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Nieuw en uniek in Europa is de dynamische test. Op een gesloten circuit met ver-
schillende wegdekken worden de veerfrequenties gemeten aan de cabinebodem,
de stoelzitting en de rugleuning. De reacties van de cabine op een fraaie asfaltweg
worden gemeten bij 80 km/h. Op slecht asfalt wordt getest bij 32 km/h. Daardoor
ontstaat inzicht over het werkelijke comfort van de cabines. Door dit cijfer wordt
duidelijk hoe vermoeid een chauffeur na viereneenhalf uur dienst uitstapt. Het
aantal meetpunten in de cabine is dit jaar verdubbeld van drie naar zes. 
Ook wordt voor het eerst gemeten hoeveel daglicht de gordijnen doorlaten.

Belangrijk, want wie zich de hele week netjes aan de huidige rijtijden heeft
gehouden, weet dat hij tegen het eind van de week alleen maar ’s nachts rijdt en
dus overdag moet slapen. 
Zoals gewoonlijk werd de capaciteit van de standkachels gemeten door ze
tweeëneenhalf uur op vol vermogen te laten werken in afgesloten cabines. Verder
maakt een geluidstest deel uit van het geheel. Ten slotte overnachtten de testers
in een cabine, om zich vertrouwd te maken met praktische voor- en nadelen van
de diverse concepten. Nu al kan verklapt worden dat dit tot flinke verschillen leidt.
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Meer keus in comfort
Topklasse cabines voor internationaal vervoer zijn
gecompliceerde producten die beoordeeld kunnen wor-
den op heel veel uiteenlopende criteria. TTM.nl zette
samen met Truckstar en de Britse Reed-bladen
Commercial Motor en Truck & Driver de zeven grootste
en meest luxe cabines die er te koop zijn op een rij. 

Twee echte nieuwkomers dit keer, de Renault en de MAN. Renault verhoog-
de de toch al niet lage Magnum-cabine met twintig centimeter. MAN voer-
de een grondige facelift uit. Zodanig, dat het met nieuwe aanduidingen
kwam voor de grote cabine: de TGS voor de meer alledaagse toepassingen,
en de hier geteste TGX, het echte topmodel. De cabines van DAF, Scania,
Volvo en Mercedes doen inmiddels vertrouwd aan. De Iveco Stralis is er een
jaar en nog steeds is duidelijk van binnen te merken hoe veel ruimer die is
geworden. 

Internationale Cabtest 2008
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De Stralis, het zware model van
Iveco, heeft nu een prima stoere uit-
straling en is van binnen aange-
naam ruim. Vooral sinds de achter-
wand wat verder naar ‘buiten’ werd
gezet. Daarbij maakte Iveco van de
gelegenheid gebruik het interieur
met mooiere materialen af te wer-
ken. Dat moest ook wel, want de
cabines van de eerste generatie
Stralis waren in een te goedkope,
grijze, harde kunststof uitgevoerd.
Deed teveel aan een klikobak den-
ken. De nieuwe Stralis is al een stuk
beter. Maar wie behalve naar de
Stralis ook naar zijn zes concurren-
ten kijkt, is het met ons eens dat
Iveco er nog best een schepje
bovenop mag doen. 
Dan zou een cabine ontstaan die de
perfectie dicht nadert, want in vrij-
wel alle criteria scoort de Stralis
bovengemiddeld. De motortunnel
biedt voldoende bewegingsvrijheid.
De stoelen zitten goed en zijn prima
in te stellen. Aan het duidelijke
dashboard valt de mooie display op

waar de chauffeur echt iets aan
heeft en die, vergeleken met som-
mige concurrenten, prima aflees-
baar is. Het valt op dat Iveco alles
wat met elektronica te maken heeft,
heel mooi en origineel ontworpen
heeft. Alsof je in een Alfa zit, en die
vergelijking is best wel op zijn
plaats: qua werkplek is deze Stralis
de Alfa Romeo onder de vrachtwa-
gens. 

Wennen
Minder mooi is de middenconsole
van het dashboard. Weliswaar buigt
dat netjes naar de chauffeur toe,
maar het is vrij fantasieloos. De
knoppen om de automatische ver-
snellingsbak te bedienen zitten er
op en dat is wel even wennen. De
draaischakelkaar die DAF en MAN
gebruiken is veel netter. De knop-
pen om de ventilatie te bedienen
zitten laag en zijn klein. Vergt dus
ook gewenning. Wel leuk is de
afwerking in het portier met duide-
lijk te onderscheiden schakelaars

Iveco Stralis 560 Active Time 
Flink verbeterd

voor de zijruitbediening en de spie-
gelafstelling. 
Een kenmerk van de Active Day-
cabine is dat Iveco de chauffeur op
het bovenste bed wil laten slapen.
Naast de chauffeursstoel heeft Iveco
een hoge, smalle opbergruimte
gemaakt, waarop je kunt staan om
in het bovenste bed te klimmen.
Het onderste bed bestaat uit drie
stukken en dat ligt natuurlijk niet
fijn. Ligt de chauffeur eenmaal in
het bovenbed, dan kan hij met een
displaytje en enkele keuzeknoppen
bijna alle functies in de cabine
bedienen. Alleen rijden gaat niet,
met die functies…

