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SALON AUTOMOBILE GENÈVE EEN FEEST VAN VOLUMEMODELLEN

Kleine auto in
de spotlights
Salon Automobile van Genève 
staat vooral bekend om zijn 
‘vuurwerk’ van designmodel-
len en sportwagens. Vanzelf-
sprekend waren die er deze 
keer ook, maar het échte 
nieuws spreekt een veel gro-
ter publiek aan. Veel van de 
bestsellers in ons land ston-
den er in een nieuwe of stevig 
aangepaste versie. De Euro-
pese CO2-wetgeving werpt 
zijn schaduw vooruit.
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De kogel is door de kerk. Het Europees parlement heeft 
de volgende trede in de CO

2
-wetgeving vastgelegd en dat 

betekent dat de lat voor het vlootgemiddelde per merk op 
95 gram ligt. In 2021. De vooral Duitse lobby, onder aanvoe-
ring van Bondskanselier Angela Merkel, heeft er nog een 
jaartje bij weten te praten. In de praktijk betekent het dat de 
doorsnee benzine- en dieselauto respectievelijk rond de 4 
en 3,5 liter op 100 kilometer zal moeten halen tegen die tijd. 
In eerste instantie wordt de pijn verzacht door supercredits 
voor elektrische auto’s van een automobielconcern, maar 
dat wordt dan snel afgebouwd.
Vanzelfsprekend zag de Europese autowereld die bui al een 
tijdje hangen en misschien moet je de Salon Automobile 
van Genève ook wel in dat licht zien. Een feest voor Otto 
Normalverbraucher, de gewone autokoper. Veel van de 
automodellen die in ons land voor veel showroomverkeer 
zorgen, werden in het Palexpo in nieuwe of sterk vernieuw-
de uitvoeringen gepresenteerd. Zuiniger, meer geavanceerd 
en naar het zich laat aanzien tegelijkertijd toch betaalbaar.

Mag het iets minder zijn?
Misschien wel de meest intrigerende noviteit in Genève is 
de Twingo. Renault engineering topman Michel Billig maakt 
duidelijk dat de Fransen de lat hoog leggen: “We zitten nu 

op 114,7 gram vlootgemiddelde met de personenauto’s, als 
beste in Europa. Dat betekent trouwens dat iedereen op je 
jaagt. We blijven dus ontwikkelen. Voor 2021 hebben we 
niet 95 maar veel minder in ons hoofd. In elk geval denken 
we nu al aan een auto in het B-segment die dat haalt. Het 
Super Alma-project (Architecture for Low Mass and Aerody-
namics, red.) mikt op 50 gram. Let wel: dat moet dan in de 
vorm van een volume productiemodel met een betaalbaar 
prijskaartje worden gegoten”.
Over vorm gesproken: designer Laurens van de Acker hoort 
het allemaal met één opgetrokken wenkbrauw aan: “Interes-
sante technische discussie, maar het moet wel dezelfde auto 
worden die we in ons hoofd hebben”.

Twingo met motor achterin
Dat brengt het gesprek met onze landgenoot als vanzelf op 
de nieuwe Twingo. Alias de ForFour, want op dezelfde basis 
en met Renault-motoren, al wordt dat niet bevestigd, zal 
ook de toekomstige smart in Slovenië worden gebouwd. De 
korte versie blijft in Hambach van de band rollen, overigens. 
Denk het middenstuk van de Twingo weg en je zult aardig in 
de buurt zitten.
Intrigerende vraag is, met name bij een designer, natuurlijk 
of het smart-’DNA’ met motor achterin en achterwielaan-
drijving de mogelijkheden niet beperkt. Design-topman 
Laurens van de Acker: “Het was van meet af aan de bedoe-
ling. We hebben een tien centimeter kortere auto ontwik-

De sjieke Autosalon van Geneve lijkt 
dit jaar op een showroom voor de 
gewone man. Geen spectaculaire 
showmodellen, maar praktische 
auto’s voor de komende jaren, zoals 
deze nieuwe Toyota Aygo.

‘VOOR EEN 
KLEINE AUTO IS 
ACHTERWIEL-
AANDRIJVING 
LOGISCH’

TECHNIEK

AMT | 2014 www.amt.nl1



28 maart 2014 | AMT | 47

Toyota leidde de engineering van de techniek in de nieuwe Aygo, 108 en C. Zelf kozen de Japanners voor een opvallend krachtig design met van buiten en 
van binnen verwisselbare kleurpanelen.

