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Veiligheid – topprioriteit voor wegvervoer 

Op het vlak van bescherming volstaan alleen de strengste normen en 

centraal in al deze ontwikkelingsinspanningen staat de visie van 

ongevalvrij rijden. Als doelstelling moet het totale aantal ongevallen 

binnen een periode van vijftien jaar worden gehalveerd. 

Parallel met de doelstelling van ongevalvrij rijden van Mercedes-Benz 

staat de Europese Unie (EU) halfweg in een tienjarenproces om het aantal 

verkeersdoden tegen het jaar 2010 te halveren. Beide doelstellingen 

vullen elkaar aan en zullen zich uiteindelijk vertalen in een hoger 

veiligheidsniveau voor alle weggebruikers in Europa. Het gaat dus niet 

om een onrealistische visie voor de verre toekomst maar over een 

duidelijke set van acties voor het heden. 

Aanzienlijke daling van het aantal ongevallen 

Elk verkeersslachtoffer is er een te veel. Dat zal elke wegtransporteur u 

beamen. Dankzij een brede waaier van maatregelen is het aantal 

verkeersdoden de jongste jaren consequent gedaald: terwijl dat cijfer in 

1991 nog 71.160 bedroeg voor de 25 staten van de huidige Europese (EU), 

was dit tegen 2000 al gedaald tot 52.489. In zijn witboek van september 

2001 bepaalde de EU een ambitieuze doelstelling: het aantal dodelijke 

verkeersslachtoffers halveren tegen 2010. “25.000 levens redden” was de 

slogan voor het Europese charter voor een veiliger verkeer, gebaseerd op 

de EU doelstelling en van kracht vanaf 2004. 

De talloze maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen blijken 

succesvol want het aantal verkeersdoden is momenteel aan het dalen in 

Europa. In 2008 zakte het tot 43.000 delen in de Europese, en dat 

ondanks een voortdurende stijging van het aantal gereden kilometers. Dat 

betekent echter dat de langetermijndoelstelling voor 2010 nog steeds 
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ambitieus is. Een van de voorwaarden om ze te halen is de lancering van 

vrachtwagens met alle momenteel beschikbare veiligheidsvoorzieningen. 

Naast de cruciale menselijke overwegingen biedt meer verkeersveiligheid 

ook een financieel voordeel. Studies van de Europese Commissie tonen 

aan dat de financiële schade bij ongevallen op de weg gemiddeld oplooopt 

tot 160 miljard euro per jaar. Dit cijfer komt nagenoeg overeen met 2% 

BNP van de Europese Unie. De extreem kostbewuste transporteurs in 

Europa zijn zich dan goed bewust van de financiële gevolgen van 

ongevallen. Naast de directe kostprijs van herstellingen, ligt de nadruk 

daarbij op gevolgschade: enkele dagen bijkomende, ongeplande downtime 

volstaat om het financieel resultaat van het betrokken voertuig voor het 

hele jaar te kelderen. 

Sterke groei in goederenverkeer de komende jaren 

Verwacht wordt dat het volume goederen dat over de Europese wegen 

wordt getransporteerd, de komende jaren nog verder zal stijgen. 

Aangezien de verkeersinfrastructuur deze groei niet kan bijhouden, 

zullen begeleidingssystemen en nieuwe rijhulp- en veiligheidssystemen 

de taak van de chauffeurs in druk verkeer moeten verlichten om zo het 

globale veiligheidsniveau op te krikken. De algemene eisen moeten die 

stijging volgen: de EU voorspelt dat het goederentransport tussen 2000 en 

2030 jaarlijks met 1,9% zal toenemen. En hoewel dat cijfer op het eerste 

gezicht beperkt lijkt, betekent dit dat het vrachtvervoer in deze periode 

met zo’n 75 procent zal stijgen. 

Het wegtransport zal een groot deel van die groei voor zijn rekening 

nemen. Terwijl vrachtwagens vorig jaar al ongeveer 70 procent van het 

transport in de EU op zich namen, zal dat cijfer tegen 2030 stijgen tot 

maar liefst 75 procent. Het aantal vrachtwagens stijgt daarmee nog 

sneller dan het aantal personenwagens.  
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In de periode 1995 – 2004 groeide het wegtransport met 2.8%, waarmee 

het gelijke tred hield met de algemene economische groei van 2.4%. In 

diezelfde periode nam het wegtransport met 28% toe waarvan 35% over de 

weg. Daartegenover staat een groei van het transport van personen van 

18% waarvan 17% zich over de weg afspeelt.  

