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TEST

TTM test drie vrachtauto’s onder gure omstandigheden

Sturen boven de poolcirkel
Hoe snel is ‘s winters de cabine op temperatuur?
Hoe laat het koppel zich doseren bij rijden op een
glad wegdek met losse trekker? Hoe reageert een ge-
automatiseerd schakelende bak op een glad weg-
dek? Dat soort dingen ontdek je natuurlijk niet tij-
dens een zomerse rit op TTM’s Duitse testtraject.
Daarom testte TTM drie trekkers in de winterse kou
van het Finse Rovaniemi.

Normaal is het in Rovaniemi ’s winters
minus 20 graden. Maar ook boven de
poolcirkel eist het broeikaseffect zijn
tol: lager dan vier graden onder nul
kwam de thermometer niet tijdens de
drie testdagen. Daardoor lijkt het alle-
maal niet zo spectaculair - we moesten
de gebruikelijke koudstarttest laten val-
len! - maar we benaderden de omstan-
digheden waar menig Nederlands trans-
porteur iedere winter mee te maken
krijgt wél veel dichter. Bovendien zijn
wegen bij min vier graden veel gladder
dan bij min 20. In zulke omstandighe-
den zijn brandstofverbruik en snelheid
ondergeschikt aan het veilig en schade-
vrij op de plaats van bestemming arrive-
ren. Met dat uitgangspunt zijn de Volvo

FH, de MAN TG-A en de Mercedes Ac-
tros door TTM in Finland met elkaar
vergeleken. De test werd georganiseerd
door de collega’s van de Scandinavische
bedrijfsautopers.   
Uitgangspunt bij de test was een 4x2
trekkerchassis met een wielbasis van
3,60 meter, voorzien van de meest luxu-
euze en grote cabine die verkrijgbaar is,
en een vermogen van tussen de 430 en
480 pk. Dat ESP ook tot de eisen behoor-
de is bijna vanzelfsprekend. MAN, Mer-
cedes en Volvo deden aan de test mee,
de andere truckmerken wilden of  kon-
den niet. Voor Scania had meedoen
geen zin vanwege de aanstaande nieu-
we cabine. 

MAN TG-A met ‘oude’ motor
MAN koos voor een TG-A 480 met de
XXL-cabine. De wagen was nog voor-
zien van het oude 12,8 motorblok met
common rail inspuiting. Ten opzichte
van dezelfde motor met de klassieke
lijnpomp levert deze krachtbron daar-
door niet alleen twintig pk meer, maar
ook nog eens 200 Newtonmeter extra,
waardoor het  maximum koppel op

2.300 Newtonmeter komt. Het is al be-
schikbaar vanaf duizend krukasomwen-
telingen. Daarmee is het MAN-blok met
afstand de sterkste motor in dit verge-
lijk. Gekoppeld aan deze  motor is een
ZF AS-Tronic geautomatiseerde hand-
bak met twaalf gangen, wat gezien het
enorme koppel ruim voldoende is. De
hoogste gang is een forse overdrive met
een verhouding van 0,78:1. MAN stuur-
de de TG-A noordwaarts met een 3,7:1
eindreductie. Daarmee ontstaat een vrij
‘korte’ overbrenging want de totale ver-
houding van de aandrijflijn is namelijk
2,88:1. 
De TG-A heeft rondom elektronisch ge-
regelde schijfremmen. Ter ondersteu-
ning daarvan was de wagen uitgerust
met een decompressie motorrem die
maximaal 415 pk remvermogen kan le-
veren. Verder was de MAN zo ongeveer
met alle denkbare elektronische snufjes
uitgerust, zoals Adaptive Cruise Control
en Lane Guard. Het interieur had een
met leer bekleed stuur, lederen stoelen
en diverse houten panelen. Kortom, de
droom van elke eigen rijder. Die specifi-
caties maakten de TG-A met een ge-
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wicht van precies zeven en een halve
ton wel de zwaarste van de test. Zoals u
in de vorige TTM kon lezen gaat dat ge-
wicht na de diverse modificaties en de
nieuwe  motor met ten minste 200 kg
omlaag. 

