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Cabtest 2005

Winterslaap

De jongste editie van de cabinetest, zoals TTM die uitvoert in sa-
menwerking met het Britse blad Commercial Motor, is aanzienlijk
uitgebreid. Door de test een maand te vervroegen, kunnen betere,
meer realistische conclusies worden getrokken over het functio-
neren van de standkachels zoals die door de truckmerken stan-
daard worden ingebouwd. Zelfs de lichtdoorlaat van de gordijnen
wordt nu gemeten, naast de bekende dynamische metingen van
cabine- en stoelvering tijdens normale rij-omstandigheden, en
natuurlijk de geluidswaarden, waar dit keer ook het geluid van de
standkachel is gemeten op het hoofdkussen op het onderste bed
achter de chauffeursstoel.
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DAF XF Super Space Cab 

Nog altijd de maatstaf 
in ruimte
Er is geen substituut voor kubieke me-
ters, om maar eens een Amerikaans ge-
zegde over kubieke inches te verbaste-
ren. En die uitspraak is heel erg van
toepassing op de DAF Super Space Cab.
Het is een verademing om zulke grote
opbergvakken te zien, zowel boven de
voorruit als onder het wat hoger ge-
plaatste bed. Elk bagagepakket, zelfs
voor de verste reis, kan de chauffeur
hoe dan ook in deze cabine kwijt. Een
verschil met de anderen is verder dat de
DAF een wat hogere motortunnel heeft.
Dit leidt echter allerminst tot een lagere
stahoogte, want het dak van de Super
Space Cab is gewoon heel hoog. Het dashboard gaat alweer heel wat jaartjes

mee maar geen enkele van DAF´s con-
currenten heeft het nog gepresteerd om
bijvoorbeeld ook een uitschuifbare lun-
chtafel te maken die zo sterk is, dat de
chauffeur erop kan zitten. De midden-
console steekt wat ver de cabine in
maar blijkt dus in meerdere opzichten
functioneel. Waarbij ook nog opviel dat
de XF met afstand de grootste asbak
heeft. De DAF blinkt wat de bediening
van de standkachel betreft uit in een-
voud. Er zijn slechts twee knoppen no-
dig en het is zo logisch als wat. De ka-
chel is ook te bedienen vanaf een
paneeltje tegen de achterwand van de

cabine. De DAF heeft verder de dikste
matras al wil dat niet zeggen dat het de
comfortabelste is want een latten bo-
dem is toch nog iets comfortabeler dan
een plank. In ieder geval is er voldoen-
de ruimte voor een prima nachtrust.
Het bovenste bed is even groot als het
onderste, er is logischerwijs alleen wat
minder hoofdruimte. Verder valt de
mooie versnellingspook op van de AS
Tronic automaat en het feit dat de XF
inmiddels ook met ESP leverbaar is. ■

Zo moet ‘t
Tegen de achterwand zit het eenvoudige

thermostaatje van de standverwarming

van de DAF.Werkt probleemloos.

Optimaal
DAF heeft de ruimte onder het bed opti-

maal benut. Het loodzware bed laat zich

moeilijk opklappen. Veel ruimte
Ziehier de maatstaf voor de meeste andere merken. DAF

maakt optimaal gebruik van de ruimte boven de voor-

ruit, maar laat wel voldoende hoofdruimte voor de

chauffeur om zich om te kleden.

Dikke matras
Kenmerk van de DAF is de

dikke matras, die echter

niet de comfortabelste is.