Die groei bevestigt meer dan ooit een statement van de Europese 

vereniging van autoconstructeurs (ACEA) vorig jaar: “Wegtransport is het 

platform waarop de hele economie en het sociale leven in Europa draait.” 

Sinds 1970, nam het aantal voertuigen over de weg toe met factor 3 daar 

waar het aantal afgelegde kilometers verdubbelde. Dit betekent dat het 

risico op een ongeval – de ongevalsratio berekend aan de hand van het 

aantal ongevallen per gereden kilometer – sinds 1970 met meer dan 90% 

terugliep.  

Dalend aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens 

Een analyse van de European Road Safety Observatory stelt dat in Europa 

een truck in een op zeven ongevallen met dodelijke afloop is betrokken. 

Ook al werd in dezelfde studie gevonden dat het aantal doden bij 

ongevallen met vrachtwagens met een derde terugliep in de periode 1997- 

2006, blijvende actie is nodig. Een blik op de onderzoeksresultaten bij 

ongevallen is in dit geval leerrijk: vooral als gevolg van het grote gewicht 

en de grote dimensies van een vrachtwagen, bevinden 85% van de doden 

bij een ongeval zich buiten de vrachtwagen.  

Kop-staartaanrijdingen typisch voor langeafstandstransport 

Onafhankelijke statistici hebben de ongevalstypes waarbij vrachtwagens 

betrokken raken duidelijk bepaald. Ze zijn het gevolg van de afmetingen 

en het gewicht van de voertuigen en van het typische werkingsprofiel. 

Ongevallen op kruispunten en bij het verlaten van hoofdwegen komen erg 
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vaak voor in binnensteden en tijdens korte ritten omdat de zichtbaarheid 

in die situaties het laagst is. 

Ongevallen door een te kleine afstand tussen voertuigen zijn typisch voor 

langeafstandstransport. Het gaat dan om voertuigen die in dezelfde 

richting rijden (een vrachtwagen botst op zijn voorligger). Ook ongevallen 

door het afwijken van de weg door een gebrek aan aandacht zijn typisch. 

De nieuwste rijhulp- en veiligheidssystemen kunnen deze ongevallen op 

diverse manieren voorkomen. Het voertuig schiet de chauffeur ter hulp 

als hij een vergissing maakt die anders ernstige gevolgen zou kunnen 

hebben. Op die manier wil men de gevolgen van ongevallen beperken of 

indien mogelijk de ongevallen zelf voorkomen. Daarvoor is 

hypergeavanceerde sensortechnologie nodig waarmee het voertuig zijn 

omgeving kan ‘lezen’. Microprocessoren interpreteren de relevante 

gegevens, genereren berichten of waarschuwingen en komen indien 

nodig tussenbeide. 

Minder risico’s voor vrachtwagenbestuurders 

Analyses van De European Road Safety Observatory (1), tonen aan dat de 

inzittenden van een vrachtwagen – alle tonnages door elkaar – 15% 

vertegenwoordigen van alle verkeersdoden in Europa. Zonder het belang 

van de passieve veiligheid te negeren, spreekt dit cijfer vooral in het 

voordeel van het voorkomen van ongevallen en dus de actieve veiligheid.  
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Verkeersongevallen met vrachtwagens – feiten en cijfers 

Men kan niet ontkennen dat vrachtwagens een negatief veiligheidsimago 

hebben. Dat is toe te schrijven aan hun omvang en gewicht, die voor veel 

weggebruikers intimiderend overkomen, maar ook aan het spectaculaire 

visuele effect van ongevallen met vrachtwagens wanneer ze zich 

voordoen. Ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn, worden in de 

pers vaak besproken als ‘vrachtwagenongevallen’, ongeacht of het 

ongeval door de vrachtwagenchauffeur werd veroorzaakt. De media-

impact van ongevallen met vrachtwagens is veel groter dan van die met 

personenwagens. Maar hoe staat het met de feiten? 

Trend: minder ongevallen, aanzienlijk minder gevolgen 

De volgende data zijn gebaseerd op het onderzoek ‘Traffic Safety Basic 

Facts 2008 – Heavy Goods Vehicle & Buses’ gemaakt door de European 

Road Safety Observatory en geldig voor de periode 1997– 2006 (1). 