Lichtdoorlaat
Het instellen van de standkachel
lukt moeiteloos. Ook het bedienen
van licht, zijruiten, dakraam en der-
gelijke is eenvoudig te doen vanuit
bed. Maar Iveco doet er goed aan
de gordijnen in de Active Day-cabi-
ne te vervangen. De lichtdoorlaat
was veel te hoog, waardoor de test-

persoon, die verder een prima nacht
sliep in de Iveco, veel te vroeg wak-
ker werd. Dat komt de rijveiligheid
niet ten goede en Iveco behoort dit
ongemak dus te modificeren.
Qua opbergruimte scoort de Iveco
een ruime voldoende. Boven de
voorruit kan de chauffeur veel kwijt,
onder het bed valt het niet tegen.
Daarondervandaan trekt de chauf-
feur een afsluitbare lade en een
koelkast die enigszins aan de krappe
kant is. Onder het bed heeft de
chauffeur nog de beschikking over
een diep en groot vak waar hij van
alles in kwijt kan. 
Bij de dynamische test zette Iveco
prima resultaten neer. In alle richtin-
gen gemeten scoorde de Active
Day-cabine op de verschillende
soorten asfalt goede resultaten,
zonder ergens positief of negatief
uit te schieten. Op een tiende deci-
bel is de Stralis het lawaaiigst. De
V8-en van Scania en MAN blijven
qua geluidsproductie net een
streepje onder de Iveco. 

1) Instap
De instap in de Iveco is goed.

2) Goed afsluitbaar
Prima opbergruimte boven de
voorruit met goed afsluitbare
kasten.

3) Beter
Iveco gebruikt betere materia-
len in de cabine dan voorheen.

4) Multifunctioneel
De display is multifunctioneel
en erg makkelijk te bedienen.

5) Middenconsole
Bediening van de bak van de
Iveco gaat via de middencon-
sole.2

1
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DAF bouwt nog steeds de ruimste
cabine van het hier geteste zevental.
De XF heeft intussen het oudste
cabinecasco, maar het is ook het
ruimste. Dat is een understatement
van jewelste richting de concurren-
tie. Als enige hebben de
Eindhovenaren de maximale wette-
lijk toegestane maten benut en dat
is van binnen goed te merken.
Eventuele bagage, desnoods van
twee chauffeurs, is zonder passen
en meten weg te bergen. Zowel
onder het bed als boven de voorruit
biedt DAF een maximum aan ruim-
te. Ook de van buiten af bereikbare
opbergvakken zijn bij de Super
Space Cab prima in orde. Verder
heeft de SSC ook een fatsoenlijke
koelkast en tegenwoordig ook een
flessenhouder schuin rechts achter
de chauffeurstoel. Stuur en stoel
zijn makkelijk instelbaar en het
moet maar eens gezegd dat de DAF
XF een heerlijk cockpitachtig gevoel
geeft, waarbij je als chauffeur nooit
misgrijpt. Alles zit op een voor de

hand liggende plek. Daarbij valt van
meet af aan op dat DAF de cabine
heel netjes heeft afgewerkt, er ont-
staat nooit het gevoel dat er met
goedkope kunststoffen is gewerkt. 
De DAF Super Space Cab verwierf
roem vanwege het grote en dikke
matras. Al snel bleek echter dat dit
matras aan de zachte kant is. DAF
heeft sinds de RAI een steviger
matras beschikbaar voor het topmo-
del en dat zit en ligt inderdaad een
stukje beter. Een blijvend nadeel is
wel dat dit matras op een plank ligt,
wat niet goed is voor de ventilatie
van het matras. MAN biedt inmid-
dels voor het onderste bed een
heuse lattenbodem aan en
Mercedes heeft weer een andere
oplossing bedacht, maar dat bete-
kent wel dat er in het bovenste bed
geslapen moet worden. 
DAF was een van de eerste die de
chauffeur uitgebreide mogelijkhe-
den bood ten aanzien van de ver-
lichting bij stilstand. De SSC biedt
diverse mogelijkheden, zelfs tijdens

1) Harder 
Het nieuwe matras van de DAF
XF SSC is wat harder dan het
vorige. Een vooruitgang. 

2) Summier
Een lichtschakelaar en een
stelwiel voor de verwarming is
alles wat de chauffeur op de
achterwand kan bedienen.
Beetje summier.

DAF XF 105 Super Space Cab 
Onverslaanbaar in ruimte

het rijden. De rode lampjes in het
plafond die net voldoende zicht bie-
den tijdens het rijden werden aan-
vankelijk met hoongelach van de
concurrentie ontvangen. Maar intus-
sen zijn de concurrenten om en ver-
schijnen er de meest uiteenlopende
varianten, die, zie verderop, soms
toch een tikje te veel van het goede
zijn. 

