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Hoe moeilijk is het om als chauffeur je aandacht
continu bij het verkeer te houden? Heel moeilijk,
getuige het aantal ongevallen met een mense-
lijke oorzaak. Even niet opletten heeft in het
 hedendaagse verkeer soms rampzalige gevol-
gen. Zeker achter het stuur van een met gevaar-
lijke waar geladen 50-tonner. De mens schiet
 tekort, kan het niet meer bijbenen en moet dus
bijgestaan worden door additionele apparatuur. 
Volvo profileert zich al meer dan 40 jaar als voor-
loper op het gebied van veiligheid. Het Zweedse
merk heeft daar terecht een grote reputatie in
opgebouwd. Het heeft zelfs een speciaal onder-
zoeksteam, het Accident Research Team (ART), in
1969 opgericht dat de veiligheidsaspecten van

trucks in het verkeer onderzoekt. Hun voornaam-
ste bezigheid is het onderzoeken van nieuwe
vormen van ongevallen waarbij Volvo-trucks be-
trokken zijn en waarbij letsel is ontstaan. Het
team heeft in de loop der jaren internationale
roem opgebouwd. Hun database met truckonge-
valgegevens heeft niet alleen geleid tot betere
actieve en passieve veiligheid van trucks, maar
heeft ook de algehele verkeersveiligheid op een
hoger plan gebracht.  

Voorkomen van ongevallen
De focus van de truckfabrikanten en de toeleve-
ranciers ligt het laatste decennium op de actieve
veiligheid en het voorkomen van ongevallen. Dat

heeft ertoe geleid dat trucks zijn uit te rusten met
systemen die, waar nodig, de chauffeur een
handje helpen of die waarschuwen als de man op
de bok letterlijk en figuurlijk uit de bocht dreigt te
vliegen. 
Elders op deze pagina’s presenteren we een over-
zicht van de systemen die u zoal kunt aantreffen
in een moderne truck. En die gaan best ver, het is
tegenwoordig al technisch mogelijk dat het
 systeem eigenhandig een noodstop maakt. Dat
alles vanuit de filosofie dat het systeem eerder
een  gevaarlijke situatie detecteert en ook sneller
en adequater tot handeling over gaat. 
Voor velen is dit nog een brug te ver. De man op
de bok moet de regie blijven houden, onder alle

Lessen in veiligheid 
Actieve veiligheidssystemen in de truckwerkplaats

Geavanceerde actieve veiligheidsystemen dragen bij aan de daling van het aantal ongevallen

waarbij trucks betrokken zijn. Maar dergelijke systemen betekenen voor de werkplaats een

nieuwe uitdaging. Ze moeten gekalibreerd worden en maken herstel na schade ingewikkelder.

Tijd om u bij te praten! 

Het alcoholslot. In Nederland nog niet verplicht, in sommige
buitenlanden in bepaalde situaties al wel. Een Nederlandse
truckmonteur kan dus een dergelijk systeem  tegenkomen. Dan
is het goed te weten hoe het systeem is opgebouwd en hoe het
is uit te schakelen voor servicewerkzaamheden. 
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omstandigheden. Vooropgesteld dan wel dat hij
nuchter is!  

Alcoholslot voor de notoire drinker
In verschillende landen om ons heen moeten
chauffeurs die personen of gevaarlijke stoffen
 vervoeren eerst een ademtest doen alvorens zij de
rit kunnen beginnen. Het voertuig is dan voorzien
van een alcoholslot dat als tweede startonderbre-
ker fungeert. Is het alcoholpromillage onder de
gestelde normen dan geeft het slot oké. Bedraagt
het promillage meer dan 0.20 dan is het niet
 mogelijk het voertuig te starten. 
Ook in ons land zijn plannen om ‘BOB’s’, die regel-
matig in de fout gaan, een verplichte ademtest te
laten doen voordat ze aan het verkeer gaan deel-
nemen. In eerste instantie zou het  alcoholslot
vanaf 1 mei van start gaan, maar het bleek nog
niet mogelijk om in politiek Den Haag alle neuzen
dezelfde richting op te krijgen. Inmiddels is de
 invoering met een half jaar uitgesteld. Grote
 bottleneck bleek de vraag hoe om te gaan met het
alcoholslot in precaire situaties, bijvoorbeeld of er
toch nog een escape moet zijn om in  noodsituaties
toch gebruik te kunnen maken van de auto. Ook
hadden de fabrikanten van de  systemen hun soft-
ware nog niet op orde.  