Deze tonen aan dat in 2006 (EU 14) meer dan 3.000 mensen het leven 

lieten in een wegongeval waarbij een vrachtwagen betrokken was. Dit is 

een daling met 7% in vergelijking met 1997; ondanks het toegenomen 

aantal afgelegde kilometers.  

Als gevolg van de omvangrijke massa van een vrachtwagen, zijn de 

gevolgen van een ongeval met een vrachtwagen ernstiger voor de andere 

betrokken partijen, dan voor de inzittenden van de truck. In de EU-14, 

15% van de doden waren inzittenden van een vrachtwagen. Het risico om 

te komen bij een ongeval met een vrachtwagen is vijf keer hoger voor 

andere weggebruikers. 
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Andere weggebruikers vaak oorzaak van ernstige ongevallen (2) 

Het enorme gewicht van deze voertuigen en de alsmaar toenemende druk 

op vrachtwagenchauffeurs door het groeiende verkeersvolume betekent 

echter niet dat de bestuurders van zware vrachtwagens meer in de fout 

gaan dan andere weggebruikers. Volgens het Duitse federale bureau voor 

statistiek waren de bestuurders van vrachtwagens met een maximaal 

toegelaten massa van meer dan twaalf ton in 52 procent van de 

ongevallen met doden of gewonden in fout. Voor combinaties van 

trekkers en opleggers was dat 51 procent. Beide cijfers blijven al een 

aantal jaar stabiel. 

Het valt op dat het aantal snelweggevallen waarin vrachtwagenchauffeurs 

als de oorzaak worden aangeduid een stuk onder het gemiddelde ligt. 

Wanneer we naar ongevallen met gewonde of dodelijke slachtoffers 

kijken waarbij een vrachtwagen met oplegger is betrokken, wordt de 

chauffeur in nauwelijks 45 procent van de gevallen verantwoordelijk 

gesteld. Bij een MTM van meer dan 16 ton was dat slechts 42 procent.  

Bij de dodelijke ongevallen met vrachtwagens kregen de chauffeurs in 

32,2 procent van de gevallen de schuld. De feiten en cijfers hieromtrent 

spreken het vooroordeel tegen chauffeurs van bedrijfsvoertuigen dus 

tegen. 

Kop-staartaanrijdingen voeren ongevalsstatistieken aan (3) 

De analyse van ongevallen met vrachtwagens in 2007 voor België leert 

ons het volgende. 

In totaal vonden 2584 ongevallen met een vrachtwagen plaats. De 

gevolgen van deze ongevallen waren als volgt: 154 doden, 574 zwaar 

gewonden en 3142 licht gewonden. Per dag zijn trucks in een op de zeven 

ongevallen betrokken.  
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Op een totaal van 2584 ongevallen met een truck waarbij gewonden en/of 

doden vielen, gebeurden er 1550 (60.5%) in lineair verkeer, wat typisch is 

voor autosnelwegen. In België gebeurde 31% van dit type ongeval. Meer 

dan een derde van de ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken is, 

vinden plaats op de autosnelweg. Slecht een vierde van de ongevallen 

vindt plaats in stedelijke gebieden. Kortom, 43% van de doden en de 

zwaargewonden vinden we terug op autosnelwegen.  

Als we nog dieper gaan, dan kunnen we vaststellen dat van de 2584 

ongevallen met gewonden en/of doden, ongeveer 50% betrokken was in 

een kop-staart-aanrijding met bewegende of stationaire voertuigen, 

gevolgd door ongevallen met zijdelingse impact.  
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Mercedes-Benz Safety Truck  

geen enkele vrachtwagen ter wereld is veiliger 

Geen enkele automobielconstructeur is beter geplaatst dan Mercedes-

Benz om dagelijks verder te werken op veiligheid. Daimler AG heeft 

besloten om voor de periode 2008 – 2010 een budget van 13.9 miljard 

euro voor te behouden voor de volledige onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten van de onderneming. Ongeveer € 3.5 miljard 

daarvan is toegewezen aan Daimler Trucks waarvan meer dan € 1 miljard 

euro exclusief aan de ontwikkeling van nieuwe ondersteunende en 

veiligheidsmaatregelen wordt besteed.  

