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TEST

1000 Punten Test (deel 1)

Duitsland versus
Zweden
De laatste duizendpuntentest dateert alweer van
twee jaar geleden. Sindsdien kwam Mercedes met
een zo goed als volledig vernieuwde Actros én
bracht Scania de R-Serie op de markt. MAN heeft de
TGA voorzien van een nieuwe motor. Bovendien
werd het interieur duidelijk verbeterd. Samen met
de Volvo FH verscheen dit drietal in de klasse van
circa 430 pk aan de start voor de tiende duizend-
puntentest.

Nog maar onlangs bezocht de redactie
van TTM een transportbedrijf met een
wagenpark van Volvo’s en Scania’s. De
werkplaatschef zei dat de trucks van
deze merken min of meer identieke ver-
bruikscijfers haalden. Hij kon de trucks
goed vergelijken, omdat ze min of meer
dezelfde specificatie hadden en op de-
zelfde routes werden ingezet. Toch be-
staat er tussen Volvo of Scania een we-
reld van verschil. De trucks zien er
compleet anders uit. Chauffeurs rijden
of het ene, of het andere merk. De ver-
snellingsbakken komen bij beide mer-
ken uit eigen huis en ze schakelen ten
opzichte van elkaar precies andersom. 
Daarom is het een uitstekend idee om
de duizendpuntenformule er op los te
laten, want het gaat om twee bijna ge-
lijk presterende, maar compleet ver-
schillende concepten. Voor Mercedes
en MAN geldt voor een groot deel het-

zelfde. Bij de specificatie op papier zie
ze er identiek uit, in werkelijkheid leve-
ren ze een wereld aan verschil op. Kort-
om, qua inrichting en uitstraling gaat
elk merk helemaal zijn eigen weg.   
Gekozen werd bij deze test voor een
vermogen van rond de 430 pk. De beide
Zweden treden dus aan met 420 pk, de
MAN met 430 pk en de Mercedes met
440 pk. Daarbij zij aangetekend dat de
MAN de enige is die met een common
rail motor aantreedt met een slagvolu-
me van tien liter, wat kleiner is dan de
andere motoren. 
De vier merken presenteren de grootst
cabine die ze kunnen leveren. Ook daar
is veel over te vertellen, wat andermaal
de duizend punten formule rechtvaar-
digt. Op het gebied van bedden, inde-
ling van de cabine, uitrusting en tele-
matica worden flinke sprongen
voorwaarts gemaakt door de industrie. 
Wie gaat hier met de eer strijken? In
deze TTM zet de redactie de concepten
naast elkaar. De daadwerkelijke verge-
lijking volgt in de volgende TTM.
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■

Tim de Jong

Zes landen, negen titels
De duizendpuntentest wordt inmiddels gepubliceerd
in zeven landen door negen bladen, te weten Lastau-
to Omnibus, Transaktuell en Fernfahrer uit Duits-
land, Transporte Mundial uit Spanje, France Routes
uit Frankrijk, Truck en Business uit België, Commer-
cial Motor uit Engeland en Truckstar en TTM uit Ne-
derland.
Bij elkaar opgeteld komen deze vakbladen aan een
totale oplage van circa 300.000. ■

MAN TGA 18.430

Mercedes-Benz Actros 1
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Foto’s: Konstantin Tschovikov

Volvo FH 12.420 Globetrotter XL

Scania R 420 Topline

s 1844 MegaSpace
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MAN TGA 18.430

