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BEDRIJFSAUTO’S
Innovatieve LZV-combinaties van eigen bodem

Langere voertuigen, minder ritten

Lange Zware Voertuigen (LZV) of Ecocombi’s lijken een antwoord te geven op tal van

nijpende vraagstukken in de samenleving. De Nederlandse carrosseriebouwers komen

met allerlei innovatieve concepten, die we hier nader aan u voorstellen.

Het begon als proef en is een aantal malen ver-
lengd. Een aantal geselecteerde vervoerders
mochten op door de overheid aangewezen snel-
wegen rijden met Lange Zware Voertuigen of
Ecocombi’s. Het totaalgewicht was gelimiteerd
op 60 ton, de combinatielengte mocht de 25,5
meter niet overschrijden en de chauffeur moest,
door het volgen van een speciale opleiding, in
het bezit zijn van een zogenaamd LZV-certifi-
caat. Stadskernen en provinciale wegen waren

verboden gebied voor de lange voertuigen.
Om te voorkomen dat de combinaties te veel
hinder zouden opleveren voor het overige ver-
keer en de omgeving, moesten ze voldoen aan
een buitendraaistraal van 14,5 meter en een
binnenstraal van 6,5 meter. Voor een normale
standaard trailer met drie starre assen bedra-
gen deze respectievelijk 12,5 meter en 5,3 meter.

Win-win situatie
De overheid stond in beginsel nogal sceptisch
tegenover deze proef. De veiligheid zou in het
geding zijn en het wegdek en de bruggen raak-
ten door die hogere totaalgewichten overbelast
en zouden sneller slijten. Vergeten werd dat
dergelijke combinaties zijn uitgerust met een
EBS-remsysteem dat automatisch de remvertra-

ging aanpast aan het aantal assen en de belas-
ting. Vergeten werd ook dat het aantal assen
swas toegenomen waardoor de afzonderlijke
aslast niet boven de norm uitkwam.
Tegenover die scepsis staan vele voordelen. Vast
staat dat dergelijke combinaties tot 40% meer
lading mee kunnen meenemen. Door een groot-
schalige inzet van LZV’s of Ecocombi’s zou de
totale CO2-uitstoot van het wegvervoer met
maar liefst 8% dalen.
Dat wordt logischerwijs gerealiseerd door een
vermindering van het aantal ritten wat zich
vervolgens weer vertaalt in een lagere (totale)
geluidsproductie, minder files en, misschien
met een knipoog, een verbeterde verkeersveilig-
heid. Ook voor de vervoerder zijn er voordelen,
zoals minder benodigde brandstof, geringere
arbeidskosten en dus een lagere kilometerkost-
prijs.
Een gelopen race zou je denken, maar nog steeds
zijn tal van landen waaronder Duitsland en Bel-
gië om politieke redenen nog altijd bijzonder
terughoudend in het legaliseren van deze slim-
me, maar o zo voor de handliggende logistieke
oplossing.

Bestaand materieel
Tot op heden zijn vervoerders niet geïnteres-
seerd om grote investeringen te doen in derge-
lijke combinaties. Logisch, omdat het project

Slim transport

Nieuwe LZV-combinaties worden bij de RDW in Lelystad aan de tand gevoeld om te bepa-
len of ze voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. Deze Jumbo/Heiwo-combi is uitgerust
met ETS-besturing waardoor de combinatie zelfs een kleinere bestreken baan heeft dan
een conventionele 13,6 meter oplegger met drie starre assen.

De chauffeur maakt in een handomdraai van een
LZV-combinatie twee aparte trailers die individueel
in de stadskern uitgevent worden. De dolly moet
dan wel losgekoppeld worden en achterblijven.
Het concept biedt ruimte voor de opbouw van een
laadklep en/of koelinstallatie.
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zich nog steeds in een proeffase bevindt en er
nog geen definitieve (Europese) goedkeuring is.
De concepten die momenteel rondrijden zijn
gebaseerd op bestaand materieel, voor het me-
rendeel normale trekker-opleggercombinaties
met daarachter een korte (8,20 meter) midden-
asser-aanhanger. De noodzakelijke investering
is een aanpassing aan de bestaande oplegger in
de vorm van een onderbouwbok. Een dergelijke
aanpassing kost €4.000,- inclusief het plaatsen
van de lucht- en elektrische aansluitingen aan
de achterzijde van de ‘trekkende’ oplegger.
Toch betreft dit nog steeds maatwerk. Wil de
vervoerder bijvoorbeeld de combinatie uitrus-
ten met een koelinstallatie of laadkleppen, dan
moet de carrosseriebouwer daar een creatieve
oplossing voor bedenken.
Een andere, redelijk simpele LZV-oplossing is
om achter een bestaande bakwagen een 13,6
meter lange oplegger te monteren. Eis is dan
wel dat de oplegger via een dolly verbonden
wordt met de bakwagen. Een tweeassige dolly
kost €16.000,-.