Sinds zijn debuut in 1996 heeft Mercedes-Benz met de zware Actros-

vrachtwagen op vele vlakken nieuwe normen gevestigd. Veiligheid is er 

daar een van. De ontwikkeling van de Actros besteedde veel aandacht aan 

de passieve veiligheidsuitrusting die de gevolgen van ongevallen beperkt 

maar legde ook een nooit geziene nadruk op de preventie van ongevallen. 

Tal van opties zijn nu verkrijgbaar als aanvulling op de al uitzonderlijke 

veiligheidsuitrusting, die veel verder gaat dan de wettelijke vereisten. 

Klanten kunnen het veiligheidsniveau van de Actros volledig afstemmen 

op hun operationele behoeften en eisen. De huidige Actros is dan ook het 

ideale platform voor de Mercedes-Benz Safety Truck met zijn 

ongeëvenaard veiligheidsniveau. En wat meer is: de Safety Truck is niet 

zomaar een studie. Iedereen in Europa kan de vrachtwagen kopen en 

ermee rijden. De Safety Truck op Actros-basis is een realiteit. 

Revolutionair: Active Brake Assist 

Active Brake Assist een unieke en erg belangrijke component in het 

veiligheidsconcept van de Actros. Het Active Brake Assist baseert zich op 

het radarsysteem van het Telligent-afstandsregeling, die automatisch 
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afremt, al jarenlang een uitermate efficiënte manier om op snelwegen een 

veilige afstand tussen voertuigen te behouden. 

In tegenstelling tot de afstandsregeling start de noodremhulp Active 

Brake Assist pas te remmen wanneer er een acuut risico op kop-

staartaanrijdingen bestaat (aanrijdingen met een langzamer rijdende 

voorligger). Het systeem gebruikt de drie radars van de afstandsregeling, 

die bewegende obstakels binnen de rijstrook detecteren met een hoek van 

drie graden en binnen een afstand van 7 tot 150 meter door voortdurend 

het verschil in snelheid tussen beide voertuigen te berekenen. Als een 

ongeval in de gegeven omstandigheden niet meer te vermijden is, krijgt 

de bestuurder eerst een visueel signaal in de vorm van een rode driehoek, 

evenals een geluidssignaal. Als het risico nog groter wordt, activeert het 

systeem de remmen gedeeltelijk (30 procent van de remdruk). Als de 

chauffeur dan nog niet reageert, levert het systeem de volledige remdruk. 

Gevolgen van ongevallen aanzienlijk minder 

Hoewel deze actieve tussenkomst van het Active Brake Assist niet altijd 

volstaat om ongevallen te voorkomen, kan het door de maximale remdruk 

te leveren wel de impactsnelheid en dus de gevolgen van het ongeval 

aanzienlijk beperken. 

Door de chauffeur in verschillende fasen te waarschuwen zet het systeem 

hem aan om obstakels te ontwijken en zo ongevallen te voorkomen. Kop-

staartaanrijdingen vormen een belangrijk deel van de ongevallen met 

zwaar vrachtvervoer op de Europese wegen en de ontwikkelaars 

verwachten dat dan ook dat het Active Brake Assist het aantal dodelijke 

en zwaargewonde slachtoffers aanzienlijk kan drukken. 
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Actieve veiligheid: uitgebreide standaarduitrusting 

Het Active Brake Assist is een uiterst effectieve aanvulling op de 

uitgebreide standaarduitrusting van de Actros, die een waardevolle 

pioniersrol heeft gespeeld om de veiligheid in vrachtwagens te verhogen. 

Denk maar aan de intern geventileerde schijfremmen rondom, het 

elektronisch gestuurde remsysteem dat rekening houdt met de relevante 

opleggertechnologie en het remsysteem onder hoge druk voor een snelle 

remrespons: stuk voor stuk elementen die reeds in 1996 waren 

opgenomen in het Telligent-remsysteem. 

Ook de geïntegreerde hulprem beleefde zijn debuut in de Actros: door de 

servicerem automatisch te bedienen wordt de motorrem geactiveerd, 

eventueel gevolgd door de retarder. De snel reagerende, uiterst effectieve 

en fadingbestendige remmen van de Actros vestigen nieuwe normen voor 

zware vrachtwagens. Voor de trailerassen die Daimler AG maakt op basis 

van Actros-onderdelen is men heel snel definitief overgestapt op 

schijfremmen voor opleggers. Een belangrijke vooruitgang voor de 

trailertechnologie. 

Remassistent, snelheidsregelaar en hill-holder  

De Actros van Mercedes-Benz biedt een nog groter veiligheidspotentieel. 

