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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

De ATC-afdeling Drenthe heeft
voor een avondje onderdak gevon-
den in de autowerkplaats van de
gemeente Hoogeveen. Op de smeer-
put staat de trots van de werk-
plaats, de Ginaf X3232-S. Deze 6x4
met haakarm en hydropneuma-
tisch veersysteem wordt dagelijks
ingezet om containers van en naar
de afvalwerf te rijden. Toch maakt
dat voertuig bescheiden plaats als
de lezinggevers van vanavond,
Benedict Peters en Luc Scholtus
van Ginaf, aan komen rijden. Zij
hebben de 138 km tussen
Veenendaal en Hoogeveen afgelegd
met een Ginaf X4446-TS, een 8x8
uit de Tridem-serie. De auto is
nagelnieuw en heeft nog geen
opbouw. En dus laat de bijzondere
techniek van dit voertuig zich
extra goed bekijken.

Meer laadvermogen
Voor die techniek aan de beurt
komt neemt Peters in vogelvlucht
de historie van Ginaf door. Die
gaat terug tot in de jaren 30. De
gebroeders Van Ginkel voorzagen
toen in een behoefte van boeren
door Ford’s van het type A om te
bouwen tot landbouwtrekker. In
de jaren 50 begint het product van

de Van Ginkels een beetje op de
huidige Ginaf’s te lijken, en start
de strijd om meer laadvermogen.
Ze reviseerden Amerikaanse leger-
trucks en pasten ze aan het zand-

werk aan. Het laadvermogen van
zo’n 6x6 was niet indrukwekkend:
vijf ton. In 1967 verscheen de
naam Ginaf voor het eerst op de
trucks uit, toen nog, Ederveen.

Een succesvol model in die tijd
was de Ginaf TF8, een kipwagen
met DAF-motor, Reo-cabine en 8
ton laadvermogen.
De eerste in serie gebouwde
Nederlandse 8x8, de Ginaf KFS16,
beschikte in 1976 over tweemaal
zoveel laadvermogen. Desondanks
loopt Peters niet echt warm voor
de prestaties van dat voertuig: “De
auto had veel te weinig motorver-
mogen, was niet echt terrein-
waardig en in vergelijking met de
8x8 die hier op de put staat is 16
ton laadvermogen natuurlijk
maar bar weinig.” Toch bleef het
model tot 1984 in productie. Toen
kon de auto inmiddels wel over
256 pk uit een 11,6 liter DAF-
motor beschikken en was het
bruto laadvermogen gegroeid tot
25,5 ton.
Op dat moment stonden de
gebruikte voorassen een verdere
groei van het laadvermogen in de
weg. De in eigen beheer op basis
van DAF-componenten ontwikkel-
de APG20-as bood uitkomst. Met
die as bouwde Ginaf, nog in 1984,
zijn eerste vijfasser, de F520. Met
een GVW van 42 ton viel het
beschikbaar laadvermogen van die
auto eigenlijk een beetje tegen. 
Twee jaar later introduceerde
Ginaf de F521 en werd daarmee de
koning onder de bouwtrucks.
Dankzij een betere gewichtsverde-
ling, mogelijk gemaakt door
HPVS, had de F521 vijf ton meer
laadvermogen dan zijn voorgan-
ger. Dat maakte van de F521 een
verkoopsucces en van HPVS het
handelsmerk van Ginaf. Waar die
letters voor staan? Hydro-
Pneumatisch Veer-Systeem. Peters:
“De Ginaf-volgvoertuigen die ook
dit jaar weer deelnamen aan de
Dakar-rally hebben HPVS. Maar
nog belangrijker: HPVS is een
belangrijk wapen in de strijd
tegen aslastoverschrijding.” Dat
maakt nieuwsgierig. Kortom we
willen wel eens weten hoe het
werkt, dat HPVS.

Aslast compenseren
Luc Scholtus, verantwoordelijk
voor homologatie en beproeving
bij Ginaf en tevens trainer van
monteurs en chauffeurs, legt dat
graag uit: “Neem een tandemstel
met het draaipunt in het midden.
Als er een last van 10 ton op het

...En nu de praktijk! Een Ginaf 8x6 met HPVS op de weeglus op de A15. Het
systeem meet een vracht aan gegevens in een fractie van een seconde aan
een rijdend voertuig. Deze auto is beladen tot het kentekengewicht en doet
vrijwel exact wat Ginaf belooft. De 10-tons vooras neemt 200 kg te weinig
voor zijn rekening, dat zijn twee kruiwagens zand. Die komen voor rekening
van as 2 en veroorzaken daar een overbelading met 1,7%. Dat is minimaal,
de wetgever bekeurt pas boven de tien procent.

