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ATC ARNHEM/NIJMEGEN DUIKT IN WABCO-TRUCKPRODUCTEN

Wabco voorkomt schade
in vrachtvervoer

Wabco staat bekend als fabrikant van lucht-
remsystemen en veersystemen. “Het bedrijf 
doet nog veel meer”, zegt Henk Klock, trai-
lerspecialist bij Wabco. “Veiligheidssystemen 
voor trucks, trailers en landbouwvoertuigen 
worden steeds geavanceerder. Wat zijn de 
laatste ontwikkelingen?
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Henk Klock vertelt de leden van ATC Arnhem/Nijmegen over 
de nieuwste producten van Wabco: “Veiligheid en milieu 
staat hoog in op de agenda. Trucks moeten schoner. Een 
product van Wabco dat het brandstofverbruik verlaagt is 
Optiflow. De zijspoilers voor trailers zorgen voor een betere 
luchtstroming waardoor transporteurs tot 5% brandstof 
kunnen besparen. Behalve voor een lagere luchtweerstand 
zorgen de ‘sidewings’ ook voor de onderrijbescherming voor 
fietsers en voetgangers”.
Een ander product van Wabco dat zowel voor een lagere 
uitstoot als voor meer veiligheid zorgt is IVTM. Dat staat 
voor Integrated Vehicle Tire Pressure Monitoring. Klock legt 
uit hoe het werkt: “Het systeem houdt de bandendruk in de 
gaten. De bandendruk wordt via de CAN-bus of draadloos 
aan het trekkende voertuig doorgegeven. Via een signaal 
op de boordcomputer of een los kastje wordt de chauf-
feur gewaarschuwd bij dreigende problemen door een te 
lage bandenspanning. De juiste bandendruk zorgt voor 2% 

minder brandstofverbruik en tot 20% langere levensduur 
van de banden. De bandenspanningssensor wordt extern 
tussen de wielmoeren gemonteerd en via een slangetje aan 
het ventiel gekoppeld. Voor het plaatsen hoeft de band dus 
niet van de velg. Een ander voordeel van het systeem is dat 
het ook werkt als de truck niet rijdt. Ook bij stilstand zie je de 
actuele bandenspanning. Vooral bij trailers met dubbellucht 
zie je nauwelijks of de binnenste band genoeg bandendruk 
heeft”.
“Werkt het systeem nog steeds als er een andere trailer aan-
gekoppeld wordt?”, vraagt een ATC-lid. “Ja, als de trailer over 
IVTM beschikt, dan wordt er tijdens de eerste remactie een 
elektrisch synchronisatiesignaal gestuurd. In de toekomst 
kan het wellicht op basis van chassisnummer. Als blijkt dat 
de bandenspanning van een aangekoppelde trailer onjuist 
is, krijgt de chauffeur direct een melding. Er zijn al systemen 
op de markt die niet alleen de chauffeur informeren bij een 
verkeerde bandenspanning, maar ook het transportbedrijf. 
Dat werkt via een telematicasysteem.”

Veilig vervoer
Behalve voor de veiligheid op de weg, gebruikt Wabco ook 
telematica voor het beveiligen van de lading. Klock legt uit 
hoe het werkt: “Sommige klanten eisen van distributeurs dat 
het laadruim onderweg niet toegankelijk is. In Oost-Europa 
worden trailers onderweg leeggeroofd. Bendes verstevigen 
de motorkap van een personenauto en gaan vlak achter een 
trailer rijden. De truckchauffeur ziet ze dan niet. Ondertus-
sen worden de trailerdeuren opengebroken en verdwijnt 

De sensoren voor IVTM (Integrated Vehicle Tire Pressure Monitoring) wor-
den tussen de wielmoeren gemonteerd.

OnGuardPlus is een Wabco-veiligheidssysteem dat automatisch afremt 
voor voorgangers. De truck maakt een noodstop als het mis dreigt te gaan.

Iedere maand verzorgen de 
twintig ATC-afdelingen in Ne-
derland en België lezingen met 
uiteenlopende onderwerpen. 
Alle vierduizend leden van de 
ATC kunnen die gratis bijwo-
nen. En ze ontvangen het vak-
blad AMT. Verder organiseert 
de ATC landelijke evenementen 
en vertegenwoordigt de vereni-
ging de APK-keurmeesters in 
verschillende officiële overleg-
organen. Meer weten? Kijk op:
www.atcnl.nl of www.atcbe.be.
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Henk Klock legt de ATC-leden uit hoe het bandenspanningscontrolesysteem van Wabco werkt. 