Dubbele oplegger
Deze zomer introduceerde D-Tec samen met
Burgers Carrosserie uit Aalsmeer een LZV-com-
binatie op basis van twee opleggers. De moge-
lijkheden van dit concept zijn legio. Zo kan de
combinatie bestaan uit twee zogenaamde City
opleggers van 10,55 meter, maar ook uit een
speciale voorste oplegger van 8,20 meter met
daarachter een normale twee- of drie-assige
trailer van 13,60 meter.
Hart van een dergelijke combinatie vormt de
een- of twee-assige Combidolly die de beide op-
leggers aan elkaar koppelt. Hier moet wel een
trucje worden uitgehaald om binnen de voorge-
schreven wettelijke kaders te blijven. De RDW
schrijft namelijk voor dat een LZV-combinatie
maximaal uit drie voertuigen mag bestaan en
een losse dolly wordt hierbij aangemerkt als
één voertuig.
De carrosseriebouwers die dit concept hebben
geadopteerd (D-Tec, maar ook Van Holten, Stam
en Broshuis met hun 2City-combinatie) lossen
dit op door de dolly onderdeel te laten zijn van

de voorste oplegger waardoor beide worden
aangeduid als één voertuig. Sterk punt van deze
oplossing is dat de beide opleggers zonder pro-
blemen kunnen worden voorzien van een con-
ventionele achtersluit- of onderschuiflaadklep
en zelfs een koelinstallatie.
Vooral voor de distributiesector is dit concept
bijzonder interessant. Vanuit een centraal gele-
gen distributiepunt in Nederland rijden dit
soort combinaties naar de rand van de stad,
koppelen af en vervolgens wordt de inhoud van
de opleggers afzonderlijk bij de afnemers uitge-
vent. Een nadeel ten opzichte van andere min
of meer vergelijkbare concepten is dat de
chauffeur meer handelingen moet verrichten
om de delen aan en af te koppelen. De meerkos-
ten van een dergelijk concept beperken zich tot

de aanschaf van een dolly en de aanpassing aan
de voorste trailer.

Uitschuifbaar assenstel
Het concept van lange afstanden rijden met één
LZV-combinatie en vervolgens de voertuigen los
inzetten voor de stadsdistributie, blijkt bijzon-
der aan te slaan en heeft veel potentie. Maar
voor menig vervoerder (en chauffeur) blijkt de
losse dolly een struikelblok, het kost nogal wat
rangeertijd en het onderdeel moet tijdens het
uitventen ergens achter gelaten worden.
Tracon Trailers uit Velddriel heeft hier een op-
lossing voor bedacht in de vorm van de Combi-
train. Het is gebaseerd op het uit Australië
stammende B-double concept waarbij twee op-
leggers zonder dolly aan elkaar worden gekop-
peld. Tracon heeft dit gerealiseerd door de
voorste oplegger te voorzien van een uitschuif-
baar asstel. Hierop is een verlaagde koppelscho-
tel gemonteerd waarop de achterste oplegger

D-Tec ontwikkelde samen met Burgers Carrosserie uit Aalsmeer een LZV-combinatie op basis van twee
opleggers die aan elkaar gekoppeld worden door middel van een dolly. De dolly is ‘vast’ verbonden met
de eerste oplegger en vormt zo één voertuig.

Tracon Trailers ontwikkelde op basis van het 
Australische B-double-concept een Ecocombi
 bestaande uit twee opleggers zonder dolly.