Typische DAF-blauwe

kleur raakt gedateerd.CABTEST

MAN TGA XXL Five Star

Groot gevoel van ruimte
Typische kenmerken van de grote
MAN-cabine zijn de forse voorruit, de
min of meer afwezige middenconsole
ter optimalisering van de doorloop in
de cabine en de vrijwel vlakke cabine-
vloer. MAN heeft als het ware een uit-
sparing  gecreëerd bij de stoelen waar-
door ruim voldoende bewegingsruimte
beschikbaar is om zich te verkleden en
om makkelijk het bovenste bed te berei-
ken. De opbergruimte onder het bed is
overigens nog altijd wat bescheiden.  
MAN levert de TGA-cabine sinds het
jaar 2000 en in die tijd is er wel het een
en ander gemodificeerd. De winnaar

van deze ingrepen is in de eerste plaats
de chauffeur. Maar ook MAN zelf profi-
teert want zeker in ‘Five Star’ uitvoering
is de TGA-cabine een regelrechte ima-
gebuilder voor een merk dat altijd be-
kend stond om z´n functionele, maar
brave, ingetogen cabines die nu niet di-
rect met het allerbeste meubilair waren
uitgerust. In het TGA Five Star-tijdperk
is dit allemaal veranderd. De MAN heeft
stoelen die tot de beste behoren en het
onderste bed is voorzien van een lat-
tenbodem, net als thuis. Andere ken-
merken van de TGA zijn de keurig afge-
werkte kasten boven de voorruit en het

Stevige tafel
Aan een stevige opklaptafel kan de chauffeur zijn ontbij-

tje klaarmaken.
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Iveco Stralis Active Space

Licht, ruim en goed 
afgewerkt
Met de Stralis is Iveco aan een nieuw
tijdperk begonnen. De elektronica die
wordt gekenmerkt door CAN-Bus-tech-
niek had Iveco al op de EuroStar, maar
met de Stralis kwam er een cabine
waarmee Iveco in een keer mee kon met
de gevestigde concurrenten uit noorde-
lijker delen van Europa. Dit is het dui-
delijkst te zien aan de kasten, de stoe-
len en de bedden want die zijn veel
beter dan bij de EuroStar. Opvallend is
dat het hang- en sluitwerk bij de Stralis-
kasten niet onder doet voor dat van een
keuken in een moderne eengezinswo-
ning. Wel is het zo dat Iveco de ruimte
boven de voorruit van erg veel klepjes

heeft voorzien. Waar drie kasten het op-
timum zou zijn, telden we er bij de Stra-
lis zeker vijf. 
Het dashboard is ook een sprong voor-
waarts, al heeft de Stralis nog wel erg
veel knoppen van identieke afmetingen
in de middenconsole wat zeker in het
begin tot zoeken leidt. Een compliment
verdient wel het dashboard, dat er zeer
goed uitziet, inclusief de overzichtelijke
display die de chauffeur naar wens
makkelijk in kan stellen. Ondanks een
middenconsole is er op de motortunnel
van de door ons geteste Active Space
versie van de cabine voldoende ruimte
om even te kunnen omkleden. Ook hier
kan de versnellingspook worden weg-
geklapt. Minder mooi is het dat het bed
uit drie delen bestaat, maar de collega
die de nacht in de Stralis doorbracht
klaagde er de volgende dag niet over. De
standkachel is met drie knoppen in te
stellen, wat eerst wel enige studie voor-
af eist. De ruimte onder het bed is nut-
tig ingedeeld voor de chauffeur, al is het
wel zo dat Iveco een bescheiden, nau-
welijks bruikbaar koelkastje standaard
monteert. Chauffeurs die lang onder-
weg zijn hebben echt meer nodig.
Verder scoort de Iveco dus een voldoen-
de, maar het moet wel gezegd dat de
kwaliteit van de gebruikte materialen
onder doet voor de rest. Het grijze plas-
tic bij het dashboard, de versnelling-
spook en het koelkastje zijn robuust,
maar dragen niet echt bij tot een solide

karakter. Ook is de cabine wat kleiner
vergeleken met de concurrentie. ■

Veel van het goede
De Iveco-chauffeur kan veel kwijt boven

de voorruit, maar geen grote dingen. Dit,

vanwege de vele klepjes, die overigens

kwalitatief goed zijn.

Schakelaars
Het bedienen van de

standkachel vergt meer

dan alleen deze schake-

laar op de middenconsole.

Menu
Tegen de achterwand van

de cabine heeft de Stralis

een compleet ‘menu’ be-

schikbaar voor onder an-

dere cabineverlichting.

Wijst zich vanzelf.