keld, 359 centimeter, maar wel met veel interieurruimte. De 
cabine is 2 centimeter langer en met de rechter voorstoel 
plat kun je iets meenemen dat 220 centimeter lang is. De 
traditionele schuifbank was geen optie, maar is ook niet 
nodig”.
Door de motor achterin te plaatsen schep je de mogelijkheid 
om de zitruimte verder naar voren door te trekken? “Klopt, 
maar dat niet alleen: de wielen staan echt ‘op de hoeken’ en 
de voorwielen kunnen verder insturen. Dat zal je merken 
als je ermee gaat rijden. Je blijft zogezegd aan het stuurwiel 
draaien en dan staan de wielen zo ver dwars dat de Twingo 
op 8 meter 65 kan keren. Ideaal in de stad.”
Kleine auto’s moeten slimmer zijn? Om niet te zeggen: 
smart: “Inderdaad. Dat vind je in veel details terug. Hij heeft 
200 liter bagageruimte, maar ook 53 liter in de auto. Onder 
andere door zijn ‘zwevende’ achterbank en bijvoorbeeld de 
keuze voor een klapruitje in de achterdeuren. Die bieden 
daardoor plek voor flessen. We zijn toch al creatief met 
ruimte omgesprongen: modulaire bakjes en bijvoorbeeld en 
uitneembare tas op de plek van het dashboardkastje. Een 
optie. Hij is er ook gewoon met een klep”.
Achterin kun je redelijk terecht, maar voorin valt op hoe 
groot de stoelen zijn.
“Een punt waar ik met het oog op de groter geworden au-

torijders aan werk. Zelf ben ik 192 centimeter en deze heeft 
dus al de stoelen die bij dat verhaal passen.”
Motor achterin. Hoe zit dat met de service? “Niet helemaal 
mijn winkel, maar vloeistoffen vul je voorin bij en de motor 
beschermplaat en tevens de bodem van de bagageruimte 
heb je er met vier schroefjes uit.”
Vooralsnog lijkt het motorenaanbod bescheiden te worden: 
de aangepaste versie van de 898 cc TCe 90 turbodriecilinder 
en opvallend genoeg ook een nieuwe grotere en atmosferi-
sche 999 cc driecilinder uitvoering daarvan. Respectievelijk 
goed voor 66 kW bij 135 Nm en 52 kW bij 91 Nm. Beide met 
5-versnellingsbak en stop-start.

Aygo 88 gram
Veel preciezer willen de Fransen er niet over zijn, maar dat 
geldt zeker niet voor Toyota’s David Terai, de chief engineer 
van de nieuwe Aygo. Hij is verantwoordelijk voor alles wat 
zich onderhuids bij de andere twee versies, Peugeot 108 en 
Citroën C1, afspeelt. Toyota bestiert vanuit Japan de techni-
sche ontwikkeling en engineering en in het geval van Toyota 
overigens ook het design. PSA zorgt voor de inkoop van 
belangrijke componenten. De industriële symbiose zorgt 
door schaalvergroting voor fiks voordeel.
Geen Europees ontwerp Aygo? “Het segment wordt zo 
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De 2 Serie Active Tourer breekt met 
BMW-wetten. Voorwielaandrijving 
en driecilindermotoren in een ruim-
tewagen verpakking. Onderhuids is 
het een broer van de nieuwe MINI. 
Een hybride en zevenpersoonsversie 
volgen.

Laurens van de Acker meldt dat de keuze voor de motor achterin niet alleen 
is ingegeven door de samenwerking met smart. Het is designtechnisch ook 
een slimme keuze, die meer ruimte en wendbaarheid oplevert.

Hoogste baas Winterkorn voorspelt dat Volkswagen 
Groep rond 2018 ook mondiaal voorop loopt op ecolo-
gisch gebied. Onder andere dankzij meer dan veertig 
elektrische en half elektrische modellen. Ook de dealers 
zullen in het ‘CO2-feestje’ mee moeten doen.

