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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Met alle fusies, afsplitsingen en
overnames in de auto-industrie is
het soms niet meer helemaal dui-
delijk wat nu bij wie hoort. Tijdens
zijn introductie neemt technisch
trainer Henri van Lankveld het
zekere voor het onzekere:
“Renault-personenauto’s maakt
deel uit van de Renault-Nissan-alli-
antie, Renault Trucks niet. Wij
horen bij de Volvo-groep. In tegen-
stelling tot Volvo-personenauto’s,
want dat hoort bij Ford.”
Helder, en daarom zijn er ook twee
Renault-logo’s, het gele van de per-
sonenauto’s en het rode van de
trucks. Ook hebben beide
Renault’s hun eigen importeur. Die
van de personenauto’s is gehuis-
vest op Schiphol, die van de trucks
is vandaag de gastheer van ATC-
afdeling Friesland, hier in Vianen.
Eigenlijk is er maar één overeen-
komst tussen het ‘gele’ en het
‘rode’ Renault, de Renault Master.
Die is zowel bij de Renault-perso-
nenauto- als bij de Renault-bedrijfs-
autodealers te bestellen. “Maar”,
waarschuwt Van Lankveld: “In
tegenstelling tot de gele dealers
bieden de rode dealers ook bij de
Master een bedrijfswagengerichte
service. Dus met een werkplaats
die ook ’s avonds en in het week-
end open is.”

Verschillen en overeen-
komsten
Tot voor kort werden die werk-
plaatsen bevoorraad vanuit
Vianen, maar inmiddels is de

logistiek mee opgeschaald in de
concerngrootte, en komen de
onderdelen uit het centrale Volvo-
magazijn in Gent. Daarmee is het
pand aan de Edisonweg eigenlijk
te groot geworden voor de Renault
Trucks-importeur, en ziet men om
naar een kleinere behuizing. Tot
het zover is, profiteren de Renault-
trucktechnici nog wel van de uit-
stekende trainingsfaciliteiten in
het gebouw. Ze beschikken er over
een royale werkplaats en een
prima theorielokaal.
Van Lankveld gebruikt die facilitei-
ten voor een stoomcursus Renault-
techniek voor de Friese ATC-ers.
Hij begint met de nieuwe
Premium die op de laatste
BedrijfsautoRAI is geïntroduceerd
en steekt zijn enthousiasme voor
deze middenlangeafstandstruck
niet onder stoelen of banken: “De
auto oogt stoer, heeft een heel
nieuw, licht en luxe interieur en
een fantastische aandrijflijn met
de nieuwe 10,8 liter DXi 11-motor
en de Optidriver II-versnellings-
bak.”
“Maar dat zijn Volvo-componen-
ten”, merkt een kritische ATC-er
op. “Nee het zijn producten van
onze gezamenlijke Powertrain-divi-
sie” corrigeert Van Lankveld. “Ze
zijn voor Volvo en Renault hardwa-
rematig gelijk, maar in de soft-
ware zitten de nodige verschillen.
Zo kan de Renault-motor in de
hoogste versnelling, door tijdelijk
meer brandstof in te spuiten, kort-
stondig 200 Nm extra koppel leve-

ren. Die ‘powerboost’ voorkomt
terugschakelen en bespaart daar-
mee brandstof.” Maar Van
Lankveld benadrukt niet alleen de
verschillen: “Als je de motor uit
elkaar haalt kom je op tal van
onderdelen de naam Volvo tegen
en daar schamen we ons niet
voor.”

Optimale samenwerking
In de werkplaats toont Van
Lankveld de bijzonderheden van
de aandrijflijn: “De DXi 11 heeft
pompverstuivers die al bij lage toe-
rentallen hoge inspuitdrukken
leveren en een piekdruk halen van
2000 bar.” Rondom die pompver-
stuivers vinden twee in- en twee

uitlaatkleppen een plaatsje en met
die laatste is iets bijzonders aan de
hand. Ze kunnen een keer extra
open voor een effectieve motor-
remwerking. Optibrake noemt
Renault Trucks dat. Van Lankveld
legt uit hoe het werkt: “Het
Optibrake-ventiel heft hydraulisch
de klepspeling van de uitlaatklep-
pen op. Daardoor wordt een
minuscuul extra nokje tegenover
de uitlaatnok op de nokkenas
effectief. Dat opent de uitlaatklep-
pen aan het einde van de compres-
sieslag. De samengeperste lucht
ontsnapt naar het uitlaatspruit-
stuk en werkt dus niet als een veer
die de zuiger weer naar beneden
drukt. In plaats daarvan remt het

Trainen bij 
Renault Trucks
De techniek van de moderne truck ontwikkelt zich in sneltreinvaart. Voor de truck-

technicus die bij wil blijven betekent dat trainen, trainen en nog eens trainen. Dat

is geen straf, ontdekten de leden van ATC-Friesland tijdens een ochtendje moderne

vrachtautotechniek bij Renault Trucks in Vianen.