Het remsysteem omvat standaard een remassistent (BAS). Die herkent 

noodstops aan de snelheid waarmee de chauffeur zijn voet van het 

gaspedaal naar de rem verplaatst en levert ogenblikkelijk de maximale 

remdruk. Het Telligent-remsysteem omvat ook een antispinregeling en 

een hill-holder, waarmee de chauffeur veilig kan vertrekken op een 

helling zonder dat hij achteruit bolt wanneer hij zijn voet van de rem naar 

het gaspedaal verplaatst. Bovendien houdt de klassieke snelheidsregelaar 

die de gasklep en de remmen bedient de snelheid van het voertuig 

constant, zowel op vlakke wegen als tijdens afdalingen, en dat laatste is 

een belangrijk veiligheidsaspect. 
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De optionele retarder die als hulprem fungeert, verbetert de remprestaties 

aanzienlijk in vergelijking met de klassieke motorrem. Het systeem is vrij 

van slijtage, wat de veiligheid verhoogt, slijtage op de remvoering beperkt 

en dus de downtime minimaliseert. 

Goed ontworpen veiligheidscabine voor fitte bestuurders 

De fitheid en alertheid van de bestuurder zijn van cruciaal belang voor de 

veiligheid. Om de fitheid van de chauffeur te verzekeren, werd de cabine 

van de Actros nauwlettend ontworpen, met een voorbeeldige ergonomie, 

een hoog comfortpeil, een chauffeurszetel met luchtvering en, last but not 

least, extreem comfortabele bedden, die rugpijn verlicht. Elke L-cab en 

Megaspace cab omvat een manuele airconditioning en als optie kan een 

automatische airconditioning worden besteld voor nog meer comfort. Dat 

geldt ook voor de bijkomende airconditioning, die zelfs nachtelijke stops 

op warme zomerdagen tot een plezier maakt. 

Talloze elektronische rijhulp- en veiligheidssystemen 

De jongste jaren heeft de Actros voor sensatie gezorgd met zijn optionele 

elektronische rijhulp- en veiligheidssystemen. De Telligent Lane 

Assistant waarschuwt de chauffeur wanneer het voertuig onbedoeld van 

zijn rijstrook dreigt af te wijken. Daartoe gebruikt het systeem een 

camera die constant de afstand tussen het voertuig en de 

wegmarkeringen meet. Als de vrachtwagen van zijn rijstrook dreigt af te 

raken, waarschuwt het de chauffeur met een geluid dat veel weg heeft 

van het geluid dat men hoort op slecht wegdek. 

De Telligent-stabiliteitsregeling van de Mercedes-Benz Actros is het 

equivalent van de elektronische stabiliteitsregeling (ESP) die in de 

personenwagens wordt gemonteerd. Dat voorkomt – binnen de wetten 

van de fysica – dat opleggers slippen. Een sensor detecteert elke neiging 

tot overstuur. Vervolgens beperkt de stabiliteitsregeling eerst het 
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vermogen en remt ze gericht specifieke wielen af om het voertuig op 

koers te houden. Het komt ook tussen in het remsysteem van de oplegger. 

De Telligent-afstandsregeling verlicht het werk van de chauffeur op 

snelwegen en andere wegen. Wanneer het systeem een tragere voorligger 

detecteert, remt het de vrachtwagen automatisch af met maximaal dertig 

procent van de remkracht, tot de vooraf door de chauffeur ingestelde 

afstand terug wordt gerespecteerd. Wanneer de voorligger opnieuw 

accelereert of de vrachtwagen op een open weg terechtkomt, drijft het 

systeem de snelheid opnieuw op tot het vooraf ingestelde niveau. Dit 

systeem vormt ook de basis voor de noodremhulp Active Brake Assist. 

Veiligheid tegen een gunstige all-in prijs 

De afstandsregeling, Lane Assistant en stabiliteitsregeling zijn 

belangrijke elementen in de huidige rijhulp- en veiligheidssystemen. Om 

deze zo snel mogelijk op de mark te kunnen introduceren met het oog op 

een verbeterde veiligheid, biedt Mercedes-Benz in België twee ‘safety 

packs’ op de Actros aan.  

Het Classic Safety Pack bestaat uit Telligent Stability Control, Telligent 

Lane Assistant, Telligent Proximity Control, een Voith Retarder en een 

bestuurdersairbag.  