Stuurwiel
Het instellen van de standkachel
gaat in de DAF even eenvoudig als
alle andere noodzakelijke handelin-
gen voor een chauffeur tijdens zijn
rust. Alvorens hij in bed stapt, drukt
de chauffeur een knop in op de
middenconsole, gaat liggen en
draait vervolgens aan het stelwiel
tegen de achterwand van de cabine
voor de gewenste temperatuur. Zo
simpel kan het dus zijn. 
Vergeleken met de concurrentie
biedt DAF niet te veel mogelijkhe-
den op het paneel in de cabineach-
terwand. Ook hier zou DAF vrij

makkelijk iets aan kunnen doen; er
kan veel met elektronica, bewijst bij-
voorbeeld Iveco.  
Mocht er een tweede chauffeur
meereizen, dan kan bij de Super
Space Cab het bed heel eenvoudig
neergelaten worden. Dit gebeurt
met behulp van een breed en rond
handvat dat een dubbelfunctie
heeft: je kunt er ook je handdoek
aan laten drogen. Perfect.
Chauffeurs zijn DAF hier zeker
dankbaar voor. Vervolgens is een
makkelijk aluminium trapje uit te
klappen dat afgeronde treden heeft,
zodat chauffeur twee zijn blote
voetjes niet zeer doet aan scherpe
randen. 
’s Ochtends blijkt dat de gordijnen
het prille daglicht goed buiten hou-
den. De motortunnel is laag en
breed, dus de chauffeur heeft ruim
voldoende ruimte om zich te kle-
den. 
Kortom: DAF is de ruimste hier,
maar er mogen wel wat leuke
accessoires bij zo zoetjes aan.  

3) Probleemloos
Het neerlaten van het bovenste
bed en het opklappen van het
trapje werkt probleemloos.

4) Eerste klas
DAF werkt de Super Space
Cab af met eersteklas 
materialen.

5) Opbergruimte
Een voorbeeld voor de concur-
rentie: de opbergmogelijk-
heden boven de voorruit van
de DAF.

2
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MAN heeft flink werk gemaakt van
de nieuwe generatie topklasse cabi-
nes, de TGS en de TGX. Vrijwel alles
wat we de afgelopen jaren aan te
merken hadden op de TGA, en dat
was toch al weinig, is verbeterd. De
‘cockpit’ is gebleven en dat is ook
een van de voorname factoren van
rijplezier van de topklasse MAN.
Maar wie goed om zich heen kijkt
in de TGX, begrijpt dat MAN het
nodig vond om tot andere aandui-
dingen over te gaan, die de TGA
feitelijk doen vergeten. De materia-
len waarin de TGX-cabine is afge-
werkt, doen niet aan een truckcabi-
ne denken, maar aan een prestigi-
euze zakenauto. Dat begint al op en
rond het dashboard. MAN kiest ten
opzichte van aartsrivaal Mercedes
een duidelijk sportievere koers, wat
blijkt uit het toegenomen contrast
tussen de kleuren van de gebruikte
kunststoffen in het interieur. Het
staat de TGX erg goed. De MAN-
ontwerpers hebben zorgvuldig dat
wat gewaardeerd werd bij de TGA,

in stand gehouden. Denk daarbij
aan de uitschuifbare koelbox met
opklapbare lunchtafel. De kussens
bij het bed. En natuurlijk de latten-
bodem onder het onderste bed. De
extra zijruiten boven de portieren.
De lage motortunnel. Het lekker in
de hand liggende, multifunctionele
stuurwiel. Verder is de MAN TGX,
net als zusje TGS, de cabine met de
ruimste van buiten af toegankelijke
opbergvakken.  
Wat echter ook is gebleven, is de
beperkte opbergruimte onder het
bed, zij het dat die lichtelijk is verbe-
terd. Opvallend onder het bed is
een dikke subwoofer in deze cabi-
ne. Nu vinden veel chauffeurs
muziek weliswaar fijn, maar dit lijkt
iets te veel van het goede. Nieuw
zijn twee lades naast het dashboard.
Heel apart, maar heel praktisch,
daar kun je echt van alles in kwijt.
Een duidelijke verbetering. Boven de
voorruit had de MAN al prima
opbergvakken. Die zijn er nog
steeds, maar erg groot zijn ze niet.

1) Mooier
Het interieur van de MAN TGX
is veel mooier afgewerkt dan
dat van de TGA. 

2) Sportiever
Het sportieve dashboard 
kenmerkt de nieuwe TGX.

MAN TGX V8 
Beter, met behoud van ‘cockpit’

Dit geldt vooral voor de XXL-cabine-
versie. De voorruit daarvan is onno-
dig groot. Dat heeft diverse nade-
len. Zo warmt de cabine ’s zomers
snel op, en moet de airco flink aan
de bak, om het chauffeursleven
aangenaam te houden. Verder moet
de chauffeur het hoofd ver in de
nek leggen, om de display van de
hoog geplaatste tachograaf af te
kunnen lezen. Dat komt de ver-
keersveiligheid niet ten goede. Maar
het ergste is de beperkte opberg-
ruimte. In de praktijk laten chauf-
feurs de Rollo zo ver zakken, dat
weer een normale voorruitafmeting
ontstaat. Driedubbel jammer dus,
en dan hebben we het nog niet
over het forse gewicht van zo’n
grote ruit.   

