
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



BEDRIJFSAUTO’S 
DaimlerChrysler Technology Days

ESP of Electronic Stability Program raakt in
moderne personenauto’s aardig ingeburgerd. In
noodsituaties helpt het de bestuurder zijn voer-
tuig onder controle te houden. Het systeem
neemt het motorvermogen terug en remt
gericht met de afzonderlijke wielen. Dat werkt
ook bij zware trucks, maar is onder kopers
daarvan aanzienlijk minder populair. Mercedes
Benz verkocht in 2004 ongeveer 87.000 vracht-
auto’s. Niet meer dan zo’n 2% daarvan was uit-
gerust met ESP. Bedroevend weinig vindt de
concernleiding.
Maar men kent zijn bedrijfsautoklanten goed
genoeg om dat gebrek aan belangstelling voor
deze en andere belangrijke veiligheidsvoorzie-
ningen te kunnen verklaren: “De rendementen
van transportbedrijven staan zwaar onder druk.
Daarom telt iedere tiende cent per kilometer.
Extra’s die niet rechtstreeks bijdragen aan een

lagere kilometerkostprijs zijn daarom bijna
altijd te duur. Kortom, de transporteur heeft
een duwtje in de rug nodig.” Volgens
DaimlerChrysler komen er twee partijen in aan-
merking om dat duwtje te geven. Allereerst de
politici en daarnaast de verzekeraars. Politici
worden terugbetaald met meer verkeersveilig-
heid, verzekeraars met minder ongevalschade.
Inmiddels levert MAN standaard ESP, ‘ohne
Aufpreis’ dus, op al zijn TGA-trekkers. Een
beetje beschamend voor DaimlerChrysler, want
daarmee bewijst de veel kleinere concurrent
dat behalve politici en verzekeraars ook de
truckfabrikanten zelf het duwtje in de rug van
de transporteur kunnen geven.

ESP met stuuringreep
Ondertussen gaat DaimlerChrysler wel onver-
minderd verder met het ontwikkelen van nieu-

we en het verbeteren van bestaande veiligheids-
systemen. Neem ESP. Nadeel van dat systeem is
dat remingrepen om een voertuig op koers te
houden tijdens een noodstop in een langere
remweg resulteren. Bovendien zijn er situaties
denkbaar waarin het voertuig met een op één
wiel gerichte remming helemaal niet meer in
het gareel te krijgen is. Op het testcircuit in het
Noord-Duitse Papenburg zien we een voorbeeld.
Een zware truck rijdt over een natte gladde
weghelft. Laten we zeggen dat er op deze strook
net nieuw ZOAB ligt. Voor de auto doemt plot-
seling een obstakel op. De chauffeur remt maxi-
maal en wil uitwijken naar de andere weghelft.
Daarbij heeft hij nauwelijks grip en stuurt dus
scherp naar links. Op de linkerweghelft ligt
ouder en veel stroever asfalt. Zodra het linker-
voorwiel op die helft komt krijgt het plotseling
grip en draait de truck ineens veel te sterk naar

Bedrijfsauto’s en veiligheid vormen niet altijd een gelukkige combinatie.

Truckchauffeurs zien regelmatig fietsers en voetgangers over het hoofd, kantelende

vrachtauto’s zorgen voor lange files op de snelweg, en als het verkeer dan weer

rijdt, maken veel te snelle bedrijfsbusjes de weg weer onveilig. Op zijn eigen

Technology Days in Papenburg toont DaimlerChrysler dat het veel veiliger kan.