Het Top Safety Pack van zijn kant biedt de elementen van het klassieke 

pack aan, aangevuld met Active Break Assist. 

Beide safety packs bieden de klant een korting van 30% aan in 

vergelijking met afzonderlijke bestelling van deze 

veiligheidstoepassingen. 

Passieve veiligheid: uitstekende bescherming van de chauffeur 

Indien er ondanks alle beschreven veiligheidsvoorzieningen toch nog een 

ongeval zou gebeuren, biedt het passieve veiligheidsniveau van de 
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Mercedes-Benz Actros een uitstekende bescherming. Dat is onder meer te 

danken aan de zetels met geïntegreerde driepuntsgordels en de optionele 

bestuurdersairbag, geleverd in combinatie met een gordelspanner. 

Het gamma cabines voor de Actros werd geoptimaliseerd met het oog op 

goede crashprestaties. Ze voldoen aan de eisen van norm ECE-R29, die 

drie tests omvat: een koprol, een kop-staartaanrijding en de impact van 

een lading die naar voren schuift. Tijdens deze tests moet de 

overlevingscel voor de chauffeur intact blijven. Op verzoek kan Mercedes-

Benz de Actros ook leveren met een cabine die aan de zogenaamde 

Zweedse test voldoet. 

Doorgedreven crashtests, nieuwe reddingsgids 

De Actros voldoet ook aan de strenge veiligheidseisen van Mercedes-

Benz, die heel wat verder gaan dan de wettelijke vereisten. Zo voert het 

merk crashtests uit terwijl de wet die niet voorschrijft voor vrachtwagens. 

Bij aanrijdingen met een 1,2 meter hoger trailer tegen 30 km/u wordt de 

overlevingscel voor de chauffeur bijvoorbeeld niet vervormd. De 

chauffeur is ook na een ongeval in goede handen want Mercedes-Benz is 

de enige constructeur die de hulpdiensten een erg gedetailleerde 

reddingsgids biedt, die de beste procedures aanreikt om een gewonde 

chauffeur zo snel mogelijk te bevrijden uit de cabine. 

Ook aan de bescherming van andere weggebruikers werd veel aandacht 

besteed. Kijk maar naar de standaard gemonteerde 

doorschuifbescherming. Die zorgt ervoor dat een vrachtwagen bij een 

frontale aanrijding niet over personenwagens heen kan rijden, waardoor 

de overlevingscel van de auto zo veel mogelijk intact wordt gehouden. 

Mercedes-Benz test dit door middel van crashtests tussen een 

vrachtwagen en een normale middenklasser bij impactsnelheden van ten 

minste 60 km/u. 
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Vermogensreserve als veiligheidsvoorziening 

Motoren met grote vermogensreserves zijn nog een veiligheidselement in 

de Actros. Alle V6- en V8-motoren in het huidige gamma blinken uit door 

hun hoog koppel bij lage toerentallen, wat een ontspannen rijstijl 

mogelijk maakt. Ook dat komt de veiligheid ten goede. Er is keuze tussen 

diverse schone en zuinige motoren die dankzij de BlueTec-technologie 

aan de Euro IV- en V-normen voldoen, en dat in negen vermogensklassen 

van 235 kW (320 pk) en 1.650 Nm koppel tot 440 kW (598 pk) en 2.800 

Nm. 

Ook de Powershift-transmissie van Mercedes-Benz draagt bij tot het 

werkingscomfort van de Actros. Het automatische schakelsysteem 

Mercedes Powershift2 speelt voor het eerst een doorslaggevende rol op 

het vlak van zuinigheid, comfort en veiligheid. De Powershift-transmissie, 

die ook in de Safety Truck wordt gebruikt, verhoogt het werkingscomfort 

en dus ook de veiligheid. In dit geval worden de versnellingen 

automatisch ingeschakeld, zonder dat de bestuurder de koppeling of de 

pook hoeft te bedienen. 

De Safety Truck van Mercedes-Benz combineert alle bovenvermelde 

actieve en passieve veiligheidssystemen. 

Intensieve opleiding voor duizenden vrachtwagenchauffeurs 

Een intensieve chauffeursopleiding maakt deel uit van Mercedes-Benz’ 

uitgebreide veiligheidsbenadering. Al deze rijhulp- en 

veiligheidssystemen kunnen immers alleen een meerwaarde bieden als 

de bestuurder ze kan gebruiken, en dat begint met een correcte afstelling 

van de zetels en het constante gebruikt van de veiligheidsgordel. 

