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BEDRIJFSAUTO’S
Tridec ontwikkelt nieuw opleggerconcept

Assen en wielophangingen, dat zijn de specia-
liteiten van het Brabantse bedrijf Tridec.
Oplossingen bedenken voor ondernemers, die
worden geconfronteerd met (technische) beper-
kingen. En die zijn er de laatste tijd genoeg in
distributieland. Is het niet de (lokale) overheid,
die de vervoerders oplegt om in steeds korter
tijdsbestek met een minimaal toegestaan aantal
decibellen de winkels te bevoorraden, dan is het
wel de moordende concurrentie die een onder-
nemer dwingt om de meest efficiënte transport-
middelen in te zetten om nog enigszins een

boterham te verdienen. Voor de bedenkers van
innoverende, in het kader van de regelgeving
passende, systemen zijn het dus goede tijden.

Lage oplegger
Een interessante oplossing van Tridec is de lage-
vloertrailer met HF-O-ophanging, dit staat voor
hydraulisch (gestuurde) fusee-ophanging. Het
ontwerp dateert van 1995 en is ontwikkeld voor
Albert Heijn. De toen bedachte opleggers waren
enkeldeks. Het grote voordeel van een derge-
lijke lage oplegger was dat ook de oude binnen-

Lage vloer, twee verdiepingen, gestuurde fusee-ophanging

Het moet sneller, stiller, schoner en efficiënter in het distributieverkeer. Lastig bij die

doelstellingen zijn de dichtslibbende binnensteden met hun vele rotondes. Toch weet

een innovatief Nederlands bedrijf passende oplossingen te bedenken: dubbeldeks-

trailers met gestuurde fusee-ophanging. Daar passen maar liefst 88 rolcontainers in

en geen bocht is te krap!

Foto’s: Tridec / Henk Riswick

Wendbare
dubbeldekker

Action gebruikt voor de distributie enkele dubbel-
dekkers met dubbele gestuurde fusee-‘assen’. De
trailer kan maar liefst 88 rolcontainers meenemen.

De beide wielkasten waarin de ophanging is onder-
gebracht maken de laadvloer 1,3 meter smaller.
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steden goed toegankelijk bleven voor de distri-
butievoertuigen van het concern. De winkels
van AH zijn namelijk gesitueerd op de zoge-
naamde A-locaties, waar luifels, straatverlich-
ting en uithangborden de hoogte van de voer-
tuigen beperken. Anderzijds was het snelle
laden en lossen ook een belangrijke drijfveer
om te gaan experimenteren met dit concept.
Immers, een luidruchtige laadklep was niet
noodzakelijk, de chauffeur hoefde enkel de al
lage vloer 10 cm te laten zakken waardoor er
maar 20 cm vloerhoogte overbleef. De contai-
ners konden dan zo via de klep in en uit de trai-
ler worden gereden.
Albert Heijn heeft destijds met 25 eenheden dit
concept uitgeprobeerd. Het heeft het niet
gered, omdat ook de hoogte van de laadperrons
van de distributiecentra verlaagd moest worden
en men nogal wat ruimte verloor bij de zwa-
nenhals.

Dubbeldeks wint terrein
Afgeschreven werd het concept echter niet. De
vraag naar efficiëntere eenheden met meer
laadruimte werd steeds heftiger. Vooral voor
distributievervoer over grotere afstanden bleef
men zoeken naar alternatieven. De geboorte
van de LZV is daar een goed voorbeeld van.
Tridec ontwikkelde een dubbeldekstrailer met
als voornaamste ontwerpcriteria: korte, smalle
wielkasten, alles wat met de ophanging te
maken had moest worden geïntegreerd in de
wielkast, de combinatie moest goed wendbaar
zijn en onderhoudsvriendelijk en een stabiel rij-
en rolgedrag hebben. Om te kunnen concurre-
ren met de LZV moest de trailer een aslast heb-
ben van 10 ton en maximaal drie assen. Die