Slimme veiligheidst
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links. ESP herkent het gevaar en wil ingrijpen
met een gerichte remming op het rechterach-
terwiel. Doel daarvan is de auto rechtsom terug
te laten draaien. Helaas, het rechterachterwiel
bevindt zich nog steeds op de rechterweghelft,
remt gezien de gladheid daar al maximaal en
kan dus geen extra remkracht meer overbren-
gen om de auto in het spoor te krijgen. De rem-
druk op de andere drie wielen verminderen
dan maar? Dat verlengt de remweg. Nee, als ESP
in deze situatie onheil wil voorkomen moet het
behalve remmen ook sturen, zo demonstreert
DaimlerChrysler op Papenburg. Zodra het lin-
kervoorwiel op de stroeve weghelft komt her-
kent het systeem dat de stuuruitslag veel groter
is dan de richtingverandering die de chauffeur
voor ogen heeft. Lang voordat de meest alerte
chauffeur kan corrigeren heeft ESP de truck
met een gerichte stuurcorrectie weer op de
rails.
Technisch betekent het systeem een mechani-
sche ontkoppeling tussen stuurwiel en stuur-
huis, zodat de chauffeur niet ineens wordt
geconfronteerd met een zelfdraaiend stuurwiel.
Die ontkoppeling is tot stand te brengen met
een variabele stuurwieloverbrenging à la het
Active Front Steering van BMW. Voor de Viano
test Mercedes op dit moment een vergelijkbaar
systeem, in een Actros wordt het allemaal nog
wat complexer, zodat we op serieproductie van

een zelfsturend ESP in een zware truck nog wel
even moeten wachten.

Sturen met een joystick
Als het aan Mercedes ligt krijgt de truckchauf-
feur ook onder andere omstandigheden hulp
bij het sturen. Bijvoorbeeld bij het rangeren
met een aanhanger. Neem een twee-assige aan-
hanger, waarvan de voorste sturend. Die achter-
uit onder een afzetcontainer rangeren is een
lastige opgave die zelfs de ervaren chauffeur de
nodige inspanning kost. Maar niet met de
achteruitrij-assistent, dan wordt zo’n klusje
ineens kinderspel. Het geheim: de chauffeur
draait niet aan het stuurwiel, maar beweegt
een joystick. En nog belangrijker: hij stuurt niet
de truck, maar de aanhanger!
Met zijn joystick geeft hij de richting aan waar-
in hij de aanhanger wil hebben en de elektroni-
ca vertaalt dat in stuurbewegingen van de
truck. Zo kan het gebeuren dat de chauffeur in
alle rust in zijn cabine de joystick bedient ter-
wijl zijn stuur automatisch heftig
van links naar rechts draait om de
aanhanger in de juiste richting te
dwingen. Dat vergt heel wat reken-
kracht maar in moderne bestu-
ringsunits is die voorhanden. En
omdat het systeem zowel tijd
spaart als rangeerschades voor-
komt zou serieproductie er in de
toekomst best wel eens van kun-
nen komen.

Afstandsbediening
Nog meer stuurhulp geeft
DaimlerChrysler aan het achterste
voertuig van een rijdende
‘Baustelle’. Die komen voor bij
werkzaamheden in de berm of bij
het opruimen van tijdelijke weg-
markeringen.
Het achterste voertuig van zo’n

Baustelle heeft twee functies. Allereerst moeten
lampen en een grote pijl achterop duidelijk
maken dat het verkeer deze rijstrook moet ver-
laten. Bovendien moet het voertuig de klap
opvangen als een onoplettende automobilist
die waarschuwingen negeert. Met die tweede
functie in het achterhoofd is het niet echt aan-
trekkelijk om als chauffeur in de cabine van dit
voertuig te zitten.
Vanaf nu hoeft dat gelukkig ook niet meer. De
chauffeur kan op een veilige plaats in de berm
gaan staan. Net als zijn zoontje thuis, zet hij
zijn auto in beweging met zijn radiografische
afstandsbediening. Sturen hoeft niet, de auto
herkent de wegbelijning en volgt die.
Die lijnherkenning werkt met een camera-
systeem dat uit een patroon op het wegdek met

De achterste Mercedes Actros
verslikt zich in een baanwissel.
De auto week uit van de gladde
rechterbaan naar de stroeve lin-
ker. Daar was ineens grip en
dreigde de auto links naast de
weg te belanden. De ervaren
chauffeur wist dat met een
krachtige stuuringreep nog net te
voorkomen, maar kan nu niet
meer verhinderen dat hij de con-
trole verliest en terugschiet naar
de rechterbaan. De voorste
Actros heeft de baanwissel al
probleemloos achter de rug.
Dankzij een razendsnelle ESP-
stuuringreep.

ruc(k)s

Dankzij de achteruitrij-assistent wordt dit klusje
ineens kinderspel. Het geheim: de chauffeur draait
niet aan het stuurwiel, maar beweegt een joystick.
En nog belangrijker: hij stuurt niet de truck, maar
de aanhanger!