Kern van de Combitrain van Tracon Trailers is dat
het assenstel naar achter kan schuiven. Hier is ver-
laagd een koppelschotel aangebracht waar de
tweede trailer wordt bevestigd.

Deze combinatie is opgebouwd uit standaard pro-
ducten, een bakwagen en een 13,6 meter opleg-
ger. Een dolly verbindt beide.
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bouwers is dat ze goed luisteren naar de wen-
sen van de klant en dit vertalen naar een maat-
werkproduct. Gestuurde assen, gedwongen of
hydraulisch gestuurd, automatisch vanuit de
cabine te bedienen schuivende assen evenals
het uitbewegen van de steunpoten: het is alle-
maal mogelijk en afhankelijk van de wensen
van de vervoerder. Van Eck biedt zelfs de moge-
lijkheid om volledig automatisch de luchtkop-
pelingen, elektriciteit en ABS van de laatste
oplegger vanuit de cabine aan te sluiten. De
chauffeur hoeft dan helemaal zijn cabine niet
meer uit om aan of af te koppelen. Ingenieus! ●

Hans Doornbos

De Urban ECKO CO2MBI van Van Eck heeft een uit-
schuifbaar assenstel op de eerste cityoplegger.

Voor een optimale gewichtsverdeling is de voorste
voorzien van drie assen. De voorste is star en lift

automatisch wanneer er single gereden wordt, de
tweede is een naloopas en de derde is een ge-

dwongen gestuurde fusee as.

De Nederlandse carrosseriebouwers onderscheiden
zich met maatwerk. Een complete LZV wordt naar
de wensen van de klant opgebouwd met de com-
puter en meteen doorgerekend op sterkte en draai-
straal. Zo komt niemand achteraf voor verrassingen
te staan.   

Stadsdistributie zonder laadklep, dat kan tegen-
woordig niet meer. Heb je als vervoerder gekozen
voor een LZV-combinatie met een verschuifbaar as-
senstelsel, dan is een achtersluit- of onderschuif-
laadklep niet meer mogelijk. Een portaallift is dan
een goede optie.

den, verschuift het assenstel ten opzichte van
de laadvloer.
De Combitrain is leverbaar in een korte en lange
uitvoering. De korte (8 meter) is te gebruiken
met een 13,60 meter oplegger en is dan uitge-
voerd met een naloopgestuurde as. De lange
uitvoering (10,6 meter) wordt gedwongen ge-
stuurd en is bedoeld voor het gebruik met een
standaard cityoplegger.
De uiteindelijke dimensionering en afmetingen
van de combinatie zijn afhankelijk van verschil-
lende grootheden. We noemen de wielbasis van
de voorste oplegger, het aantal assen van de trek-
ker, de frontstraal en het soort cabine van de
trekker.
Het uitschuifbaar maken van de voorste opleg-
ger is niet altijd noodzakelijk. Bij containerver-
voer waar niet aan een dok geladen of gelost
wordt, kan de voorste trailer altijd uitgescho-
ven blijven. Dat bespaart kosten. Tracon rekent
voor het uitschuifbaar maken een bedrag van 
€11.000,-, een kale oplegger kost €28.000,-.

Maatwerkoplossing
Inmiddels hebben van Eck (Urban ECKO CO2MBI)
en Jumbo/Heiwo (Trics) soortgelijke oplossingen,
dus met verschuifbare achterassen van de voor-
ste oplegger.
Het moge duidelijk zijn dat een achtersluit- of
onderschuiflaadklep voor de voorste oplegger
bij dit soort LZV-oplossingen niet mogelijk is.
Een portaallift is dan een passend alternatief.
Inmiddels hebben de laadklepfabrikanten daar
goede oplossingen voor bedacht.
Sterk punt van ‘onze’ Nederlandse carrosserie-

kan worden aangekoppeld.
Het uitschuiven van het complete assenstelsel
geschiedt ‘handmatig’. Door de bevestiging te
ontgrendelen, het assenstelsel met behulp van
de rem vast te zetten en vervolgens te gaan rij-

Deze LZV bestaande uit
een bakwagen met
twee middenasser-aan-
hangers spreekt het
meest tot de verbeel-
ding. Dit concept zal
niet iedere vervoerder
aanspreken omdat de
afmetingen van drie
bakmaten moeten pas-
sen in het wettelijk
kader.
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