Nieuwe Actros met MegaSpace
Mercedes-Benz stuurde natuurlijk een
Actros 1844 LS - uiteraard van de nieu-
we generatie - naar de poolcirkel. De
truck heeft de bekende V6 motor met
een vermogen van 435 pk en met een

maximum koppel van 2.100 Nm vanaf
1.080 rpm. Mercedes heeft voor het ver-
nieuwde model de motoren iets opge-
voerd: zeven pk en honderd Nm meer.
Uiteraard was de wagen voorzien van
Mercedes’ in eigen beheer ontwikkelde
en gefabriceerde transmissie, de Telli-
gent G231-16. Deze transmissie bestaat
al geruime tijd maar schakelt nu dankzij
nieuwe software beduidend beter. De
transmissie kan naar keuze van de
chauffeur als volautomaat dan wel als
half-automaat fungeren. In het laatste
geval bepaalt de chauffeur dus het scha-
kelmoment. Met een overbrenging van
17,03 in de eerste en precies 1 op 1 in de
hoogste gang, is de Actros de truck met

de kortste verhoudingen in deze test.
Gekozen werd voor een 3,07:1 eindre-
ductie.  
Het EBS-remsysteem van de Actros
wordt ondersteund door een van de
beste motorremsytemen die er zijn: de
Konstantdrossel die maximaal 370 pk
remvermogen biedt. De MegaSpace-ca-
bine van de Actros biedt de chauffeur zo
ongeveer alles wat je kunt verzinnen,
zoals extra warmte-isolatie, met leder
bekleed stuurwiel, dito stoelen en xe-
non koplampen. Met alles erop en er-
aan, inclusief lichtmetalen wielen,
bracht de Actros honderd kilo minder
op de weegschaal dan de MAN: 7.400 kg.

Thuiswedstrijd voor Volvo FH12 
Voor Volvo is een test in Rovaniemi na-
tuurlijk een thuiswedstrijd. De FH 12
was uitgerust met de bekende  D12-mo-
tor, in dit geval goed voor 460 pk en voor
2200 Nm trekkracht. De testtruck was
uitgerust met de zogenaamde Economy
Power optie, waarmee nog eens 200 Nm
trekkracht beschikbaar komt en het
maximum vermogen stijgt tot 500 pk.
Deze optie is alleen leverbaar in combi-

Wegen zijn bij min vier graden veel gladder dan bij min 20. In zulke 

omstandigheden zijn brandstofverbruik en snelheid ondergeschikt aan

het veilig en schadevrij op de plaats van bestemming arriveren.

FUPS in de praktijk getest
De Volvo FH 12 raakte
tijdens de test betrokken
bij een aanrijding met
een personenauto. De
Volvo was voorzien van
een Front Underrun Pro-
tection System. (FUPS).
Dergelijke systemen zijn
sinds 2003 verplicht. Zo-
als u kunt zien functio-
neerde het FUPS van de
FH12 volgens het boekje.
Beide inzittenden van de
Japanse personenauto
kwamen er met betrek-

kelijk weinig letsel vanaf
en kunnen het ongeval
navertellen. ■

Omkoppelen
Om eventuele verschillen in rolweerstand

van de trailers te neutraliseren, werden

de trailers regelmatig omgekoppeld.

Tractiecontrole
Eerst werd de tractiecontrole van de trek-

kers getest.

Praktijktest
Onderweg werd deze op het oog normale

Actros-bakwagen gespot. Maar op de ach-

teras zien we de brede supersingle band

van Bridgestone. Op een bakwagen dus.
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Geluid, in dB(A)

....................MAN ....Mercedes ....Volvo
Stationair (aanjager uit)
....................57........54 ..............54....
Stationair (aanjager voluit)
....................66........63 ..............62....
60 km/h ......62........63 ..............63....
80 km/h ......66........67 ..............64....

natie met de I-Shift transmissie, Volvo’s
zelf ontwikkelde twaalf gangs versnel-
lingsbak. Mede dankzij de flinke stap-
pen in deze bak kan Volvo zich een be-
trekkelijk lange 2,72:1 eindreductie
permitteren. De schijfremmen van de
Volvo worden geholpen door de Volvo
Engine Brake, die 382 pk aan remvermo-
gen opwekt. In Globetrotter XL uitvoe-
ring is de FH van alle gemakken voor-
zien, tot en met automatische
sneeuwkettingen aan toe. Desondanks
was de Volvo nipt de lichtste truck in
deze vergelijkingstest: 7.390 kg. 