Console
Gebleven is het consooltje op de
motortunnel naast de chauffeurs-
stoel. Daarin zit de handrem en een
paneeltje dat eigenlijk tegen de
cabineachterwand hoort. Hiermee

kunnen de standkachel en de interi-
eurverlichting bediend worden. We
blijven zeggen: geen optimale plek.
De bediening van de interieurver-
lichting zou best verbeterd mogen
worden. De schakelaars bevinden
zich her en der verspreid door de
cabine. Niet nodig, lijkt ons, de con-
currentie beschouwend.
Tegenvallend aan de MAN zijn de
metingen op de testbaan in verticale
richting. Dat is niet de eerste keer.
Het chassis, de cabine en de stoelen
geven in verticale richting duidelijk
meer beweging door dan de con-
currenten. Verder kwam de standka-
chel niet tot een al te beste presta-
tie. De gordijnen hielden wel het
daglicht goed buiten. Duidelijk is
dat de TGX-cabine richtinggevend is
voor welke kant het op gaat met
moderne langeafstandscabines.
Meer gadgets en mooiere materia-
len. Het bed met lattenbodem is
natuurlijk het sterkste pluspunt van
de MAN. Maar nu is ook de uitstra-
ling helemaal op orde. 

3) Vergroten
Nieuwe laden in de midden-
console vergroten de opberg-
ruimte flink.

4) Speciale stoel
In de duurste versie van de
TGX zit een prima stoel.

5) Helaas
Het paneeltje op de motortun-
nel is helaas gebleven.

2
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Mercedes is duidelijk het pad inge-
slagen van een prestigieuze, erg
fraaie en tegelijk ergonomisch keu-
rig verantwoorde cabine.
Vergeleken met de meeste concur-
renten is in de Actros Megaspace
alles mooi afgerond en afgewerkt in
materialen die je een gevoel van
veel comfort geven. De hier geteste
Actros drieasser, een 2560 met 600
pk V8 motor, laat mooi zien waar
Mercedes toe in staat is. Met hou-
ten inleg in het dashboard ontstaat
een heel ander beeld dan bij bij-
voorbeeld de DAF, de Iveco of de
MAN. Alleen Volvo rondt het interi-
eur ook zo netjes af en gebruikt
zulke mooie materialen. Boven het
dashboard heeft de Actros riante
opbergruimte. Onder het onderste
bed is een ladenserie aangebracht
die degelijk aanvoelt en waar je ten-
minste wat in kwijt kunt. De
opklaptafel is handig en stevig, de
koelkast krijgt ook een dikke vol-
doende. Maar dan de stoelen. Hier
heeft Mercedes echt iets moois van

gemaakt. In Nederland is er al een
ergonomiecertificaat voor afgege-
ven en tijdens de dynamische tests
bleken de Mercedes-stoelen een
duidelijke positieve rol te hebben in
het veercomfort. Dat is een zeld-
zaam compliment. 
Het slaapgedeelte is redelijk goed
voor elkaar. Mercedes wil graag dat
de chauffeur in het bovenste bed
slaapt. Daar heeft men een speciale
matras aangebracht die erg dun is.
Maar de constructie is zodanig dat
het minstens zo goed slaapt als
thuis. Om in dat bovenste bed te
komen is er een speciale opstap
gemaakt, om het dashboard niet te
beschadigen. Hier doet zich wel een
tweevoudige dissonant voor.
Namelijk dat het paneeltje om func-
ties in de cabine te bedienen bij het
onderste bed zit, evenals extra ver-
lichting. De tweede fout hier is dat
Mercedes dit in de zijwand plaatst,
daarbij de chauffeur min of meer
dwingend altijd in dezelfde ‘rich-
ting’ te gaan liggen. Maar een

Mercedes-Benz Actros Megaspace 
Imagebuilder, met gevoel voor comfort

truckchauffeur parkeert niet altijd
precies horizontaal. Zeker niet met
de parkeerplaatsellende van nu. En
met je hoofd naar beneden liggen
doe je niet. 

Hoog
Qua leefruimte is de Actros in dit
vergelijk een tikje aan de kleine
kant. Dat komt mede doordat de
cabine erg hoog op het chassis
geplaatst is. Mercedes wil zich met
de MegaSpace onderscheiden door
een vlakke cabinevloer te realiseren.
Daardoor kwam de chauffeur toch
wat hoger boven de weg te zitten,
ook ten opzichte van de normale
‘L’-cabineversie van de Actros. Het is
de enige cabine in deze test met
een stahoogte van onder de twee
meter. De afstand tussen midden-
console en onderste bed is niet
super. Omkleden gaat best, maar
niet zo makkelijk als in bijvoorbeeld
de DAF. De standkachel presteerde
in dit vergelijk het slechtst. Daarbij
moet nog het nadeel opgeteld wor-

den dat de kachel maar twee uur
vooruit te programmeren is. Dat is
natuurlijk veel te kort. Volvo houdt
het bijvoorbeeld op acht uur. 
De knoppen op het stuur zijn nog
steeds best ingewikkeld en om je
weg te vinden in het menu dat via
de display in het dashboard te zien
is, moet je heel goed het instructie-
boekje kennen of op cursus zijn
geweest. Dat is geen compliment.
Het is allemaal tè doordacht.
Waarom niet gewoon, zoals bij de
concurrentie, een aan- en uitknop
aangebracht met een regelbare
thermostaat? Dat zijn twee knop-
pen. Om in de juiste menu’s te
komen moet de auto nu op het
contact staan en zijn wel vijf knop-
pen nodig. En een scherpe, nuchte-
re geest. Dat lukt niet altijd na een
avondje in het chauffeurscafé. 
Op de resultaten van de veringtest
ten slotte hoeft Mercedes niet trots
te zijn, maar als gezegd, het bleek
dat het gemeten vanaf de stoel alle-
maal nog meeviel. 