Alcoholslot in de werkplaats
Omdat deze voorziening in het buitenland in som-
mige gevallen wel verplicht is, kan een Nederlandse
truckwerkplaats ook nu al geconfronteerd worden
met zo’n systeem. Volvo Nederland instrueert zijn
werkplaatspersoneel hoe een dergelijke voorzie-
ning in een truck is opgebouwd en welk onder-
houd het systeem jaarlijks nodig heeft. De foto’s
op deze pagina’s geven een beeld van wat er bij
komt kijken om het systeem achteraf in een be-
staande truck te bouwen.
Opmerkelijk is dat het alcoholslot als een tweede
startonderbreker werkt en dus op dezelfde wijze
voorkomt dat het voertuig ongewenst te starten
is. Nadat het systeem is ingebouwd en gekali-
breerd met het voorgeschreven gas wordt het ge-
activeerd met een vaste code. Dan start een peri-
ode van 12 maanden waarin het slot functioneel
is. Na dit jaar moet het opnieuw worden gekali-
breerd. 
In bijzondere gevallen of als het slot niet werkt, is
het mogelijk om de voorziening buiten werking te
stellen. De bestuurder moet dan een code aanvra-
gen via Volvo Action Service. Met deze override co-
de kan hij de motor starten zonder ademtest. De
code verandert iedere 24 uur. En belangrijk, de aan-
vraag van de code wordt geregistreerd in de centra-
le systemen zodat de vervoerder een ‘ondeugende’
chauffeur later kan aanspreken op zijn gedrag. 
Ook de dealer kan voor werkplaatswerkzaamhe-
den via een speciale website een code krijgen
om het alcoholslot te passeren. Wel is het dan
noodzakelijk om na de servicewerkzaamheden he-
lemaal terug te gaan naar het startmenu omdat

Inbouw kan achteraf in ieder voertuig. Het alcoholslot functioneert als een tweede startonderbreker.

TEKST: HANS DOORNBOS / BEELD: JAN LIEFTINK

anders het alcoholslot niet is geactiveerd. Op die-
zelfde website moet de monteur eveneens een
code aanvragen om het systeem te diagnostice-
ren, kalibreren of om instellingen te wijzigen. In
Nederland  is er een aantal vervoerders die hun
trucks hebben uitgerust met een dergelijk sys-
teem. Niet omdat ze dronkenlappen in dienst
hebben, maar om het goede voorbeeld te geven.
Het aardige aan het alcoholslot is dat het op
 allerlei manieren is te programmeren. Zo is in te
stellen dat de chauffeur na een bepaald tijdsbe-
stek opnieuw moet blazen en is het technisch
 mogelijk het systeem te koppelen aan de tacho-
graaf zodat precies bijgehouden kan worden
wie wanneer met welk resultaat heeft geblazen.
Overbodig? Geen discussie, drank en rijden gaan
niet samen en daarbij is elk middel om dat te
voorkomen geaccepteerd, zeker als we weten
dat bij een derde van het aantal verkeersdoden
in Europa drank in het spel is!

Tussen de strepen
Een ander veiligheidssysteem dat waakt over
de alertheid van de chauffeur is Lane Keeping
Support (LKS). Het geeft een duidelijk hoorbaar

Het alcoholsot moet jaarlijks met speciaal gas worden gekali-
breerd. Dit is een routinewerkhandeling. Wel moet een systeem-
onderhoudscode worden aangevraagd via een speciale website.

Het blijft mogelijk het alco-
holslot officieel buiten wer-
king te stellen. De rijder kan
dit doen door een override
code bij Volvo Action Service
aan te vragen. Deze aanvraag
komt in de boeken en is later
op te vragen door de ‘baas’.
De code verandert iedere 24
uur. Ook de werkplaats kan
via een speciale website een
code aanvragen voor service-
en reparatiewerkzaamheden.

Alcoholslot in de praktijk
Nog nooit geblazen tijdens een politiecontrole, en wilt u toch weten hoe een dergelijk
analysesysteem werkt? Kijk dan op www.amt.nl/mei2011, waar we u een simulatie van
dit actieve veiligheidssysteem presenteren. 

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL
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signaal op het moment dat de chauffeur zonder
richting aan te geven bij snelheden boven de
60 km/uur over de strepen van de weg gaat.
 Hiervoor is de truck uitgerust met een camera
voorop het raam. Deze ‘zoekt’ constant naar de
markeringsstrepen op de weg en controleert of
de combinatie tussen de beide strepen rijdt.
Mooi systeem, maar wat nu als de ruit vervangen
moet worden? Daar bestaat een vaste procedure
voor, die bij Volvo Nederland in Beesd wordt
 getraind. De camera komt op een vaste gemar-
keerde plek op het raam en moet na aansluiten
gekalibreerd worden, met de diagnosecomputer
VCADS, en een speciaal kalibratiebord. Hiermee
stelt de monteur de rolhoek van de combinatie in.
Is dat eenmaal gebeurd dan stelt het systeem

 tijdens een testrit automatisch de draaihoek en de
slingerhoek in. 
Kortom, alleen een werkplaats die beschikt over
VCADS en de kalibratiemal kan deze procedure
uitvoeren. Ook moet de nieuwe ruit voorzien zijn
van de markeringen, die aangeven waar precies
de camera moet komen. Even een ruitje zetten bij
de glasfitter wordt dus moeilijk. 