Wintertests
Doordat het niet koud genoeg was
moesten we de koudstarttest helaas la-
ten vervallen en werd begonnen met de
test waarbij de trekkers zonder oplegger
werden gereden. Daarbij ging het met
name om de dosering van de koppeling
en de schakelautomaat. De Actros
scoorde wat dit betreft het best: het Tel-
ligent-systeem verschaft de chauffeur
ook bij rijden op een glad wegdek zon-
der enige belading een groot gevoel van
veiligheid. Als het gaat om handling en
sturen scoort de MAN TG-A uitstekend,
omdat er bijna geen verschil merkbaar
is tussen leeg en vol rijden. De Volvo FH
biedt de beste combinatie van alle bo-
vengenoemde aspecten maar scoorde
het slechtst qua veercomfort: bij tijd en
wijle was er sprake van een stoterig ge-
voel.
Wintertest nummer twee betrof de snel-
heid waarmee de cabine opwarmt. Zo-
als u in de tabel kunt zien was de MAN
TG-A hier de winnaar. De Actros was
nummer twee als het ging om de tempe-
ratuur op hoofdhoogte, maar derde bij
de temperatuur op vloerniveau. 
Ook het geluid werd gemeten omdat ge-
luidsgolven  zich bij lagere temperatuur
nu eenmaal beter voortplanten. Ook
werd het geluid van de op vol vermogen
draaiende aanjager meegemeten. In de
tabel kunt u zien dat de Volvo de stilste
was en dat MAN en Mercedes ongeveer
op hetzelfde niveau zaten.

Rijden met lading
Het volgende deel van de test was een
lange rit naar Narvik om de drie trucks
in de praktijk aan de tand te voelen. Als
het gaat om stuureigenschappen kwam
in onze beleving de MAN TG-A op de
eerste plaats. De MAN stuurt met de
precisie van een laser en geeft via het
stuur veruit het beste gevoel op de weg.
MAN heeft de afgelopen jaren veel werk
verricht aan chassis en stuurinrichting.
Er kwamen een nieuwe stuurkolom, een
nieuwe zwaardere torsiestabilisator en
nieuwe koppelingen in de stuurstangen.
Men slaagde erin om alle indirectheid in
het stuursysteem weg te werken waar-
door de chauffeur via het stuur een ge-

Specificaties Arctictest

............................................MAN ......................Mercedes ....................Volvo ............

............................................18.483 FLS ............Actros 184 LS ..............FH 12.460 ....
Motortype ............................D2876 LF 12 ..........OM 501 LA ..................D12D.460 ....
Configuratie ..........................Zes cil. lijn ..............V6 ..............................Zes cil. lijn ....
Slagvolume (l) ......................12,8 ......................11,95 ........................12,1 ............
Boring x slag (mm) ................166x128 ................130x150 ....................131x150 ......
Compressieverhouding ..........18:1 ......................17,75:1 ......................18,1:1 ..........
Vermogen (pk/rpm) ................480/1900 ..............435/1800 ..................460/1500 ....
Draaimoment (Nm) ................2300 ......................2100 ..........................2200 ............
Transmissie ..........................ZF AS-Tronic ............Telligent G231-16 ........I-shift ............
Aantal gangen ......................12 ..........................16 ..............................12 ................
Eindreductie ........................3,7:1 ......................3,077:1 ......................2,79:1 ..........
Achteras ..............................HY 1350 ................HL6/1DCLS-13.0..........RS1356SV ....
Hulprem................................EVB ........................KD ..............................VEB ..............
Gewicht (incl 600l diesel) ......7500 ......................7400 ..........................7490 ............

Temperaturen in de cabine

....................MAN ................Mercedes ........Volvo ......

Op hoofdhoogte

0 min.............-4 ....................-4 ....................-4............
5 min............. 3 .................... 6 .................... 4............
10 min........... 15 ..................16 ..................13 ..........
15 min...........27 ..................19 ..................19 ..........
20 min...........32 ..................25 ..................20 ..........