druk dat wij hebben besloten het anders aan te vliegen: 
een Japanse insteek. Anders dan een Up of een 500 juist. 
Krachtige eigen uitstraling. De andere uitvoeringen van PSA 
hebben aan de buitenkant alleen dezelfde deuren en voor-
ruit, verder verschillen de drie nu meer dan voorheen.”
Van de voorganger zijn platform, krachtbron en transmissie 
overgenomen? “Alles is wel aangepast. Na negen jaar moest 
dat ook wel. Hij is iéts ruimer en twee en een halve centi-
meter lager. Door een andere overbrenging in de besturing 
en een 2 millimeter dikkere torsieas is de auto merkbaar 
levendiger geworden. Door een combinatie van factoren 
is ook een flinke stap genomen in verbruik en uitstoot. De 
Eco-uitvoering met stop-start met gecombineerde ener-
giecontrole, 14 inch wielen en het aerodynamische pakket 
scoort nu 88 gram. Elektronisch spreekt hij Duits en Japans. 
Dat scheelt in elk geval 11 gram met voorheen.”
“De aanpassingen aan de motor schelen 5,5% in verbruik. 
Maar wat vooral zoden aan de dijk zet is de Cw van 0,28. 
Daarbij helpt de langere daklijn en het spoilertje, maar ook 
de strak afgewerkte bodenplaat, het dubbele bubbledak, 
voor een lagere auto zonder hoofdruimteproblemen, en de 
vorm van de achterbumper.”
In het algemeen werd de drieling een meer volwassen auto? 
“Er is hard gewerkt aan de NVH, de geluiden en het comfort, 
maar bijvoorbeeld ook aan het infotainmentsysteem. Het 
beeldscherm heeft het nieuwe MirrorLink-systeem voor de 
smartphone koppeling en biedt ook zicht via de achteruit-
kijk-camera. Hij is zo groot dat de unit zeven centimeter 
naar voren moest, anders paste het niet. Het ligt voor de 
hand dat de auto daarmee ook nadrukkelijker op jonge 
kopers mikt.”
Ook het design lijkt wat meer jeugdig? “We geven hem van 
buiten en van binnen uitwisselbare accentpanelen mee. Je 
kunt uit kleuren kiezen en dat kan eventueel later ook nog 
veranderd worden. Als je iets anders wilt. Kwartiertje werk 
en het kost weinig. Overigens is het begrip jeugdig relatief. 
In ons geval is dat met 45 jaar gemiddeld al aardig laag, 
maar dat is opgebouwd uit echt jong en juist ouder. Die 
nieuwe zal de middengroep hopelijk ook meer aanspreken.”

Winterkorn: ecologisch naar één
Een van de concerns die op Renault jagen is de Volkswagen 
Groep. Topman Martin Winterkorn onderstreept dat techno-
logie daarbij cruciaal is. Zo zal er op afzienbare termijn een 
veertigtal modellen in geëlektrificeerde versie rondrijden.
“Die technologie heeft een grote toekomst. Zo komen 
er naast een plug-in hybride versie van Passat, snel zeer 
efficiënte versies van de Audi’s A8, A6 en Q7. Door de MQB-
techniek met modulaire toolkits en platforms wordt zoveel 
mogelijk dezelfde techniek gebruikt. In de nabije toekomst 
zullen we meer dan 40 modellen elektrificeren. Dat kan 
dan veel sneller, flexibeler en voordeliger dan voorheen. 
Ook kunnen we zo zelfs nichemodellen op rendabele wijze 
produceren. Innovatieve technologieën zijn hiermee binnen 
bereik van elke range.”
“Afgelopen jaar besteedden we 10,2 miljard euro aan R&D. 
Een record. Het leeuwendeel daarvan ging naar ‘groene’ 
technologie. Onze doelstelling is om naast mondiaal num-
mer één tegen het jaar 2018 ook in ecologisch opzicht 
wereldleider te zijn.”
Met de in Geneve onthulde Golf GTE hebben we overigens 
het volgende bestseller model in nieuwe lage-CO

2
-uitvoe-

DE ERVARING 
LEERT DAT EEN 
TEVREDEN EN 
ONTSPANNEN 
KLANT VEEL MEER 
OPTIES BESTELT
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Onder de bagagevloer van de 
Renault Twingo ligt een nieuwe 
atmosferische 1-liter driepitter:  
de SCe 70.

ring voor de lens. Het is een broer van de Audi A3 Sportback 
e-tron plug-in hybride. Volkswagen belooft een normver-
bruik van 1,5 liter en een uitstoot van 35 gram.
Winterkorn kondigde tijdens de traditionele Volkswagen 
Group Night in Genève opvallend genoeg ook aan dat de 
koers wordt doorgetrokken naar fabrieken, toeleveranciers 
en transport.
In Duitsland zitten Volkswagen dealers al in een, zoals hij het 
eufemistisch noemt, ‘adviesronde’ die er uiteindelijk voor 
moet zorgen dat alle partners en dus ook dealerbedrijven 
tegen 2020 een CO

2
-reductie van 25% realiseren. Begin de 

zonnepanelen en isolatieplaten maar vast te bestellen!
Winterkorn verwacht ook dat de digitalisering zal voort-
schrijden. De klant zal direct inspraak krijgen in de vraag of 
een model een opvolger moet krijgen. En hoe een facelift er 
uit zou kunnen zien.