Chauffeurs moeten kritieke verkeerssituaties leren herkennen en 

vermijden en moeten het hoofd ook in extreme omstandigheden koel 

kunnen houden. Daarom is Mercedes-Benz niet alleen ’s werelds grootste 
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vrachtwagenbouwer, maar biedt het merk ook de grootste 

opleidingsorganisatie voor vrachtwagenchauffeurs.  

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg werkt vaak samen met Safe Driving 

Andenne, een professionele instelling gespecialiseerd in de organisatie 

van specifieke rij-opleidingen voor zowel personenwagens als 

vrachtwagens. Zeker voor deze laatste categorie, zijn ze een van de zeven 

centra in Europa waar opleidingen voor een betere stabiliteitscontrole van 

vrachtwagens wordt gegeven. Bovendien zijn ze geautoriseerd om 

opleidingen te geven in het kader van de nieuwe Europese wetgeving 

waarbij truckchauffeurs hun rij-ervaring met een  opleidingen van in 

totaal van 35uren kunnen uitbreiden.  

De helft van de zware ongevallen met vrachtwagens kan worden 

vermeden 

Na een vloottest tijdens 2005/2006 waar meer dan 1.000 trekkers van het 

type Mercedes-Benz Actros bij betrokken waren, kwamen de 

ontwikkelingsingenieurs van Mercedes-Benz tot het besluit dat de helft 

van de zware ongevallen met vrachtwagens vermeden kan worden. Met 

het oog op het onderzoek werd de helft van de vrachtwagens uitgerust 

met hulpsystemen zoals spoorassistent, afstandsregeling en 

stabiliteitscontrole. Het aantal ongevallen bij de voertuigen met het 

veiligheidspakket lag de helft lager dan bij de 500 trekkers zonder die 

uitrusting. Bovendien lagen de schadekosten, als er zich toch een ongeval 

voordeed, 90% lager. De resultaten werden opgetekend over een periode 

van twaalf maanden waarin de trekkers in totaal 106 miljoen kilometer 

reden.  

De moderne hulpsystemen van Mercedes-Benz vormen een bijzonder 

doeltreffende manier om de belangrijkste oorzaken van ongevallen – ‘kop 

staartbotsingen’ en ‘van de weg af geraken’ – te voorkomen. Om die reden 

ook kreeg de ontwikkeling van die hulpsystemen voor de bestuurder de 
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hoogste prioriteit en werden ze vanaf het jaar 2000 geleidelijk ingevoerd, 

te beginnen met de spoorassistent. De blikvanger bij het voorkomen van 

ongevallen is tot nu toe de Active Brake Assist (hulp bij noodstops), die 

sinds 2006 beschikbaar is op de trucks van Mercedes-Benz. Wanneer bij 

een dreigende botsing de bestuurder ondanks de verschillende 

waarschuwingen niet reageert, wekt dit systeem automatisch de volle 

remkracht op. Hoewel Active Brake Assist niet altijd een ongeval kan 

vermijden, vermindert het wel altijd de impactsnelheid (door het 

opwekken van de volle remkracht) en daardoor ook de gevolgen van de 

botsing. Voertuigen van klanten die met het systeem uitgerust zijn, 

hebben tot nu toe ongeveer 350 miljoen km afgelegd en de resultaten zijn 

over de hele lijn positief.  

De snelle verspreiding van die technologieën is van groot belang om de 

verkeersveiligheid snel en met grote stappen te kunnen verbeteren. 

Daarom wordt nu van uiteenlopende hoeken financiële steun aangeboden 

om de invoering van die technologieën te versnellen. Mercedes-Benz heeft 

bijvoorbeeld een aantrekkelijk geprijsd pakket samengesteld waardoor de 

totale kosten ongeveer een derde lager liggen dan wanneer de systemen 

afzonderlijk besteld zouden worden.  

De hulpsystemen die in de voertuigen van Mercedes-Benz aangeboden 

worden, ontlasten de bestuurder echter niet van zijn plicht om veilig te 

rijden. De systemen helpen de bestuurder echter wel doordat ze hem in 

staat stellen om zich beter op het verkeer te concentreren. Bovendien 

schieten ze altijd te hulp in gevallen waarin de technologie sneller en 

doeltreffender reageert dan de mens. 
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