Op voethoogte

0 min.............-4 ....................-4 ....................-4............
5 min............. 7 .................... 7 .................. 6............
10 min...........25 ..................18 ..................26 ..........
15 min...........36 ..................24 ..................33 ..........
20 min...........44 ..................27 ..................34 ..........
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voel op de weg heeft dat absoluut supe-
rieur is aan dat van de andere twee
trucks uit deze test. Ook de verbeterde
cabinevering van de MAN draagt daar-
aan bij.
De koersvastheid van de Volvo FH werd
negatief beïnvloed door de montage van
315 banden in plaats van de in Scandi-
navië gangbare 385-ers op de vooras.
Maar de werking van de ‘dual power’
software was daarentegen weer zeer
aangenaam. De veertig paarden extra
merk je goed.
De Actros was de enige met zestien ver-
snellingen, wat in de praktijk betekende
dat er frequenter geschakeld werd. Qua
schakelsnelheid merk je dat de leeftijd
van de bak begint mee te tellen ten op-
zichte van de beide niet-gesynchroni-
seerde transmissies van de andere ge-
teste trucks. De AS Tronic en de I-shift
schakelen beide sneller dan de Actros
en ze ontlopen elkaar op dit punt wei-
nig. Mercedes heeft de schakelsoftware
echter op vele punten aangepast en de
huidige generatie Telligent-transmissie
is zonder twijfel de beste die we ooit ge-
reden hebben. Daarbij komt dat de V6
lekker aan het gaspedaal hangt: de mo-
tor reageert met name onderin heel

snel. Je hoort hem dan wel goed maar
die decibels zijn eerder aangenaam dan
storend.
Tijdens de rit naar Narvik raakte de Vol-
vo betrokken bij een ernstig ongeval (zie
kaderstuk) zodat de test uiteindelijk een
wedstrijd tussen twee paarden werd.
Een wedstrijd met een foto finish. Qua
comfort hebben zowel de MAN als de
Actros met de nieuwe cabines een enor-
me stap voorwaarts gemaakt. Op het
punt van bergruimte wint de Actros-ca-
bine het van de MAN die onder andere
door de hoge voorruit bovenin minder
ruimte heeft. Ook maakt het Actros-in-
terieur een solidere indruk. Als TG-A en
Actros ook op de andere aspecten -
handling, vering, besturing - met elkaar
worden vergeleken zijn ze aan elkaar ge-
waagd. Toch koos het team van
testchauffeurs met een minieme voor-

sprong de Actros als winnaar van deze
wintertest. Dat is toe te schrijven aan
één aspect dat specifiek te maken heeft
met rijden onder winterse omstandig-
heden: de superieure dosering van mo-
torkoppel en bediening van de koppe-
ling bij wegrijden vanuit stilstand op
een glad wegdek. De Actros was de eni-
ge waarbij zelden of nooit van wielspin
sprake was. Als alles verder gelijkwaar-
dig is geeft één aspect de doorslag. ■

Brian Weatherly, Heikki Laurell, 
P.C. Wieman, Tim de Jong 

Kettingen
Daar viel natuurlijk niet aan te ontkomen: dat er sneeuwkettingen gelegd moesten

worden.

Glad
De nieuwe Actros onderweg naar Narvik. De aalgladde

wegen vormden voor de Mercedes geen beletsel.

Alweer oud
Deze MAN twaalf liter motor is weliswaar voorzien van

common rail inspuiting, maar is vergeleken met de nieu-

we motor van het merk alweer een tikje verouderd.

Zonder hout
Zo zonder houtinleg wordt het Actros-

dashboard toch wat gewoontjes.

I-Shift
Volvo stuurde een van I-

Shift voorziene FH naar de

test, een fijn schakelende

(semi-)automaat.

Geen ESP of ASR
De chauffeur van deze Russische Kamaz

waagde zijn rit zonder elektronische

hulpmiddelen. Met bovenstaand gevolg.

Vanouds
Het Volvo-dashboard is als

vanouds strak en stijlvol.