Nieuwe motor, Five Star versie
MAN pakt de zaken met de TGA grondig
aan. Toen hij vier jaar geleden op de
markt kwam maakte de nieuwe cabine
precies de hightech indruk die klanten,
blijkens een praktijkonderzoek van
TTM, wilden. Maar MAN moest snel
schakelen wat de motoren betreft. Het
merk is heilig overtuigd van de zegenin-
gen van uitlaatgasrecirculatie (EGR) en
common rail. In de praktijk bleek EGR
goed te werken op de twaalf liter moto-
ren van het merk, ook bij die eerste ge-
neratie common rail motoren. EGR is
ook de voornaamste component die
MAN in de strijd werpt bij het halen van
de komende Euro 4 uitlaatgasnorm. De
motor waarmee MAN die strijd wil aan-
gaan, de D20 motor, is eerder dit jaar
geïntroduceerd, ook weer met een com-
mon rail systeem. Dit is een hypermo-
derne tien liter krachtbron, waarmee
MAN de nieuwe uitlaatgasnormen te lijf
wil, en waarbij men de voordelen van
common rail (zuiniger, stiller en effi-
ciënter) wil doorgeven aan de klant. Dit
doet men door te kiezen voor een wat
kleinere, lichtere motor, waarvan het
gewichtsvoordeel de vervoerder direct
ten goede komt. 
MAN was ook een voorloper op het ge-
bied van geautomatiseerde transmis-
sies. MAN hoorde samen met Iveco tot
de eerste die de succesvolle twaalfbak
van ZF, de AS-Tronic, introduceerden.
En met succes, want een groot deel van
de TGA’s wordt in Nederland met AS-
Tronic, Tipmatic in MAN-taal, afgele-
verd.  
Nieuw bij MAN is de ontwikkeling van
een ultralichte versie van de TGA, de
TS-uitvoering, speciaal voor tank- en

bulktransporten. Daarbij is sprake van
een iets lichtere vooras, die maximaal
tot 7,1 ton belast kan worden. De ach-
teras van de hier geteste MAN is voor-
zien van het nieuwe lichte kruisstuk,
wat de asgeleiding in beide dimensies
fixeert. Daarmee kan de chauffeur met
trailer en al wat sneller de bocht door,
en voelt het geheel in bochten wat sta-
bieler aan, ook wanneer er van rijbaan
gewisseld wordt, aldus MAN. Oor-
spronkelijk was dit kruisstuk ontwor-
pen voor de TS-uitvoeringen, maar ook
de andere TGA-chassis kunnen ermee
uitgerust worden. 
Ook voor wat betreft het cabine-interi-
eur heeft MAN opnieuw haar huiswerk
gedaan. Vorig jaar bracht men de ultra-
luxe Five Star op de markt, die is te her-
kennen aan chroom elementen aan de
voorkant, en aan spectaculaire belette-
ring aan de zijkant van de cabine.
Nieuw is dat MAN de Five Star af kan
leveren in vijf heel bijzondere metallic-
kleuren. Op de foto’s is een van die
kleuren te zien. Verder is de Five Star
met zeer luxe stoelen uitgerust, waar-
van met name de bijrijderstoel comfor-
tabel aanvoelt. Het onderste bed is
voorzien van een heuse lattenbodem,
wat evenveel comfort moet bieden als
het bed dat de chauffeur thuis heeft
staan. Verder vallen het leren stuurwiel
op, de houtinleg op het dashboard en
het grote logo van de firma tegen de
onderkant van het bovenste bed, wat
dus in opgeklapte toestand goed is te
zien. ■

MAN is heilig overtuigd 

van de zegeningen van 

uitlaatgasrecirculatie.

Five Star 
De chauffeur heeft met de

Five Star uitvoering de be-

schikking over een uitste-

kende stoel.

Scherp 
De fotosessie om te laten

zien hoe de chauffeur de

voorruit reinigt, moest

worden onderbroken, om-

dat de invalchauffeur zijn

handen openhaalde aan

de scherpe bovenrand van

de grille.

Lattenbodem 
Het MAN-bed is uitgerust

met een lattenbodem. Iets

beters kunnen we niet be-

denken.

Transmissie of retarder 
Natuurlijk schakelt de

Tipmatic-bak fijn, maar

de kans blijft dat de

chauffeur de retarder be-

dient in plaats van dat hij

terugschakelt.

Puzzel 
Onder het bed blijft het

een beetje puzzelen. MAN

benut de ruimte daar niet

optimaal.

Kruisstuk 
MAN fixeert de achteras-

ophanging met behulp

van een licht kruisstuk dat

de stabiliteit in bochten

bevordert.

Common Rail 
Deze motor is de enige in

dit vergelijk die brandstof

betrekt via de common

rail.