1) Hoog
De Actros Megaspace heeft
een hoge instap.

2) Topklasse
Mercedes heeft de cabine met
topklasse materialen afge-
werkt.

3) Riant
Boven de voorruit is de opberg-
ruimte riant.

4) Gecertificeerd
Uitstekende stoel in de
Mercedes Actros, gecertifi-
ceerd en wel.

5) Verkeerde plaats
De display voor de chauffeur
in bed zit op de verkeerde
plaats.

1 2

3 4 5
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De Magnum is een evergreen aan
het worden. Het opwaarderen van
de bijzondere cabine is een verstan-
dige zet van Renault geweest. Het
vorige model heeft wel het imago,
maar behoudens een welhaast per-
fecte afwerking binnenin, bood de
Magnum toch wat minder ruimte,
vergeleken met de hier geteste con-
currenten. De Magnum is in feite
een woondoos die hoog op het
chassis is gezet. Maar echt groot is
die doos niet. Aanleiding voor het
Franse merk om na 18 jaar een dak-
verhoging aan te brengen van circa
twintig centimeter. Daardoor ont-
staat een veel riantere stahoogte,
die nu dik meer is dan twee meter
(was 1,97 m). Bovendien bouwden
de Fransen een aantal extra opberg-
vakken in. Precies dat konden ze bij
Renault al heel goed: opbergvakjes
inbouwen. De collega die de nacht
doorbracht in de Magnum zei er al
zijn spullen, dus niet zozeer die van
een chauffeur als wel die van een
journalist, dus iemand die een lap-

top en camera’s bij zich heeft, mak-
kelijk in kwijt te kunnen. Tot onder
de bijrijdersstoel kan de chauffeur
zijn spullen kwijt. Maar het meest in
het oog springen de vliegtuigachti-
ge bagageruimten boven de portie-
ren en tegen het plafond. Daarmee
kwam de Magnum in 1990 destijds
ook op de markt, maar toen was
dat tegen de cabineachterwand.
Ook voor deze opbergruimten geldt
dat ze niet super effectief zijn.
Lange, smalle lades zijn dat nooit.
Maar eerlijk is eerlijk: het helpt.
De testpersoon volgde de instructies
van de fabrikant, wat betekent sla-
pen in het bovenste bed. Daar zit-
ten ook de schakelaars voor verlich-
ting en standverwarming. Maar de
ruimte boven het bed is niet je dat,
ook niet nu het dak verhoogd is, zo
werd geconcludeerd. 

Stil
De Magnum bleek in het dynami-
sche deel van de test een goede
middenmoter. De vering is goed en

1) Klim
Het blijft een klim, die instap.

2) Futuristisch
Het dashboard is even mooi
als uniek. Futuristisch.

Renault Magnum Privilege 
Efficiënt en apart

de Magnum is lekker stil. De stand-
kachel werkt prima voor een produ-
cent uit een zuidelijk land. Of is de
invloed van moederbedrijf Volvo
hier merkbaar? De Magnum is
onder het Volvo-bewind een stukje
breder geworden. Dat wil zeggen,
het onderste deel van de carrosse-
rie. Het cabinecasco is wat de
breedte betreft echter intact gela-
ten. 

Afwijkende instap
Opvallend aan de Magnum is verder
de afwijkende instap, die wel altijd
weer extra aandacht vereist en
waarbij je ’s winters bij het instap-
pen eigenlijk je werkhandschoenen
nodig hebt. Dan is er het nieuwe,
afwijkende dashboard, zo overgeno-
men van de Premium. Past goed in
het gehele Magnum-concept en het
is toch weer anders ten opzichte
van de rest van de truckindustrie. En
natuurlijk de mysterieuze, van bui-
tenaf bereikbare opbergvakken, op
die plaats waar je je voeten neerzet

om te kunnen instappen. Dan nog
de scheerspiegel, zodat je voor het
scheren niet naar het chauffeurscafé
hoeft.  
Ook deze Magnum is verkrijgbaar
met een ombouwmogelijkheid
waarbij het onderste bed is om te
bouwen tot een tweetal fauteuils.
Ook is voorzien in een opklapbare
en verschuifbare tafel om tussen de
stoelen in te zetten. Het knoflook
stokbrood en het landwijntje zijn
hier makkelijk bij voor te stellen. 
Zodoende blijft de Magnum een
vreemde eend in de bijt. Al achttien
jaar en dat is natuurlijk een prestatie
op zich. 
Wat Volvo voor heeft met deze
Magnum is onduidelijk. De afgelo-
pen jaren is er door Volvo flink geïn-
tegreerd in de leveringsprogramma’s
van beide merken. Maar de
Magnum is nog altijd het min of
meer onaangetaste vlaggenschip
van Renault met, vooral in de medi-
terrane landen, een flinke schare
trouwe klanten. 