Ruimte
De hoofdruimte boven het Stralis-bed houdt niet over,

ook al kan het bovenste bed veel makkelijker worden op-

geklapt.

relatief kleine dashboard, dat heel com-
pact is opgebouwd, zonder dat het er-
toe leidt dat de chauffeur op zoek moet
naar bepaalde schakelaars.
Het onderste bed is voorzien van wat
zich laat omschrijven als een extra kus-
senreep van tien centimeter breed. Dat
is een vondst die daadwerkelijk bij-
draagt aan het slaapcomfort, want de
matras wordt er breder door. Het feit
dat de bediening van cabineverlichting
en standkachel zich op de vloer bevin-
den bij de handrem is niet ideaal, maar
ook weer geen halszaak. Het slaapge-
deelte van de cabine is als het ware af-
sluitbaar met aparte gordijnen, wat vol-
gens de proefpersoon bijdroeg aan het
slaapcomfort.  ■

Prima voor elkaar
Bedden en stoelen zijn in de MAN Five

Star prima voor elkaar.

Bediening
De standkachel kan wor-

den bediend nabij de

handremhendel. Niet ide-

aal, maar het kan.

Beperkt
De opbergmogelijkheden

onder het bed zijn bij de

TGA beperkt.
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Mercedes-Benz Actros MegaSpace

Doordacht tot in detail
Sinds de grote serie wijzigingen in 2003,
behoort de Actros tot de comfortabelste
trucks die er zijn. Bijtijds zag Mercedes
in dat er van een auto met een ster op
de grille ook wat verwacht wordt, en
door goed te luisteren en te kijken naar
wat een internationale chauffeur wil,
èn door de ontwerper van DAF weg te
kopen, kwamen de Duitsers met een
auto, waaraan duidelijk te zien is dat
het huiswerk grondig is gedaan. Een
paar voorbeelden. De Actros heeft als
enige in dit gezelschap niet een, maar
twee van buitenaf bereikbare opberg-

vakken. Een waarin de chauffeur zijn
laarzen en zijn werkhandschoenen
kwijt kan, oftewel dat wat wel eens vuil
wil worden, en een tweede vak voor
spullen die schoon behoren te blijven.
Verder heeft de Actros een slimme, vei-
lige uitklapbare opstap naar het boven-
ste bed. Op zich heel normaal, DAF
heeft bijvoorbeeld een trapje, maar de
Actros-opstap zit onder de middencon-
sole van het dashboard en is heel mak-
kelijk met de voet op te klappen of neer
te laten. De Actros is de enige cabine
waarbij de chauffeur de schakelaars in
overleg met zijn dealer zo kan laten
rangschikken als hij ze hebben wil. Dat
voorkomt verwarring en garandeert een
optimale bediening van de auto. En zo
kunnen we doorgaan.
Soms gaat Mercedes echter wat al te ver
in haar streven het de berijder naar de
zin te maken. Dat zien we bij het pro-
grammeren van de standkachel. De En-
gelse importeur heeft er al een aparte
leaflet voor laten maken. Wie het proces
van schakelaars omzetten op het dash-
board heeft doorlopen en wie de toet-
sen op het stuur in de juiste volgorde
heeft bediend, maakt kans op een war-
me en ongestoorde nachtrust. Maar het

vereist naar onze smaak te veel instruc-
tie en studie. Toen het testteam na twee
en een half uur bij de auto kwam, was
het binnen slechts 11 graden, gevolg
van de ingewikkelde bediening van de
kachel.
Het bed van de Actros, bestaande uit
een matras uit één stuk, voldoet prima.
Verder scoorde de Actros het best wat
betreft de lichtdoorlaat van de gordij-
nen en blijkt de cabinevering tot de
toppers te behoren. ■

Verbeterd
Mercedes maakt optimaal gebruik van de

opbergruimte boven de voorruit. Er is ge-

werkt met degelijk materiaal en deugde-

lijk hang- en sluitwerk.

Instellen
Het instellen van de standverwarming ge-

beurt met behulp van de programmeer-

toetsen op het stuur: te ingewikkeld.