▼
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Mercedes-Benz Actros 1844 MegaSpace

Sterk in alle criteria
Met de nieuwe Actros, nu ruim een jaar
op de markt, heeft Mercedes een vol-
treffer gescoord. Het productietempo
bedraagt nu 250 per dag, de reusachtige
fabriek in Wörth kraakt in zijn voegen
om aan de vraag te kunnen voldoen.
Van buiten ziet de Actros er nu veel be-
ter uit, er is nu tenminste sprake van
een uitstraling die een Mercedes waar-
dig is. Van binnen is er eveneens heel
veel veranderd, zeker in de MegaSpace-
uitvoering. Bij de MegaSpace valt voor-
al de module op onder het onderste
bed. Daar zijn nu goed ogende, nette
uitschuiflades aangebracht, waarin de
koelkast zit, en zowaar ook een kleine
afvalbak. Handig. Opvallend aan die la-
des is dat ze geen herrie maken en dat
alles zeer degelijk aanvoelt.
Ook de opbergkasten boven de voorruit
zijn degelijk. Ze zijn voorzien van zwaar
uitgevoerd hang- en sluitwerk en de
chauffeur kan er veel in kwijt. De Mer-
cedes is de enige auto met twee opberg-
ruimtes die van buiten af bereikbaar
zijn. Dit doet Mercedes zodat de
chauffeur zaken die door buitengebruik
niet helemaal schoon gehouden kun-
nen worden, in een apart vak kan op-
bergen.
Mercedes monteert nieuwe, moderne
en ronduit comfortabele stoelen in de
Actros. Ze zijn door TNO en door BGZ
Wegvervoer gecertificeerd en ze zitten
prima. Kortom, stoelen waaraan ande-
ren een voorbeeld kunnen nemen.
Mooi is dat Mercedes het schakelpookje
in het verlengde brengt van de armleu-
ning van de chauffeur. Het spaart veel
ruimte in de cabine, en de Mercedes-
chauffeur kan met simpele pookbeweg-
inkjes de transmissie bedienen. De
chauffeur heeft zestien gangen tot zijn

beschikking, wat overigens wel een
beetje veel van het goede is. 
Het dashboard van de Actros is enorm
opgeknapt. Mercedes is zich er duide-
lijk bewust van geworden, dat de
chauffeur met minder knopjes toe kan
en dat een rustig beeld ook in het inte-
rieur van groot belang is en zelfs de vei-
ligheid ten goede komt.
De Actros heeft vorig jaar ook betere
bedden gekregen. Het bovenste bed is
met een unieke bodem uitgevoerd, die
weliswaar dun is, maar ruim voldoende
slaapcomfort biedt.
Aan het chassis valt op dat de accubak
is verhuisd naar een plekje aan het ach-
terste uiteinde van het chassis. De ac-
cu’s zitten niet meer op de vertrouwde
plek linksachter de cabine. Dit heeft
Mercedes gedaan om ruimte te geven
aan de SCR-installatie, die straks nodig
is om aan de Euro 4 uitlaatgaseisen te
voldoen. Aan de achterkant van het
chassis zijn de accu’s in een goed af-
sluitbare bak opgeborgen. Ze zijn alleen
toegankelijk wanneer de trekker is afge-
koppeld van zijn oplegger. ■

De chauffeur kan met 

minder knopjes toe.

Meubilair 
Na de ingrijpende facelift

beschikt de Actros over het

beste en handigste meubi-

lair. Onder het bed staan

een koelkast, een opberg-

vak, een lunchtafel en een

afvalbakje de chauffeur

ter beschikking. De kwali-

teit van de materialen is

prima.

Opstap 
Mercedes heeft een hele

handige en degelijke op-

stap bedacht naar het bo-

venste bed.

Stuurwiel 
Berichten versturen met

knopjes op het stuurwiel

lijkt aardig, maar is niet

erg praktisch. Met die

knopjes moet ook de

standverwarming worden

geprogrammeerd.Veel te-

veel gedoe.

Certificaat 
De chauffeursstoel van de

Actros is TNO-Arbo gecer-

tificeerd.

Rustig 
Het nieuwe Actros-dash-

board is een stuk rustiger

dan het oude, waar scha-

kelaars moeilijk te onder-

scheiden waren en waar te

goedkope materialen wa-

ren gebruikt. De Neder-

landse importeur levert

standaard hout, en dat is

wel zo mooi.

Vier treden 
De Actros Megaspace heeft

met vier treden de moei-

lijkste instap.

Accubak 
Mercedes heeft de accubak van de Actros

nu achter de achteras gepositioneerd, om

ruimte te maken voor de SCR-installatie

van de Euro 4 Actros.