3) Unicum
Ook de scheerspiegel is een
unicum.

4) Matig
De koelkast stelt niet zo veel
voor.

5) Ombouwen
Het onderste bed is om te bou-
wen tot twee stoelen, waar een
opklaptafel tussen past. 
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Scania bouwt auto’s om mee te rij-
den en daar is het interieur op afge-
stemd. Dat je iets om te eten en
kleding voor een week wilt meene-
men, is allemaal best, maar het gaat
om het rijden. Het merk staat
bekend om uitstekende rijeigen-
schappen en aangename, welhaast
messcherpe besturing. Die nadruk
op rijden maakt dat het Scania-
dashboard traditioneel erg veel
ruimte in de cabine voor zich opeist.
De chauffeur zit ver van de voorruit,
zijn rugleuning raakt vrijwel altijd
het onderste bed. Over een grote
lengte is het dashboard naar de
chauffeur toe gebogen en die voelt
zich, geholpen door een unieke
positie van het stuurwiel, de koning
te rijk. Ondersteund door een aan-
genaam acht cilinder motorgeluid
kan de importeur moeiteloos op het
King of the Road gevoel inspelen.
Scania biedt een uitrustingsniveau
aan met dezelfde naam en dat is in
alle opzichten ‘je van het’. Veel leer,
een beetje hout en een leren jack

voor de chauffeur. Een tandje min-
der is het Exclusive uitrustingsni-
veau, dan zit het jack er voor de
chauffeur niet bij. In elk geval is bij
beide optiepakketten sprake van
prima stoelen en een mooie  ‘bele-
ving van het Scania-gevoel’ zoals
dat tegenwoordig heet. Prima. 
Staat de tacho echter op de rust-
stand, dan blijkt dat de R-serie
Topline cabine minder King is dan
een aantal concurrenten. Om het
bed goed te benutten, is het het
beste om de stoelen ver naar voren
te zetten. Enkele matrasdelen moe-
ten uitgeklapt worden om de chauf-
feur een goede nachtrust te garan-
deren. Dit is verreweg het grootste
nadeel van de R-Serie. De prijs die je
als chauffeur betaalt voor het riante
dashboard. Scania heeft wel goed
de bediening van meerdere functies
vanuit het bed voor elkaar. Er is een
extra paneeltje beschikbaar waar-
mee meerdere functies bediend
kunnen worden, waarbij de chauf-
feur ervoor kan kiezen door de

Scania R 500 V8 Topline
Topline kan nog wat beter

radio gewekt te worden. Ook de
kachel en binnenverlichting scoren
hier goed. 

Goed instellen
Het bovenste bed is vrij moeilijk
bereikbaar en wil je daar toch in sla-
pen, zorg er dan eerst voor dat alles
goed is ingesteld, want vanuit het
bovenste bed is verder niks meer te
bedienen. De opbergruimte onder
het bed is voldoende. Hetzelfde
geldt voor de afmetingen van de
koelkast. Maar de toegankelijkheid
van opbergruimten van buitenaf is
nergens zo moeilijk in de vrachtwa-
genbouw als bij deze cabine. Scania
biedt verder de mogelijkheid om de
ruimte boven de voorruit, en die is
qua efficiency niet al te best inge-
deeld, te gebruiken om daar wat
keukenapparatuur aan te brengen,
zoals een koffiezetter en een mag-
netron. Goed bedacht, want vanwe-
ge deze positie in de cabine,
bedient de chauffeur zijn appara-
tuur alleen wanneer de auto stil-

staat. Hier moet echter wel een
afweging worden gemaakt. Kiest de
chauffeur niet voor deze comfort
extra’s, dan heeft hij een betere
kans om zijn kledij en privé-spullen
allemaal op te kunnen bergen. Dat
is een ander nadeel van de Scania-
cabine: dat je zo’n afweging moet
maken. Er zijn cabines van andere
merken waarbij dat niet hoeft.  

Goed
Bij de veringtest doet de Scania het
niet slecht en bij lage snelheden
zelfs heel goed. Bij de standkachel-
test scoren de Scandinaviërs altijd
goed. Zou Scania met betere bed-
den komen, dan zou het merk al
een serieuze kanshebber zijn voor
de eindzege. Mits natuurlijk ook het
fraaie dashboard in betere, degelij-
ker aanvoelende kunststoffen zou
zijn afgewerkt. Een beter afleesbare
display in het dashboard en een
handzamer stuurwiel waarvan de
knoppen niet helemaal onderaan
zitten, zijn ook welkom. 

1) Te goedkoop
Het fraaie dashboard is in een
te goedkope kunststof uitge-
voerd.

2) Verwennen
Scania verwent de chauffeur
met een veelzijdig bedienings-
paneel bij het bed.

3) Matig
De opbergruimte onder het bed
is matig.

4) Puzzelen
Minder grote personen passen
prima in het Scania-bed. Maar
eerst puzzelen voor je aan sla-
pen toe komt.