Paneel
Tegen de achterwand van de cabine treft

de chauffeur enkele belangrijke functies

aan die hem voordat hij gaat slapen van

pas komen.

Scania R 420 Topline

Duidelijk beter 
dan 4-serie
Scania´s nieuwe R-Serie mag dan zo op
het eerste gezicht weinig verschillen
met de 4-serie, toch komt de R veel be-
ter uit deze test dan zijn voorganger.
Opvallend aan de R is niet alleen het
beter gestroomlijnde uiterlijk maar
vooral het nieuwe dashboard. Dat eist
veel minder binnenruimte op in de ca-
bine. Het nieuwe dashboard telt ook
minder knoppen en schakelaars dan
het oude. Verder kiest Scania bij de R
voor een traditionele cabine lay-out,
waarbij de bedden tegen de achter-
wand zijn gemonteerd en waarbij de
kastruimte zich voornamelijk boven de
voorruit bevindt. Daar kan de chauffeur

veel kwijt, veel meer dan in de 4-serie.
En dan hebben we het nog niet over de
ruimte die de Topline-cabine biedt on-
der het bed. Het enige minpunt is dat
de door Scania gebruikte materialen
goedkoop ogen en aanvoelen. Wat dat
betreft kan Scania nog wat leren van
Renault, Volvo, Mercedes en DAF, die
met de keuze van de juiste kunststoffen
een aangename sfeer in de cabine we-

Afstandbediening
Leuk zo’n afstandbedie-

ning, maar het instellen

van de kachel wordt er

niet makkelijker op.

Cruise control
Instelling van de cruise control inclusief

afdaalsnelheid en geheugen zit bij de R-

serie op het stuur.
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Renault Magnum

Doordacht alternatief
Wat de mening ook mag zijn over de Re-
nault Magnum, feit is dat deze opval-
lende truck alweer bijna vijftien jaar in
productie is en dat concept en interieur
in die periode steeds verder zijn ont-
wikkeld en  aangepast aan de verande-
rende eisen. Renault introduceerde
destijds als eerste het fenomeen vlakke
cabinevloer. Het feit dat de  Magnum
onderhuids is uitgerust met Volvo-tech-
niek verandert niets aan het feit dat de
cabine een doordacht en comfortabel
alternatief is. De Magum is een blijft
een uniek concept voor een vrachtwa-
gencabine en lijkt in weinig op z’n con-
currenten. De voorruit is veel groter, de

cabinevloer ligt hoger, de instap vergt
enige gewenning maar is wel uniek en
de chauffeur dient zijn spullen anders
op te bergen dan hij gewend is. 
Opvallend is de uitstekende bouwkwa-
liteit in het interieur. Renault gebruikt
mooie en degelijke materialen en het
merk benut de ruimte zo goed als denk-
baar is.  Dat leidt ertoe dat de Magnum
is voorzien van tal van kleinere opberg-
vakken en –vakjes. Boven de grote voor-
ruit houdt de opbergruimte niet over.
Ook onder het bed is alle ruimte welis-
waar goed ingedeeld, maar echt veel is
het niet. Onder het bed vindt ook de
koellade een plek. Verder houdt Renault
nog altijd vast aan een heuse kleding-
kast direct achter de chauffeurstoel.
Daar zitten ook nog twee kleinere kast-
jes waarvan een klep een dubbelfunctie
heeft als standaard voor een eventuele
TV. Papieren kan de chauffeur kwijt on-
der de middenconsole van het dash-
board, ook dit is een afwijkende, maar
wel praktische plek. 
De deurvakken zijn lekker breed en de
flessenhouder nabij de stoel is gekoeld.
Handig! 
Uniek in de Magnum zijn de grote rol-
lo’s om de cabine te verduisteren. Ver-
der heeft  de Magnum  een paneeltje
met schakelaars tegen de cabine-ach-
terwand. De Renault Magnum is duide-
lijk het meest doordacht. Dat blijkt niet
alleen uit die slimme TV-tafel, maar ook

uit de draaibare passagiersstoel, en de
opklaptafel waaraan twee chauffeurs
kunnen bijpraten. ■

Bediening
De Renault-standkachel

kan op de middenconsole

van het dashboard wor-

den ingesteld.