Korte en smalle wielkasten waarin alle ophang-
punten zijn geïntegreerd. De breedte wordt
bepaald door de breedte van de band plus het
veerbeen dat erachter loopt. De asafstand is de
ruimte die nodig is om te sturen en bedraagt 1400
mm, voor een eventuele vaste as geldt een
afstand van 1310 mm.

missie lijkt te zijn geslaagd. Tridec heeft een
trailer gerealiseerd, die een gelijk laadopper-
vlak heeft als de LZV maar die geen beperkin-
gen kent ten aanzien van de wendbaarheid.
Inmiddels rijden diverse vervoerders met dit
trailerconcept. Zeeman, de Sligro en Action
bevoorraden hun winkels met de dubbeldekker
en de ervaringen zijn goed te noemen. Ook
Jumbo, pionier met de LZV, heeft een dubbel-
dekker besteld.
De dubbeldekker is ook bij achteruitrijden uit-
stekend te manoeuvreren en dankzij de pro-
gressieve besturing bijzonder geschikt voor de
krappe binnenstad.

Hydraulisch gestuurd
Voor de dubbeldekkers koos men voor een
hydraulisch stuursysteem. De trailer is daarvoor
voorzien van een koppelingsplateau. Tijdens
het insturen van het trekkend voertuig wordt
de stuurbeweging via een wig die in de koppel-
schotel valt, op het koppelingsplateau overge-
bracht. Deze is met de commandocilinders ver-
bonden die de verdringercilinders laat bewegen
waardoor een oliestroom wordt gegenereerd.
Deze verplaatst vervolgens de hydraulische
cilinders van de stuurbare achteras(sen). Het
systeem is dubbel uitgevoerd en voldoet daar-
mee aan de 70/311-richtlijn van de EG. De ver-
binding tussen de koppelingsunit en assen
bestaat uit stalen hydrauliekleidingen.
De stuurkarakteristiek wordt bepaald door de
koppelingsunit, hiermee wordt de verhouding
tussen de stuurhoek en de sleephoek tussen
trekker en oplegger bepaald. Vanwege de maxi-
male wielinslag van 22° stopt deze bij 60°
sleephoek, de karakteristiek is wel zodanig dat

De dubbeldekker is uit
te rusten met maximaal
drie assen, waarvan er
twee zijn gestuurd.

Tridec levert de gehele wielophanging als een
unit, helemaal voorgemonteerd volgens de wens
van de klant.

Het systeem is dubbel
uitgevoerd en voldoet
aan de 70/311-richtlijn
van de EG.

Het koppelingsplateau neemt via een wig in de
koppelschotel de sleephoek op waardoor de cilin-
ders bewegen en oliestromen genereren die ver-
volgens de stuurcilinders van de achter-

wielen doen bewegen.
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in gebieden waar het meest wordt gereden de
besturing van de fusees een optimale wend-
baarheid geeft.

Fusee ophanging voor lage vloer
Om een lage laadvloer te krijgen kon men niet
om onafhankelijke wielophanging heen. De
gehele wielophanging links en rechts is onder-
gebracht in wielkasten waarin alle ophangpun-
ten zijn geïntegreerd. Hierbij zijn een enkel-,
dubbel- en zelfs drieasser mogelijk, maximaal
zijn twee assen bestuurbaar.
De ophanging is een combinatie van een soort
Mc Pherson-ophanging en een dubbele dwarsge-
leiding. De ophanging bestaat uit een driehoe-
kige wielgeleiding onder die dwars- en langs-
krachten opneemt. Het centrale draaipunt is
onderdeel van de fusee, samen met het lijn-
scharnier in het veerbeen. Het lijnscharnier
zorgt ervoor dat het veerbeen draaibaar is be-
vestigd in de bovenste draagarm. Op de draag-