5) Handig
Handige opbergla die onder
het dashboard uitkomt. 
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Duidelijk is dat, nu het slaapgedeelte
beter op orde is bij de meeste fabri-
kanten, op Scania na, er meer geke-
ken wordt naar dure snufjes om zich
van de concurrentie te onderschei-
den. Renault heeft een cabine
gemaakt met veel attributen, of gad-
gets: de scheerspiegel, maar ook
USB-aansluitingen en een moderne
audio-installatie met fikse speakers.
Hetzelfde zien we bij de MAN TGX
en kijk, dat zijn nou net de twee
nieuwste cabines. Jarenlang hebben
fabrikanten de bedden als grootste
aandachtspunt genomen. Daarnaast
zien we dat er net als bij personen-
wagens comfortpakketten gaan
komen. Scania heeft ze al, met King
of the Road als summum. Volvo
komt met een jubileummodel dat
speciaal is uitgerust. De Stralis heeft
een cabine die praktisch voor elkaar
is, maar die het imago nog niet mee
heeft. Dat is een kwestie van tijd.
Gewoon langzaam verbeteren.
Bij de veringtest zien we dat fabri-
kanten bijna uniform bezig zijn.
Volvo is de enige die geen luchtve-
ring op de cabine levert. Chauffeurs

merken het verschil echt niet. 
De Britse collega’s stelden vast dat de
Magnum en de XF de oudste cabines
zijn in dit vergelijk. Kan zijn, maar de
Magnum is met zijn chauffeurshuis
van twee bij twee bij twee meter
weer helemaal in en de DAF is qua
ruimte domweg onverslaanbaar. De
fabrikanten die in de tussentijd een
nieuwe cabine hebben gebracht,
hebben in elk geval punten laten lig-

gen voor wat betreft de ruimte. Ze
bieden daarentegen wel meer luxe.
Alle deelnemers waarderen hun cabi-
nes op met meer luxe en mogelijkhe-
den. Voorlopig is de MAN onze favo-
riet voor wat betreft het uiterlijk en
met dat nieuwe interieur. Kijken we
puur praktisch, dan blijft de DAF de
koploper en is de Renault de outsider
die je een keer gereden moet heb-
ben. Scania en Mercedes hebben

nog een beetje huiswerk te doen.
Blijkens de eerste foto’s van de
gewijzigde Actros heeft Mercedes
het huiswerk net weer af. Volvo
krijgt straks een nieuwe FH. Daar zijn
we zeer benieuwd naar. Want was
de testcabine niet de kleinste van het
stel, dan was het makkelijk om de
Volvo als winnaar aan te wijzen.

Tim de Jong

Conclusie: ruimte of luxe
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Volvo’s zijn heel gestroomlijnde
trucks met een eigen gezicht. De
uitstraling is een unieke combinatie
van degelijk, high-tech en duidelijk
onderscheidend. Daar is bij het
komende nieuwe model geen
afscheid van genomen. Typisch aan
de huidige Volvo’s is de pontificale
camera bezijden de linker koplamp.
Een accessoire dat in de komende
veiligheidshausse steeds belangrijker
wordt. Ook binnenin is alles typisch
Volvo. Keurig strak afgewerkt met
voorbeeldige bouwkwaliteit, klinisch
bijna. Hier schuilt een duidelijk ver-
schil met het andere Zweedse merk.
Dat gebruikt duidelijk mindere
materialen om het interieur mee af
te werken. Bij Volvo straalt alles
meer rust uit. Dat begint al bij het
dashboard. Dat heeft een beetje
grote schakelaars, maar het wat
kleine stuurwiel ligt goed in de
hand en de display roept nooit vra-
gen op. Het extra displaytje voor
Dynafleet/navigatiesysteem is even
mooi als subtiel ingebouwd. Tel daar

een optimaal instelbare stoel bij op
en prima zicht rondom, afgewerkt
met het subtiele I-Shift-pookje aan
de stoel, en de werkplek in de Volvo
is jaloersmakend.

Moeiteloos slapen
Voor wat betreft het slaapgedeelte
is het bij Volvo eveneens goed voor
elkaar. De FH-cabine is zeker niet de
grootste van het hier geteste zeven-
tal, eerder het tegendeel, maar erin
slapen gaat toch vrijwel moeiteloos.
De standkachel is goed te bedienen,
het paneeltje zit op de goeie plek.
Daardoor kan de chauffeur bepalen
waar hij zijn kussen neer legt.
Belangrijk, want in deze tijden van
parkeergebrek sta je, eindelijk een
plekje gevonden, niet altijd even
stabiel. Dan is het handig om een
keer ‘andersom’ in je bed te gaan
liggen. Dat is wel zo gezond. Samen
met de Scania is de Volvo de smal-
ste cabine van het hier geteste
zevental. Het lijkt net of je dat bij de
Volvo wel, en bij de Scania niet