Kaarten
Met enige hand- en spandiensten kan een

tafeltje worden opgeklapt waaraan

chauffeurs kunnen koffiedrinken. Of

kaarten…

Draaibaar
De passagierstoel is draaibaar, eronder kan de chauffeur

spullen kwijt. Links van de stoel kan de chauffeur een TV

op een uitklapbare steun plaatsen. En alweer zien we een

opbergvakje.

Geheime vakjes
Ook onder het bed zijn nog

opbergvakken te vinden.

Geen van de ruimtes is

groot in de Magnum.

ten te creëren. 
Een ander minpunt is dat de lengte van
de Topline-cabine tegenvalt. Daardoor
dient de chauffeur allerlei matrasdelen
uit te klappen voordat hij zich te ruste
kan leggen. Ook moeten de stoelen naar
voren geschoven worden. Niet ideaal
dus. Nieuw ten opzichte van de 4-serie
is de eenvoudig te verstellen stuurko-
lom. Gebleven is de wegklapbare ver-
snellingspook die de toegang tot de
leefruimte van de Topline-cabine sterk
verbetert.
Desalniettemin is een comfortabele
nachtrust mogelijk in de R-serie cabine.
Onnodig moeilijk is het instellen van de
standverwarming. Weliswaar beschikt
de chauffeur over een display waarop
de ingestelde tijd kan worden afgelezen
maar het instellen is dusdanig ingewik-
keld dat de testchauffeur er niet in
slaagde de juiste instelling te realiseren
waardoor hij halverwege de nacht wak-
ker werd van de kou. Scania had beter
kunnen volstaan met een eenvoudige
thermostaat, zoals de meeste concur-
renten dat ook al jaren doen. 

Eenvoudig
Scania’s nieuwe dash-

board laat eenvoudig zien

waar de chauffeur aan toe

is qua temperatuur.

Puzzel
Hoewel het bed uit meer-

dere matrasdelen bijeen

gepuzzeld moet worden,

kan er prima op geslapen

worden.

Sterk verbeterd is wel de verlichting in
de cabine. De chauffeur heeft hier veel
keus en kan via het menu op het dash-
board selecteren dat hij die cabinever-
lichting kan bedienen vanaf het paneel

tegen de achterwand. Kortom: Meer
keuze, meer ruimte en meer comfort
zijn de belangrijkste kenmerken van de
Scania R-serie. ■



30 ttm - april 2005

CABTEST

Volvo FH Globetrotter XL

Comfortabel,
prettige sfeer
Volvo’s Globetrotter XL cabine wordt
gekenmerkt door twee zaken. Het is
niet de grootste cabine in deze test
maar het is een cabine waar alles pre-
cies zit waar de chauffeur het verwacht,
uitgevoerd in, en afgewerkt met een uit-
stekende bouwkwaliteit. De lijn van de
hellende voorruit is doorgetrokken in
de dakverhoging en dat heeft natuurlijk
gevolgen voor de binnenruimte. De Vol-
vo-cabine heeft minder opbergruimte
boven de voorruit en, misschien nog
wel belangrijker, wanneer de chauffeur
zich staande op de motortunnel om-
kleedt, is de ruimte voor hoofd en
schouders minder dan bij de concur-
renten. Om toch aan voldoende op-
bergruimte te komen, biedt Volvo een
extra kastenset aan die boven tegen de
cabine achterwand bevestigd wordt en
om meer bewegingsruimte te creëren
kan de chauffeur het stuur opklappen. 
Een voordeel is dat het dashboard van