Denk om de regensensor
Ook de regensensor biedt extra veiligheid. Hij
voorkomt dat de chauffeur de ruitenwissers moet
bedienen en daardoor misschien voor even zijn
aandacht op het verkeer verliest. De regensensor
is geplaatst aan de binnenkant van de voorruit
binnen het bereik van de wissers. De sensor bevat

Tegenwoordig komt er iets meer kijken bij het vervangen van de
voorruit van de truck. De steun van de LKS-camera moet op een
vaste positie worden vastgelijmd zodat de camera, na kalibreren,
ook daadwerkelijk de strepen op de weg kan vinden. 

De regensensor vraagt speciale aandacht. Het gaat er vooral om
de sensor met de juiste aandrukkracht op de ruit te drukken.

Nieuwe voorruit, LKS-camera en regensensor juist gemonteerd.
Dan rest nog het kalibreren van de rolhoek met de VCADS-
diagnosetester en de kalibreermal. Daarna een testrit waarbij
draai- en slingerhoek worden vastgesteld. 

Truck Safety Systems

acht optische sensoren, die de wijziging in het
breken van het licht door waterdruppels op de
voorruit herkennen.
Moesten we net de ruit vervangen omdat er
 bijvoorbeeld een barst in zat en ging dit gepaard
met een speciale procedure voor wat betreft
het LKS,  de regensensor vraagt tijdens een
 ruitvervanging ook de nodige aandacht. Met
name het aandrukken van de sensor steekt nauw.
Vormen de hier beschreven handelingen een
 bedreiging voor de werkplaats? Nee allerminst,
maar ze onderschrijven dat een moderne truck
boordevol elektronische systemen zit en dat je
zelfs voor zoiets onschuldigs als het vervangen
van de voorruit tegenwoordig specifieke systeem-
kennis en de merktester paraat moet hebben.

Trucks zijn de laatste jaren niet alleen op het
 gebied van motor- en aandrijftechniek enorm ge-
ëvolueerd, ook de ontwikkeling van passieve en
actieve veiligheidssystemen krijgt veel aandacht
van de fabrikanten. Ieder veiligheidsdetail in een
truck is belangrijk, maar het totale ontwerp
 bepaalt hoeveel bescherming de truck biedt bij
een botsing. Zo hebben zicht, lawaai, trillingen en
het klimaat in de cabine een niet te onderschatten
invloed op de veiligheid. Als de chauffeur zijn werk
mag doen in een prettige omgeving, die niet
 negatief afleidt, resulteert dat in een veiliger en
alerter rijgedrag. 

Wat zit er allemaal op?
De elektronica biedt de helpende hand. Wat
komen we zoal tegen op een moderne truck? ACC
oftewel Adaptive Cruise Control. Die voorziening
regelt niet alleen de snelheid, maar bewaakt ook
de afstand tot een voorligger. Een alcoholslot kan
standaard zijn, maar is eventueel naderhand in te
bouwen. ABS, ESP, veiligheidsgordels, airbag en
gordelspanners, regensensor en veiligheidscabine
kennen we uit de personenauto’s en zijn al jaren
gemeengoed in trucks.

Statische bochtverlichting, Driver Alert Support
(DAS), Lane Changing Support (LCS), Tyre
 Pressure Monitoring System (TPMS)  treffen
we ook aan in exclusieve auto’s en deze
voorzieningen druppelen mondjesmaat naar
de ‘bulk’-modellen. 
Lane Keeping Support (LKS), Front and reverse
camera’s, alarmknoppen, rookmelder, Parking

Safe Light en Front/ Rear/ Side Underrun
 Protection System (FUPS/ RUPS/ SUPS) zijn
meer truckspecifiek. 
Veel van deze systemen werken nauw samen met
de aandrijflijn- en  motorstuurapparaten. Bedenk
ook dat het elektronisch geregeld remsysteem het
bestaansrecht van veel van deze systemen heeft
mogelijk gemaakt. 

Een camera waakt over de alertheid van de chauffeur. Zodra het systeem signaleert dat hij niet meer fit is geeft het een  rustpauzeadvies. 
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