Toveren met 
laadvermogen
Aslastoverschrijding bij trucks is een economisch delict. Dat

klinkt ernstig en dus horen daar hoge boetes bij. Bovendien is

de overheid met meetlussen in de weg een fijnmazig netwerk

aan het opbouwen, dat overtreders met griezelige precisie

betrapt. Vervelend? “Nee hoor, helemaal niet”, vindt product-

ontwikkelaar Benedict Peters van Ginaf: “Met onze techniek

hebben bouwtransporteurs niets te vrezen.”
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draaipunt rust worden beide
assen precies even zwaar belast,
allebei met 5 ton. Maar hoe doe je
dat met drie assen? Wil je daar
het maximale rendement uitha-
len dan heb je een systeem nodig
dat de totale last over drie assen
verdeelt. Compensatie heet dat, en
dankzij compensatie komt aslast-
overschrijding niet voor als het
voertuig is beladen tot maximaal
het kentekengewicht. 
Compensatie kan met luchtvering,
maar dat neemt erg veel ruimte
in. HPVS is daarom een betere
oplossing. Wij gebruiken omge-
keerde veercilinders, dus met de
stang naar boven. Ook de aanslui-
tingen zitten aan de bovenkant en
daardoor stroomt hydraulische
olie. Een hydraulische pomp zet
de olie onder druk. Maar olie kun
je niet samendrukken, dus dat
veert niet. Daarom gebruiken we

een accumulator, een soort
Citroën-veerbol, die gevuld is met
stikstof.”
Behalve dat het systeem compen-
seert, biedt het nog een aantal
voordelen, die Scholtus enthousi-
ast opsomt: “Naarmate de stikstof
verder wordt samengedrukt
vraagt nog verder samendrukken
steeds meer kracht, de vering
werkt dus progressief. Dat bete-
kent, zowel beladen als onbeladen
voldoende comfort. Bovendien
heeft het systeem ingebouwde
demping, dus aparte dempers zijn
niet nodig. Maar daarmee zijn we
er nog niet want dankzij een ECU
en een kleppenblok kunnen we
het systeem onder alle omstandig-
heden perfect aansturen en dat
biedt ongekende mogelijkheden.
Stabilisatorstangen bijvoorbeeld,
die de terreinwaardigheid beper-
ken, zijn niet nodig. Immers met
een klep in de retourleiding kan
uitveren worden tegengegaan. Bij
een bepaalde snelheid en stuur-
hoek gaat die dus dicht en wordt
verder overhellen tegengegaan.

Stabiel kiepen
Met HPVS heb je ook meteen een
automatische hoogteregeling. En
dankzij de Waterpasdwarsregeling
kun je stabiel kiepen. Ook handig
bij het kiepen is dat de ECU de
aansluitingen van veercilinders op
de voorste as van het Tridem-stel
kan omdraaien en dan gaat de as
dus omhoog.”
Als we even niet doorhebben
waarom het heffen van de voorste
as het kiepen vergemakkelijkt
toont Scholtus een plaatje van een
dame op een bankje in het park.

Ze is niet onaantrekkelijk maar ze
zit maar alleen. Om daar iets aan
te doen schuift ze wat naar rechts.
In de overtuiging dat nog meer
ruimte de plaats naast haar nog
aantrekkelijker zal maken ver-
schuift ze nog iets. Als ze daarna
nog verder verschuift zit ze rechts
van het rechterpootje en kantelt
het bankje. “Tijdens het kiepen
gebeurt precies hetzelfde”, legt
Scholtus uit. “Voor de lading uit
de bak schuift blijft ie eerst wat
plakken zodat het zwaartepunt
niet alleen naar boven gaat maar
ook naar achter. Komt het zwaar-
tepunt voorbij de middelste as van
het Tridem-stel dan komt de voor-
as van de grond en gaat de cabine
de lucht in. Door de voorste as van
de Tridem te heffen zetten we als
het ware het pootje van het bank-
je een stukje naar rechts zodat het
niet kantelt en die mevrouw net-
jes kan blijven zitten.”

Goedkoper per ton
Even later staan we in de smeer-
put en bekijken we de diverse
componenten van het HPVS, zien
we hoe twee van de drie achteras-
sen elektronisch gestuurd sturen
en legt Benedict Peters uit dat het
motorkoppel gelijkelijk over de
aangedreven vooras en de drie
aangedreven Tridem-assen ver-
deeld wordt.
“Het is een kunstwerk”, verzucht
een ATC-er, “maar wat kost dat
wel niet?” Over het antwoord op
die vraag hoeft Peters niet lang na
te denken: “Het gaat er niet om
wat het kost, het gaat er om of je
er wat mee kunt verdienen. En
dan zijn niet de kosten per rit van
belang, maar de kosten per ton.
Daar zit de kracht van deze auto.
Want hij presteert volgens kente-
ken. Dus, is de auto beladen vol-
gens kentekengewicht, dan weet
je zeker: er is geen aslastover-
schrijding.”
Als Koos, de Hoogeveense man van
de hapjes, even later rond gaat
met een schaal heerlijke vis, geeft
ook hij blijk van een grote deskun-
digheid: “Vergeet Ginaf, ik ben 25
jaar Magirus-monteur geweest, die
zijn luchtgekoeld en ik kan je zeg-
gen: daar gaat niets boven, nooit
een warmloper!” ●

Erwin den Hoed

ATC-Drenthe in de autowerkplaats van de gemeente Hoogeveen, genieten in,
op, om en onder  een dikke Ginaf.

Heerlijke techniek die zich vanuit de
smeerkuil perfect laat bekijken!
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