BMW-klantencoach
Ook bij BMW ziet marketingtopman Ian Robertson een grote 
toekomst voor digitalisering. Het zal het hele verkoopcon-
cept veranderen. Feitelijk zijn de eerste stappen al genomen 
en dat is volgens Robertson een logische koers: “Internet is 
enorm in opkomst, maar in essentie zijn dealers al ongeveer 
honderd jaar hetzelfde. Dat zal de komende jaren verande-
ren. Het zou in theorie allemaal digitaal kunnen, maar een 
auto kopen is emotie dus blijft het directe contact nodig”.
De weg daarheen verandert echter in het concept van het 
‘verkoopproces van de toekomst’: “Thuis kun je in alle rust je 
auto samenstellen en het resultaat opslaan. Daarmee kun je 
naar elke dealer, want het is overal bekend. De consument 
zit achter het beeldscherm ontspannen en dat is duidelijk 
anders dan tegenover een verkoper. De koper kan ook met 

de ‘product genius’ overleggen. Virtueel en in de werkelijke 
wereld”.
De product genius is een soort kruising tussen wizz kid en 
vraagbaak voor de klant. Nadrukkelijk geen verkoper. Geen 
bonus dus. Dat roept volgens Robinson een andere sfeer 
op. Bij een dertiental dealers in ons land is er inmiddels 
een test mee gestart.
“Hij kent alle mogelijkheden, weet hoe het werkt, 
kan tips geven en ook belangrijk: het levert wat op. 
De ervaring leert dat een tevreden en ontspannen 
klant veel meer opties bestelt. Bovendien levert 
de product genius de auto af en neemt de tijd 
om functies uit te leggen. Misschien is er na een 
paar weken wel behoefte aan een tweede aflevering, 
wanneer alles een keer is geprobeerd. De verkoper heeft 
intussen minder te doen, maar kan efficiënter werken.”
Het huidige business model is volgens de marketingtopman 
‘niet meer robuust’.
“Het bezit van een auto verandert. Sommige dealers maken 
zich zorgen. Misschien is een andere insteek nodig. In de 
UK zijn veel bedrijven zeven dagen open. Waarom zou je 
werkplaats dicht moeten? Misschien moet service wel heel 
anders. In twee shifts bijvoorbeeld? En je kunt denken aan 
een regionale vloot testmodellen.”
Niet alleen de showroom zelf zal veranderen, maar ook het 
soort auto’s dat er staat. In Genève onthulde BMW eindelijk 
officieel zijn 2 Serie Active Tourer. Technisch in hoge mate 
een broer van de net gelanceerde MINI. In veel opzichten 
een schok voor de behoudende rijders: voorwielaandrij-
ving en driecilinder. In de volgende AMT meer daarover. 
Robinson: “Het is belangrijk dat er synergie is tussen beide 
merken. Beide op hun eigen prijspunt”.

BEGIN DE 
ZONNEPANELEN EN 
ISOLATIEPLATEN 
MAAR VAST TE 
BESTELLEN!

Renegade,
Italiaanse Jeep
Als vanouds wenst Fiat Chrysler-topman Sergio  
Marchionne zich niet zonder slag of stoot aan de 
eisen van de Europese Unie over te leveren. Tijdens 
zijn jaarlijkse, en als altijd zeer levendige perscon-
ferentie, wilde hij alléén niet veel kwijt over de toe-
komst van Lancia. Meer daarover in mei tijdens de 
aandeelhoudervergadering. Des te duidelijker was 
hij over zijn mening: “dat je de Europese industrie 
in deze tijd niet met 95 gram moet opzadelen”. Of: 
“na de komst van de Koreanen de deur nóg verder 
openzetten voor merken van buiten Europa”. “We 
zijn al drie miljoen verkopen kwijt sinds het hoog-
tepunt. Dan heb je het over de productie van tien, 
twaalf fabrieken. Misschien is dit niet het moment 
om ook nog eens te stoppen met alle importbelas-
ting voor Japanse auto’s.” Zijn automobielconcern 
zal de zaak mondiaal moeten aanpakken, zo on-
derstreept Marchionne: “De merken die de meeste 
kansen op verbreding bieden zijn dan denk ik Alfa 
Romeo en Jeep”. De eerste Alfa volgens nieuwe aan-
pak wordt volgend jaar verwacht en hoe dat er bij 
Jeep uit kan zien vertelt de nieuwe Renegade. Geen 

halve maatregelen. Zoals Marchionne trouwens ook 
aankondigt alle Chrysler-platforms behalve die van 
de grote Amerikanen te zullen dumpen. Woordelijk. 
De Renegade is ontwikkeld in Amerika, gebouwd in 
Italië op basis van dezelfde techniek die we later in 
de duidelijk ‘rondere’ Fiat 500X gaan zien en biedt 
een keuze uit voorwielaandrijving of 4WD-techniek. 
De motoren zijn van Fiat (MultiAir en MultiJet II), 
Koni levert zijn FSD-schokdempersysteem en er 
komt met het oog op de mondiale aanpak naar zo’n 
honderd markten onder andere een keuze uit een 
DSG en een 9-versnellingsautomaat.

Ontwikkeld in Amerika, gebouwd in Italië op basis van 
de techniek die we later in de duidelijk ‘rondere’ Fiat 
500X gaan zien.
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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?

DOOR PAUL JANSSEN / FOTO’S WABCO, AMT

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.”
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