de Volvo niet te ver naar binnen steekt.
De standkachel kan, zonder allerlei
computerprogramma’s, met de hand
worden ingesteld. De auto hoeft hier-
voor ook niet de hele nacht op het con-
tact te staan.
Het bed lijkt een beetje weggestopt ach-
ter de stoelen en lijkt daardoor moeilijk
toegankelijk. Maar in de praktijk is eer-
der het tegendeel waar: De toegang tot
het bed is  probleemloos en de matras
biedt bovendien wat ervan verwacht
wordt. Het paneeltje tegen de achter-
wand waarmee cabineverlichting,
standkachel, en het dakluik bediend
worden, biedt al meteen uitkomst.
Daarmee kan de chauffeur precies in-
stellen wat hij wil en staat niets een vre-
dige nachtrust in de weg. Er is voldoen-
de ruimte om kleine dingen weg te
leggen maar de weekendtas eindigt
voor de meeste chauffeurs wellicht op
de middenconsole. De gordijnen hou-
den het licht voldoende buiten en het
dakluikje kan heel nauwkeurig bediend
worden, zodat er ook bij een buiten-
temperatuur van nul graden en met de
kachel op 15 sprake is van enige lucht-
circulatie. Wel zo gezond. Voor het ont-
bijt staan de chauffeur een koelkast en
een opklapbare lunchtafel ter beschik-
king. ■

Makkelijk
De standkachel en bijvoorbeeld de cabi-

neverlichting zijn vanuit bed makkelijk

te bedienen.

Praktisch
Van onder het bed is nog

een bergla te schuiven en

Volvo monteert een kleine,

handige lunchtafel.

Sfeer
De sfeer in de Volvo is prettig en geeft een

behaaglijk gevoel van comfort.

Trillingsmetingen

ZK = zitkussen
RL = rugleuning
CV = cabinevloer

Hoe lager het getal hoe beter

Trillingen op ruw wegdek, 32 km/h

..............................ZK ................RL ..............CV ........

DAF ........................41 ................26..............28 ........

Iveco ......................52 ................28..............31 ........

MAN ......................49 ................31..............32 ........

Mercedes................42 ................43..............29 ........

Renault ..................56 ................35..............29 ........

Scania ....................38 ................34..............27 ........

Volvo ......................52 ................53..............34 ........

Trillingen op vlak wegdek, 48 km/h

..............................ZK ................RL ..............CV ........

DAF ........................21 ................19..............14 ........

Iveco ......................26 ................21..............16 ........

MAN ......................20 ................15..............14 ........

Mercedes................18 ................23..............14 ........

Renault ..................24 ................17..............13 ........

Scania ....................22 ................20..............15 ........

Volvo ......................31 ................21..............17 ........
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Cabtest 2005, conclusie

Blijkbaar kan het nog beter
Scania’s nieuwe R-serie bewijst dat er
nog altijd ruimte is voor verbetering op
het gebied van cabinecomfort. Nu zegt
u misschien dat Scania daar ook nog wel
wat te verbeteren had. Dat klopt ook,
maar de cijfers die Scania nu  laat zien
bij de test van de veersystemen zijn
ronduit indrukwekkend. Het betrof hier
nota bene geen fabrieksdemo maar een
klantenauto met een uiterst maagdelij-
ke kilometerstand. De mooie cijfers op
met name slecht wegdek zijn een gevolg
van de normale tweebalgs luchtvering
met behulp waarvan Scania de achteras
aan het chassis bevestigt. Maar om bij
de Cabtest een goed resultaat te halen
dienen ook cabine- en stoelvering goed
op elkaar afgestemd te zijn en dat was
hier duidelijk het geval. Ook op het ge-
bied van motorgeluid heeft Scania de
zaken uitstekend op orde, de enige dis-
sonant is dat de cabineverwarming in
dit vergelijk op de Iveco na het meeste
geluid produceert. 
De DAF blijft de maatstaf voor wat be-
treft de binnenruimte en qua opberg-
mogelijkheden, en scoort ook nog eens
uitstekend bij de vering en bij het ge-
luid. De Super Space Cab behoort on-
danks vele pogingen van de concurren-
tie, nog steeds tot de top, en is qua
binnenruimte schier onverslaanbaar.
Mercedes-Benz en MAN hebben wel
flink opgehaald richting DAF en het in-
terieur van de beide Duitsers staat kwa-
litatief op een hoger niveau. Beide mer-
ken leveren betere stoelen en een
comfortabeler bed maar zo’n grote
voorruit als bij de TGA is geen garantie
voor meer ruimte. De Magnum is een
schoolvoorbeeld van fraaie afwerking
en prettige sfeer. Het is de truck bij uit-
stek voor iemand die eens wat anders
wil, waarbij moet gezegd worden dat het
Magnum-concept in het zuidelijk deel
van Europa meer aanhangers heeft dan
bij ons.  
Iveco nam voor het eerst deel aan de
Cabtest. Qua slapen en comfort was al-
les op orde maar de Iveco komt er in de
meetresultaten toch wat magertjes uit.