arm zijn de luchtbalgen gemonteerd die dus
niet meesturen.
Op de draagarm is ook de zogenaamde
Quartangle bevestigd. Dit is een 4-punts dwars-
geleiding die langs- en dwarskrachten opneemt
en er tevens voor zorgt dat de draagarm niet
meestuurt.
De onderste en bovenste dwarsgeleiding staan
in een Z-opstelling. Bij in- en uitveren zorgt dit
ervoor dat het wiel minimaal dwars verplaatst,
wat de bandenslijtage binnen de grenzen houdt.
De horizontaal liggende bovenste dwarsgelei-
ding, samen met de naar binnen toe oplopende
dwarsgeleiding onder, zorgen ervoor dat het
rolcentrum net zo hoog in het voertuig ligt als
bij een conventionele ophanging. Dit samen
met het brede balgenspoor (gelijk aan het wiel-
spoor) geeft een stabiel rolgedrag wat nodig is
bij voertuigen met een hoog zwaartepunt.

Wel de lusten, niet de lasten
Tridec levert het stuursysteem en de wielkasten
voorgemonteerd als een unit. De carrosserie-
bouwer bouwt er als het ware een trailer
omheen. De vloerhoogte van de distributie uit-
voeringen bedraagt 320 mm. Zo wordt het
mogelijk om binnen een totale trailerhoogte
van 4 meter twee laadcompartimenten van
ieder 1.80 meter hoog te maken. De bovenver-

dieping heeft een lengte van 13,59 meter, de
onderverdieping heeft minder effectieve laad-
ruimte omdat de zwanenhals eraf gaat en de
laadvloer tussen de wielkasten smaller is.
In totaal kunnen 50 europallets in één vracht
mee, of ingeval van distributie-inzet 88 rolcon-
tainers. De trailer moet dan wel voorzien zijn
van een laadklep, de oplossing om deze te inte-
greren in de achterklep is het meest voor de
hand liggend.
Omdat de trailer is voorzien van luchtvering,
kan deze desgewenst in hoogte variëren. De
laadvloer kan 10 cm omhoog (stoepranden en
verkeersheuvels) en 10 cm omlaag tijdens laden
en lossen.
Het laadvermogen is gelijk aan dat van een LZV-
combinatie. Het grote voordeel van een dubbel-
dekker is dat deze niet wordt beperkt in de
route die de combinatie mag rijden, veel wend-
baarder is en makkelijker is te laden en lossen.
Het onderhoud aan de HF-O-wielophanging is
beperkt door gebruik van hoogwaardige materi-
alen en lagerconstructies, die ongevoelig zijn
voor vuil en corrosie. De draaikransen zijn voor-
zien van dubbele afdichtingen en gemonteerd
met speciale bouten die zorgen voor een schuif-
vaste verbinding die niet meer nagetrokken
hoeft te worden. Alle smeerpunten komen sa-
men op één punt, zodat eventueel doorsmeren
(ingeval er geen centraal smeersysteem is
gemonteerd) snel is te doen. ●

Hans Doornbos

Lineair ten opzichte 
van progressief

De maximale wielinslag bedraagt 22º. Het 32º
lineair koppelingsplateau gaat door tot 90º sleep-
hoek, terwijl de progressieve stopt bij 60º
waardoor de 22º wielinslag niet wordt overschre-
den. De progressieve geeft in het gebied waar het
meest wordt gereden een iets grotere stuurhoek.

Beide assen worden door dezelfde
stuurcilinders bediend.

De driehoekige wielgeleiding neemt de dwars- en
langskrachten op, het centrale draaipunt is onder-
deel van de fusee, te samen met het lijnscharnier
in het veerbeen.

Het lijnscharnier zorgt ervoor dat het veerbeen
draaibaar is bevestigd in de bovenste draagarm.
Op de draagarm zijn de luchtbalgen bevestigd.

De hier beschreven onafhankelijke wiel-
ophanging is ook toegepast op de Bandit.
Deze innoverende distributietruck is ont-
wikkeld door Gemco-Trucks. AMT maakte
er destijds een reportage over, die u vindt
op www.AMT.nl, Archief, Bedrijfsauto’s,
Modellen, ‘Bandit, ergonomische distribu-
tietruck’.
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