▼
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Scania R 420 Topline

Compleet gemoderniseerd
Scania heeft met de R-serie in feite alle
kritiek die er nog bestond op de 4-serie
doen verstommen. Bovendien heeft
men de auto flink aangepakt op het ge-
bied van uitstraling, en kwam er een
volledig nieuw interieur: de hele cabine
werd gerestyled. Dus een compleet
nieuw dashboard, dat ook nog eens
modulair is opgebouwd om in verkorte
uitvoering te kunnen fungeren in de
kleinere P-cabine.
Het resultaat mag er zijn. Op basis van
de vertrouwde 4-serie is een truck ont-
staan die duidelijk met Volvo en Merce-
des wedijvert om de machtigste uitstra-
ling, en die van binnen veel praktischer
is geworden, al is een en ander zeker
nog niet perfect. 
Het dashboard heeft de vertrouwde
kromming grotendeels behouden en
ook de zitpositie en de stand van het
stuur zijn weer typisch Scania, en dat is
een compliment. Alles is nieuw, maar
tegelijkertijd ook vertrouwd. De stuur-
verstelling werkt nu pneumatisch en
niet meer mechanisch, en in het stuur
zijn diverse bedieningsfuncties aange-
bracht, zoals cruise control. Het dash-
board oogt nu rustiger en de display
voor de chauffeur is heel overzichtelijk,
maar oogt nog een beetje ouderwets,
vergeleken met de concurrentie. Het
nieuwe dashboard biedt ruimte aan
Scania’s FMS-systeem, dat in diverse
gradaties bij het merk te koop is. 
In het interieur valt op dat het bovenste
bed boven de voorruit verdwenen is.
Daarvoor in de plaats heeft Scania een
praktische kastenset ingebouwd, waar
de chauffeur eindelijk veel in kwijt kan. 
Men gaat er vanuit dat er op het bed

achter de voorstoelen geslapen wordt.
Maar hier stuiten we op de moeilijkheid
dat er eerst een puzzel met uitklapkus-
sens en matrasstukken moet worden
uitgevoerd voordat de chauffeur aan
zijn welverdiende nachtrust kan begin-
nen. 
Kortom, even wennen allemaal, maar
een feit is dat de grote Topline- en
Highline-cabines er een stuk functione-
ler op zijn geworden. De afwerking van
dit alles is wel een tandje minder, zo
viel het testteam op. Ook de gebruikte
materialen voelen en ogen wat goedko-
per, en dat is gewoon jammer. 
Scania heeft de bediening van de Opti-
cruise-automaat in een stengel aan de
stuurkolom ondergebracht. Even wen-
nen weer, net als het bij Opticruise be-
horende koppelingspedaal. Een gege-
ven, waar Scania uit veiligheidsoogpunt
nog steeds flink op hamert, maar het
merk staat hierin wel alleen. Verder valt
op dat aan de voorkant de grille uit één
stuk bestaat en dat die makkelijk is te
openen: ook de driedelige grille van de
4-serie was terecht mikpunt van kritiek.
De hier geteste 420 pk HPI-motor komt
al op korte termijn leverbaar in Euro 4
uitvoering, voorzien van Scania’s EGR
uitlaatgasrecirculatiesysteem.  ■

Het bed is een puzzel 

met uitklapkussens en 

matrasstukken.

Geheel nieuw 
Het dashboard van de R-

serie is helemaal nieuw.

Nu is er rekening gehou-

den met Scania´s FMS-

systeem. Hiermee kan de

chauffeur SMS-en en TV

dan wel DVD kijken.

Opticruise 
De nieuwe ‘pook’ van Op-

ticruise is even wennen,

maar vergissingen als bij

MAN zijn uitgesloten.

Stuur 
Het nieuwe stuurwiel voelt

goed, de knopjes zitten

niet in de weg.

Puzzelbed 
Het onderste bed van de

Scania vereist wat hande-

lingen van de chauffeur

om een comfortabel bed te

doen ontstaan. Geen voor-

deel.

Display 
Het display is duidelijk

maar oogt ouderwets en

goedkoop.

Opbergruimte 
Boven de voorruit heeft Scania een forse

opbergruimte gemaakt. Hulde, al is de

kwaliteit van de gebruikte kunststoffen

wat goedkoop.

Administratie 
Met behulp van FMS kan

de chauffeur aan boord op

elektronische wijze zijn

administratie verrichten.