Volvo FH Globetrotter XL
Vertrouwde topper

merkt. De ruimte op de motortun-
nel om je om te kleden komt wat
gedrongener op je over, ondanks
dat de pook van de I-Shift aan de
stoel vast zit en dus nauwelijks
ruimte vraagt. Het komt waarschijn-
lijk doordat de middenconsole van
het Volvo-dashboard ver naar bin-
nen steekt zoals bijvoorbeeld ook bij
de Mercedes, de Renault of de
Scania. Een beetje kijken waar je
staat dus, en dan kan er niks mis
gaan. De opstap naar het bovenste
bed is een voorbeeld voor anderen.
Een trapje is natuurlijk het sum-
mum, maar Volvo bewijst dat het
ook zonder kan. Het bed zelf is
prima maar ook Volvo kan nog leren
van de lattenbodem van de MAN of
de constructie van Mercedes. Zal
met het komende model wel gewij-
zigd worden. De chauffeur merkt er
in elk geval niets van. 
Zeker wanneer er een kastenwand
tegen de achterwand is gemon-
teerd, resteert er weinig hoofdruim-
te boven de bedden. Het bovendeel

van de FH is zijn grootste zwakte.
Vanwege de hellende voorruit is de
opbergruimte boven de voorruit
beperkt. Om er dan toch nog wat
van te maken, wordt de bewegings-
ruimte beperkt. Zelfs mensen van
gemiddeld postuur kunnen zich bij
het omkleden vrij makkelijk ergens
tegen stoten. 

Onopvallende kleppen
De Volvo heeft onder het bed nog
de nodige opbergruimte. Die is
vooral toegankelijk van buiten de
cabine. Volvo is erin geslaagd hele
onopvallende kleppen aan te bren-
gen. Daardoor wordt niemand op
de truckparking op een idee
gebracht. 
Volvo scoort ten slotte goed in de
veringstest. Ook de geluidstest
bewijst weer dat de Volvo onopval-
lend goed zijn werk doet. Het past
allemaal in de subtiele details waar
het FH-concept in grossiert. De een-
voudig in te stellen standkachel is
ook nu weer onverslaanbaar.

1) Mogelijkheden
Tal van instelmogelijkheden
bij de duurste stoel van Volvo.

2) Rustgevend
Een fijn en rustgevend 
dashboard kenmerkt de FH. 

3) Zoals het hoort
Gewoon een normaal bed in
de FH.

4) Vanuit bed
Voldoende mogelijkheden om
vanuit bed te bedienen.

5) Voorbeeld.
Afgewerkt in topklasse mate -
rialen, een schoolvoorbeeld.  
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Cabineafmetingen (in cm)

Voertuig Daf Iveco MAN Mercedes Renault Scania Volvo

Hoogte vloer-dak maximum 2,235 2,060 2,170 1,970 2,035 2,210 2,060

Diepte achterwand-voorruit 2,055 2,050 2,130 2,120 2,030 2,060 1,990

Breedte raam tot raam 2,380 2,390 2,360 2,390 2,270 2,280 2,295

Hoogte voorruit 740 790 1,080 830 990 810 830

Aantal opstaptreden (ex cab) Drie Drie Drie Vier Vier Drie Drie

Hoogte eerste opstap 350 430 355 335 410 380 445

Hoogte vloer-straat 1,420 1,480 1,455 1,630 1,780 1,460 1,500

Hoogte motortunnel 140 210 110 0 0 155 165

Dashboard-bijrijdersstoel 890 750 770 770 890 730-895 780

Hoofdruimte bed (onderste/bovenste) 1,540/600 1,550/710 1,540/650 1,320/670 1,600/550 1,700/610 1,440/510

Lengte bed (onderste/bovenste) 2,100/1,970 2,100/1,910 2,170/2,100 2,080/2,010 1,960/1,920 2,150/1,930 1,930/1,900

Breedte bed (onderste/bovenste) 700-820/680 750/780 660-790/680 600-710/780 715/610 780/630-700 680/670

Dikte matras (onderste/bovenste) 140/115 80/75 100/100 110/50 70-150/120 50-100/80 170/95

Totaal interieurvolume (m2) 10.5 10.1 11.0 10.0 9.4 10.0 9.11

Lichtdoorlaat gordijnen        

Voertuig Daf Iveco MAN Mercedes Renault Scania Volvo

Doorgelaten licht (lux) 6 113 9 14 6 14 39

Zonlicht doorgelaten door gordijn in zonlicht met een sterkte van 82.000 lux.

Temperatuurmeting
cabine        

°C

Daf 22.6

Iveco 23.7

MAN 21.5

Mercedes 18.9

Renault 32.6

Scania 31.6

Volvo 35.2

Temperatuur in de cabine na drie uur

standkachel op vol vermogen.

Buitentemperatuur 6 °C.

Veerkarakteristiek en geluidsmeting 

Bij de veerkarakteristiek geldt: hoe lager het getal, des te beter de prestatie.  

De ‘veergetallen’ zijn hoger dan vorig jaar, omdat meer meetpunten zijn

gebruikt. Geluid gemeten in dB(A).

Vering Vering Geluid Geluid

80 km/h 32 km/h 80 km/h stationair

DAF 190 342 64,2 52,4

Iveco 190 304 67,1 51,7

MAN 220,5 358 67 55,8

Mercedes 225,3 375 65,2 51,2

Renault 209 372 66,6 55,1

Scania 210,5 305 67 49

Volvo 205,7 343 64,9 52,7
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