De afstandsbediening bedient de achterste Unimog. Wel zo vei-
lig voor de chauffeur want het voertuig moet de klap opvangen
als een slaperige automobilist het werk aan de weg niet
opmerkt. Sturen hoeft niet, de auto maakt gebruik van de Lane-
Assistant techniek om in het spoor te blijven.

Foto’s: DaimlerChrysler
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grote verschillen tussen licht en donker afleidt
dat het hier om wegbelijning gaat. Het systeem
is eveneens de basis voor de zogenaamde Lane
Assistant- en Road Departure Avoidance-syste-
men. De Lane Assistent maakt de chauffeur met
een akoestisch signaal duidelijk dat hij bezig is
zonder richting aan te geven zijn baan te verla-
ten. Daarbij maakt het gebruik van de Stereo-
geluidsinstallatie van de auto. Handig, want
daardoor kan het akoestisch signaal komen van
de kant waar het gevaar dreigt. Overigens vol-
staat deze oplossing niet in bussen. Immers
behalve de chauffeur, zouden dan ook de passa-
giers de waarschuwingsignalen horen. Om

onnodige ongerustheid te voorko-
men werkt DaimlerChrysler met
een discreet trillen van de chauf-
feurstoel.

Actieve elektronica
Door de Lane Assistent te koppelen
aan ESP ontstaat een actiever
systeem dat Mercedes Benz Road
Departure Avoidance-systeem
noemt. Negeert de chauffeur nu
het waarschuwingssignaal, en
dreigt hij toch onbedoeld aan bij-
voorbeeld de linkerkant zijn rij-
baan te verlaten, dan remt zijn
elektronische assistent het rechter-
achterwiel, om de truck weer
terug te sturen.
Uiteindelijk blijft de chauffeur de

baas. Wil hij echt de lijn over dan staat het
systeem dat toe. Ook al ingezette rem- en stuur-
manoeuvres verstoort de assistent niet.
Een ander systeem dat steeds actiever wordt is
de cruise control. Vroeger kon zo’n ding slechts
domweg een constante snelheid handhaven.
Toen kwam de Active Cruise Control en kon het
systeem de snelheid aanpassen aan het overige
verkeer en vanaf 2010 belooft DaimlerChrysler
ons de Predictive Cruise Control. Deze PCC is
gekoppeld aan de GPS-ontvanger van het navi-

gatiesysteem en kent dus de weg. Zo weet het
dus of de bocht die er zo aankomt gegeven de
belading en de ingestelde snelheid wel veilig
genomen kan worden. Zoniet, dan neemt het
gas terug. Als de verkeerssituatie het toelaat
kan het ook wat gas bijgeven om op ‘Schwung’
een helling te nemen. Op deze manier hoopt
men met PCC een bijdrage te leveren aan meer
veiligheid en minder brandstofverbruik.

Oplettende noodrem
Mercedes Benz gaat de radar van de huidige
Active Cruise Control ook inzetten voor een
noodremsysteem. Dat komt in de loop van 2006
beschikbaar als optie op de Actros. Wordt de
afstand tot de voorligger ineens snel kleiner
dan krijgt de chauffeur een waarschuwing in
de vorm van een rode driehoek op het dashbo-
ard en een akoestisch signaal. Negeert de chauf-
feur die waarschuwing dan gaat het noodrem-
systeem zelf remmen. Eerst met 30% van het
beschikbare remvermogen en als de chauffeur
nog niet reageert met alle remkracht die
beschikbaar is. In Papenburg mogen we zelf
ervaren dat het systeem perfect functioneert.
Mercedes is zo zeker van zijn zaak dat men een
gewaardeerde medewerker in een A-klasse voor
ons laat rijden. De A remt en gaat stilstaan bij
een denkbeeldig kruispunt. In de Actros erach-
ter negeren wij alle waarschuwingen, laten het
rempedaal onaangeroerd en wachten op de din-
gen die komen gaan. Ambulances zijn niet
nodig, want de Actros doet wat Mercedes
belooft. Hij remt maximaal en staat keurig op
tijd stil. Toch is het niet de bedoeling dat chauf-
feurs zich met dit systeem zo gaan gedragen als
wij: “Nu is het droog, maar op een nat wegdek

Lijnherkenning in beeld in een prototype. Het is de basis voor
passieve en meer actieve systemen om onbedoelde baanwissels
te voorkomen.