Tuinbank 
De riante opstap op de voorbumper kan

bij mooi weer als ‘tuinbank’ fungeren.
▼
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Volvo FH 12.420 Globetrotter XL

Maatstaf in comfort
Volvo heeft flink succes ge-
boekt met de FH-serie, na-
dat deze in 2002 werd ge-
facelift. Met alle gewicht
heeft het merk ingezet op
veiligheid, met als gevolg
dat de FH min of meer de
maatstaf is geworden voor

wat betreft moderne elektronica in de
truckbouw die de veiligheid ten goede
komt. Zaken als ESP en ACC doen in de
stille Volvo al even stilletjes hun werk. 
De frequent opgewaardeerde D12-mo-
tor van Volvo is een heel fijn lopende
motor die in combinatie met I-shift de
chauffeur een zeker en rustgevend ge-
voel geeft. Volvo maakt voor het in-
spuitgedeelte gebruik van Delphi-tech-
niek, en niet meer van Bosch. Delphi
wordt in toenemende mate als alterna-
tief toegepast in de industrie, ook
Volkswagen en DAF werken al met dit
Amerikaanse merk. De Volvo-motor
heeft verder een reputatie hoog te hou-
den met de motorrem, ofwel de Volvo
Engine Brake. Ook die doet zijn werk
stil en effectief, typisch Volvo.
Weggedrag en besturing van de FH-se-
rie zijn eveneens aangenaam te noe-
men. De chauffeur, die toch wat hoog
zit, behoudt voldoende contact met de
weg en kan vlot manoeuvreren met zijn
FH. Volvo heeft de afstelling van de ve-
ring van het chassis en van de cabine
goed voor elkaar. De chauffeur voelt
meteen wanneer het oppassen gebla-
zen is en wanneer er sprake is van ESP,
licht er een geel driehoekje op in het
dashboard dat de waarschuwing nog
eens bevestigt. 
Het interieur is met degelijke en mooie

materialen afgewerkt. Volvo heeft de
verleiding weerstaan om hier teveel op
te bezuinigen. De werkplek van de
chauffeur en zijn mogelijkheden om
bagage in te ruimen zijn bij de Volvo
heel goed in orde, hetzelfde geldt voor
de instap en de werkwijze bij het uit-
voeren van dagelijkse controles. 
De schuin naar achteren wijkende
voorruit maakt dat de kastruimte boven
de voorruit beperkt blijft. Dus biedt Vol-
vo nu een extra kastenwand aan voor
chauffeurs die altijd alleen rijden. In
die extra kasten kan de chauffeur echt
alles kwijt, zonder dat dit ten  koste gaat
van het slaapcomfort. 
Ook onder het bed wordt Volvo inven-
tiever met de mogelijkheden. Naast de
schuifla kan er een lunchtafeltje wor-
den uitgeschoven, bedoeld voor ge-
bruik wanneer de chauffeur stil staat.
Voor wie aanschaf van de Volvo over-
weegt: de prima restwaarde van de
trucks en de lange onderhoudsinterval-
len mogen hierbij in overweging wor-
den genomen. ■

▼

Lunchtafel 
Uit de schuifla kan de Vol-

vo-chauffeur een klein

maar stabiel lunchtafeltje

toveren.

Knopjes 
Ook de Volvo-chauffeur

kan bijvoorbeeld de cd-

speler bedienen met knop-

jes op het stuur.

Olie peilen 
Bij de Volvo kan de olie

nog met de hand gepeild

worden.

Extra kasten 
De Volvo-klant kan een extra kastenwand bestellen die

Volvo tegen de achterwand monteert.

Veilig 
Het van buiten af bereik-

bare opbergvak is voor le-

ken nauwelijks zichtbaar,

en dat is wel zo veilig.

Rustgevend 
Ook de middenconsole is rustgevend bij

de Volvo.Tegelijkertijd wordt aan alle

comforteisen voldaan.

Ruimte 
Het bed is gewoon een bed, zonder allerlei

gepuzzel met uitklapbare matrasdelen.

I-shift 
Nog steeds de fijnste bak om mee te wer-

ken, dankzij de geavanceerde, lichte be-

diening: I-Shift van Volvo.Ook onder het bed 

wordt Volvo inventiever

met de mogelijkheden.


