 
stand achter de trekker houdt, en niet achterover 
hangend (door ongelijkverdeelde lading) extra 
luchtweerstand oproept door vooraan uit te ste-
ken boven de luchtgeleider op de trekker.
Een volledige optimalisatie in dit verband kan nog 
verder gaan. Wabco vertegenwoordigt sinds ok-
tober 2012 Ephicas onder de naam OptiFlow, dat 
voortgekomen is uit een studieproject aan de TU 
Delft. Dit ging over stroomlijning van opleggers 
en de daarmee bereikbare brandstofbesparing. 
Hierbij werd de gepatenteerde SideWing ontwik-
keld. Deze komt vooraan met een afscherming 
langs de hele onderzijde van een trailer, waarmee 
ook de wielen worden afgedekt.
Zo’n afscherming die rijwind onder de trailer weg- 
houdt zien we wel meer, het bijzondere aan 

de SideWing is het luchtgeleidend vleugelpro-
fi el vooraan de afscherming. Dit profi el zet de 
luchtweerstand om in een soort zuigkracht die 
de truck juist vooruit trekt, iets wat een gewone 
vlakke afdekking niet doet. Vele jaren universitair 
onderzocht, waaruit een gemeten besparing 
voortkwam van minstens 5 procent. De SideWing 
kan op nieuwe en bestaande trailers gemonteerd 
worden.
Zo zien we dat met elektronica, ook op trailers 
heel wat handige hulpmiddelen mogelijk zijn. 
Waarbij Wabco eraan gedacht heeft als optie een 
afstandsbediening te maken waarmee de chauf-
feur vanuit zijn cabine de systemen op de trailer 
kan sturen. De elektronica maakt wel dat trailer-
onderhoud een beter opgeleide monteur vereist. 
Maar dat is de moeite waard, als we denken aan 
Nenno’s ijzersterke binnenkomer: transporteur, 
uw vracht zit in de trailer, daarom is het belangrijk 
dat die trailer goed onderhouden is, en voorzien 
van voor uw bedrijf nuttige slimme systemen. 
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Een overzichtje van wat Wabco allemaal aan hardware kan leveren voor trekker en oplegger, waarin je de elektronische regel- en 
beveiligingsprogramma’s daarnaast nog niet ziet.
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