Eerst de theorie dan de praktijk, dus voor de Friese ATC-leden de werkplaats
in mogen neemt Technisch Trainer Henri van Lankveld ze eerst onder handen
in het theorielokaal.
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vacuüm de zuiger in zijn neer-
gaande slag.”
Dit Optibrake-systeem is een optie
op een Renault Premium met
handgeschakelde versnellingsbak,
maar komt standaard bij de geau-
tomatiseerde Optidriver II-versnel-
lingsbak. En dat is niet voor niets,
want die bak kan niet zonder
Optibrake. De Optidriver II is een
driebak met een splittergroep
ervoor en een rangegroep met pla-
netair stelsel erachter. Dat houdt
de gerobotiseerde bak compact en
geeft hem toch 3 x 2 x 2 = 12 ver-
snellingen. Die laten zich schake-
len door vier met pneumatische
cilinders automatisch bediende
gaffels. Om op gewicht te besparen
moet de hoofdbak het zonder syn-

chromeshes stellen. Dat kan omdat
het motormanagement bij terug-
schakelen automatisch een beetje
tussengas geeft. Bij opschakelen
komt Optibrake in het spel door de
ingaande as te remmen. Een mooi
staaltje samenwerkende techniek!
Toch is er op de hoofdbak ook nog
een transmissierem gemonteerd.
Die zorgt voor de synchronisatie
als Optibrake niet snel genoeg is,
bij laag toerental dus.

Slimme diagnose 
Natuurlijk zijn motor en versnel-
lingsbak niet de enige componen-
ten die zo innig met elkaar samen-
werken. Een moderne truck zit vol
met componenten die via de
elektronica aan elkaar gelinkt zijn.

Dat maakt diagnose aan het voer-
tuig lastig. Immers, een defect in
het ene component leidt maar al
te gemakkelijk tot een foutcode in
het andere. “Dat probleem hebben
de ingenieurs van Renault Trucks
scherp voor ogen gehouden bij de
ontwikkeling van het nieuwe NG3
(New Generation) diagnose-
systeem”, legt Van Lankveld even
later uit. “Vroeger moest je alle
systemen, dus motor, remmen,
chassis, enzovoorts, apart aanklik-
ken. NG3 leest via het CAN-net-
werk alle systemen tegelijk uit en
geeft je meteen alle foutcodes.”
Ondertussen vergt NG3 ook meer
van de trucktechnicus: “Het oude
Diagnostica-systeem nam de mon-
teur bij de hand, het nieuwe is
meer toekomstgericht, werkt als
windowsverkenner en vraagt van
de monteur ook dat hij zelf conclu-
sies trekt.”
Komt die daar niet uit, dan zijn de
hulptroepen gelukkig dichtbij:
“NG3 kan niet alleen draadloos
communiceren met het voertuig,
maar ook met het internet. Zo kan
bijvoorbeeld nieuwe software voor
een PTO in het voertuig worden
gedownload of kunnen wij via
TéléDiag meekijken met de mon-
teur.”

Maximale informatie
Overigens helpt Renault Trucks
niet alleen de trucktechnicus,
maar ook de transporteur. Zijn
informatiebron heet Infomax. Die
vertelt hem alles, maar dan ook
écht alles over zijn Renault én zijn
chauffeur. Dat dwingt de chauf-
feur om optimaal met zijn truck
samen te werken. Want komt de
toerenteller te vaak boven het
groene gebied of gebruikt hij regel-
matig de parkeerrem voordat hij
stilstaat, dan hoort hij dat op zijn
volgende functioneringsgesprek.
Daarna zit er ook voor hem niets
anders op dan: trainen, trainen en
nog eens trainen. ●

Erwin den Hoed

De DXi 11-motor voor de Renault Premium: zes cilinders, 10,8 liter, vermo-
gens tot 440 pk, elektronisch gestuurde injectie met pompverstuivers, slechts
1700 componenten en 955 kg, minder bewegende delen dankzij een boven-
liggende nokkenas (met Optibrake!) en distributie aan de achterzijde dus
minder trillingen en minder lawaai.

Henri van Lankveld demonstreert het
NG3-diagnosesysteem: “Draadloos
communiceren met het voertuig en
niet meer alle systemen apart aan-
klikken, maar alle foutcodes tegelijk
uitlezen.”
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