Standverwarming
De meting van de verwarmingscapaci-
teit begon nadat in alle cabines de tem-
peratuur was teruggebracht tot de bui-
tentemperatuur van precies nul graden.
Daarna werden de standverwarmingen
vol open gezet en werden de portieren
twee en een half uur gesloten. Bij terug-
komst bij de cabines waren de systemen
van de Mercedes, de Renault en de Iveco

al afgeslagen wat de lage temperatuur
verklaart in de tabel.
De geluidsproductie werd gemeten op
het kussen van het bed achter de be-
stuurdersstoel. Verder is het testteam
gebleken dat een standverwarming die
niet gekoppeld is aan een regelcompu-
ter in de cabine het beste is. In dat geval
kan worden volstaan met het aanzetten
via een schakelaar en het draaien aan
een ouderwets thermostaatje. Daarmee
is de beste, meest trefzekere en fijne re-
geling te bewerkstelligen. De systemen
van Scania en Mercedes werken via de
CAN-Bus, wat veel knopjes en instellin-
gen vereist. De Britse Mercedes-impor-
teur geeft zelfs een apart leaflet uit voor
chauffeurs! 
Zonder twijfel zetten alle trucks uitste-
kende resultaten neer en zijn alle meet-
waarden bovengemiddeld goed. Je
moet echt alles tot in de details meten
om de verschillen tussen de merken
vast te stellen. Als je dat doet moet je
concluderen dat DAF  en de Duitse mer-
ken op het gebied van chauffeurscom-
fort de kopgroep vormen vooral omdat
de Duitse merken de laatste jaren veel
meer aandacht hebben besteed aan
chauffeurscomfort. Scania heeft vooral
het veercomfort sterk verbeterd en heeft
nu een meer praktische inrichting van
de grote cabine. Renault deelt de prijs
voor bouwkwaliteit en degelijkheid met
Volvo maar komt qua opbergruimte niet
voldoende in de buurt van DAF en de
Duitsers, wat ook voor Volvo geldt. Iveco
tot slot, heeft met de nieuwe Stralis een
grote stap voorwaarts gemaakt en kan
zich eindelijk meten met de Europese
concurrentie. ■

Tim de Jong

Temperaturen

Temperatuur in de cabine na 2,5 uur
standverwarming,
vanaf nul graden, in graden Celsius:

DAF ................................................27

Iveco ................................................5

MAN ................................................21

Mercedes ........................................11

Renault ............................................10

Scania ............................................21

Volvo ..............................................21

Lichtdoorlaat 
gordijnen

Lichtdoorlaat in procenten

DAF ................................................1.6

Iveco ..............................................1.8

MAN ..............................................3.7

Mercedes........................................0.8

Renault ..........................................1.4

Scania ............................................1.4

Volvo ..............................................1.5

Geluid, in dB(A)

......................Stationair ..........Bij 80 km/h ........Standverwarming ......

DAF ....................55 ....................67,6 ......................52,2 ................

Iveco ..................51,3 ..................72,1 ........................60 ..................

MAN ..................55,6 ..................69,3 ......................47,6 ................

Mercedes ..........55,1 ..................69,3 ......................52,6 ................

Renault ..............59,6 ..................69,8 ......................46,3 ................

Scania ................49 ....................67,7 ......................58,4 ................

Volvo ..................51,2 ..................67,7 ......................54,7 ................