Active Cruise Control wordt in de toekomst nog actiever dankzij koppeling met het navigatiesysteem.
Het heet dan PCC, kent de weg en past de snelheid daarop aan.

Ontwikkelt de afstand tot de voorligger zich gege-
ven de snelheid niet gunstig dan grijpt de nood-
remassistent in. Het systeem is uitontwikkeld en
brengt op droog wegdek de Actros keurig op tijd
tot stilstand.
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Chrysler. Qua snelheid en comfort doen de
moderne bestellers namelijk niet of nauwelijks
onder voor personenauto’s, maar ze hebben wel
een grotere massa en een hoger zwaartepunt.
Een zwaartepunt bovendien, dat afhankelijk
van de belading ook nog eens in hoogte kan
verschillen. Juist die combinatie van eigen-
schappen brengt de bestuurders van dit type

auto nog wel eens in moeilijkheden.
Een systeem dat de rolneiging of het overhellen
van dit type auto tegengaat ziet Mercedes als
een goede manier om de stabiliteit ervan te ver-
beteren. Het systeem dat Mercedes voorstelt op
de Vito en Viano werkt met hydraulische cilin-
ders die voor en achter de stabilisatorstangen
verdraaien. Hoever en in welke richting wordt
bepaald door de versnelling in dwarsrichting
die het voertuig maakt. Die informatie wordt
geleverd door het ESP-systeem. Ook de bela-
dingstoestand speelt een rol. Bij onbeladen toe-
stand laat dit actieve rolstabilisatiesysteem bij
dwarsversnellingen tot 0,5 g vrijwel geen rol
toe. Daarboven wel, om de bestuurder te laten
merken dat de grenzen van wat fysiek mogelijk
is in zicht komen. In beladen toestand laat het
systeem al eerder rol toe, maar ook dan
gedraagt de auto zich veel rustiger dan zonder
actieve rolstabilisatie.
Een heel verrassende innovatie ten slotte is de
Omnicam. Dat is een cameraatje in een glazen
cilinder dat achterop een bestelauto of truck
360° in het rond kijkt. In eerste instantie lijkt
dat een beeld op te leveren waar je weinig mee
kunt. Maar dat valt heel erg mee. Dankzij een
aantal hulplijnen op het scherm, die meedraai-
en met de stuurhoek en positie van het voer-
tuig, kun je er binnen no time mee lezen en
schrijven.
Als de ruimte krap is en het zicht beperkt,
toont de Omnicam zijn chauffeur wat hij
anders pas te laat zou zien. Wat mag je nog
meer wensen van een veiligheidsvoorziening? ●

Erwin den Hoed

kan het systeem een botsing niet altijd meer
vermijden. Wel minimaliseert het dan de scha-
de.” Aan deze onhebbelijkheid wordt overigens
gewerkt. De noodremassistent krijgt er dan ook
een microfoon bij die het afrolgeluid regi-
streert. Daaruit is de grip van het wegdek af te
leiden. Een ander nadeel van het systeem is dat
het niet overweg kan met objecten die al langer
stilstaan. Ook dat probleem is op te lossen. De
proto-Actros die Mercedes daarvoor ontwikkel-
de mogen we niet op een echte auto uitprobe-
ren. Maar het werkt wel, de 2D kartonnen A-
serie die voor de proef wordt ingezet loopt geen
schrammetje op.

Veilige vans
Behalve grote trucks moeten ook de veel kleine-
re bestelauto’s veiliger, zo vindt Daimler-

De Actros met doorontwikkelde noodremassistent houdt rekening met de grip die het wegdek biedt en
herkent ook stilstaande objecten. In dit geval een kartonnen 2D A-serie.

Je zou het zo niet zeggen, maar deze
Omnicam is een geweldige hulp als
het krap wordt. Razendsnel en heel
nauwkeurig achteruit in de kleinste
gaatjes parkeren, voetgangers en
ander verkeer zien die vanachter het
stuurwiel onzichtbaar zijn of exact
weten of de parkeergarage hoog
genoeg is, het verrassende cameraat-
je dat 360° in het rond kijkt maakt
het mogelijk.
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