‘ALS JE ALS 
BESTUURDER 
MERKT DAT JE 
TRUCK KANTELT, 
BEN JE AL TE LAAT’

de lading in de auto. Het lijkt wel een filmscene, maar het 
gebeurt echt. Wabco ontwikkelde daarom een blokkeer-
cilinder die vanuit de vloer naar boven schuift. Die blokkeert 
de trailerdeuren. Het is helaas noodzakelijk. Bij het laden en 
lossen worden de deuren op afstand vrijgegeven”.
Wabco is ook actief in de landbouw: “Landbouwaanhan-
gers worden nu hydraulisch geremd. Vanaf 2016 moeten 
voertuigen die sneller dan 40 km/u rijden een lastafhan-
kelijk remsysteem hebben met afbreeksysteem. Zodra een 
aanhanger afgekoppeld wordt, remt het systeem maximaal. 
Als een landbouwvoertuig sneller dan 60 km/u rijdt, moeten 
voertuig en aanhanger van ABS voorzien zijn. Wabco zet 
het hydraulisch signaal om en remt de aanhanger met een 
luchtdruksysteem”.

Zelflerend anti-kantelsysteem
Sinds 2010 is Roll Stability Support verplicht op trailers. 
Wabco gaat nog een stapje verder met de veiligheidssys-
temen. “Zelfs een goede chauffeur kan omvallen met zijn 
combinatie van truck en trailer. De combinatie staat op 
luchtvering en ook de chauffeursstoel is luchtgeveerd. Als 
je als bestuurder merkt dat je truck kantelt, ben je al te laat. 
Roll Stability Support moet het kantelen tegengaan. Zodra 
de dwarsversnellingssensoren herkennen dat een truck 
kantelt, remmen de buitenste wielen maximaal.
Het anti-kantelsysteem is zelflerend, want afhankelijk van de 
belading helt een trailer meer of minder over. Aan de hand 
van de aslasten zoekt het systeem het kantelpunt. Bij een 
lege trailer staat het systeem een dwarskracht van ongeveer 
0,4 g toe. Bij een volbeladen trailer iets meer dan 0,3 g. 
Als dat goed gaat verhoogt het systeem de dwarsversnel-

ling met kleine stapjes. Als je bijvoorbeeld hangend vlees 
vervoerd, dan wordt het getal lager. Want dat geeft de trailer 
een hoger zwaartepunt. De kans op kantelen neemt daar-
door toe. Als het systeem daadwerkelijk in actie komt, slaat 
de computer de gebeurtenis op. Op die manier kun je chauf-
feurs bewust maken van de ingreep. Omdat het wettelijk 
niet is toegestaan om de remlichten te bedienen tijdens een 
ingreep, gaat er wel een lampje op het dashboard branden, 
zodat de chauffeur zelf het rempedaal bedient en de lampen 
dus branden.”

Tailguard en OnGuardPlus
Andere Wabco-systemen die het vrachtvervoer voor schade 
behoeden zijn Tailguard en OnGuardPlus. “Tailguard maakt 
gebruik van ultrasone sensoren. Als een combinatie achter-
uit rijdt en bijvoorbeeld moet laden of lossen, dan remt de 
combinatie vanzelf af. Tot een snelheid van 9 km/u achteruit 
stopt de truck automatisch 50 cm voor een object. Het laat-
ste stukje kan de chauffeur dan heel langzaam rijden. Als je 
harder dan 10 km/u rijdt, grijpt het systeem in en geeft het 
remimpulsen”, legt Klock uit. “Waarom blijft er een afstand 
van 50 cm over en sluit de trailer niet direct aan op het laad-
dock?”, vraagt een ATC-lid. “Je hebt 50 cm veiligheidsmarge 
nodig om de totale massa tot stilstand te brengen. Het blijft 
een hulpmiddel”, zegt Klock. “OnGuardPlus is een veilig-
heidssysteem dat herkent dat voorgangers stilstaan. Als een 
chauffeur niet remt voor een file dan grijpt de truck zelf op 
het allerlaatste moment in. Het blijft een hulpmiddel en zo’n 
ingreep zorgt voor een hogere remmen- en bandenslijtage. 
Als een autobestuurder vlak voor de truck van baan verwis-
selt kan het systeem ook ingrijpen.”

?meer weten
Wabco-techniek
AMT woonde in 2005 een 
lezing van Henk Klock bij. Lees 
dat artikel, en andere Wabco-
artikelen terug op
www.amt.nl/3-2014
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