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Predictive Powertrain Control 
 
Intelligente snelheidsregelaar dringt brandstofverbruik 
terug 
 
 
• Tot vijf procent lager brandstofverbruik 
• Digitale routegegevens vergemakkelijken ‘voorspellend’ rijden 
• Bestuurder behoudt de controle 
• Talloze configuratiemogelijkheden voor individuele 
           personalisering 
 
 
Met de marktlancering van Predictive Powertrain Control in augustus 
2012 zette Mercedes-Benz Trucks de volgende stap in zijn streven 
naar meer efficiëntie en rijcomfort. De 'voorspellende' 
snelheidsregelaar beschikt over de topografische gegevens van de 
weg voor hem en voorkomt dus de typische gebreken van klassieke 
automatische snelheidsregelaars.  Die klassieke systemen kunnen 
bijvoorbeeld geen verschil maken tussen vlakke wegen en hellingen, 
de natuurlijke vijand van snelle en efficiënte vrachtwagenritten. 
Predictive Powertrain Control kan dat wel. 
 
 
’s Werelds eerste ‘voorspellende’ snelheidsregelaar die de 
transmissiesturing beïnvloedt 
 
Met de lancering van het rijhulpsysteem Predictive Powertrain 
Control maakt Mercedes-Benz zich op om 's werelds eerste 
automatische snelheidsregelaar met geïntegreerde transmissie-
interventie op de markt te brengen. De voorbije jaren was het 
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oorspronkelijke systeem (zonder transmissie-interventie) verkrijgbaar 
op de Daimler-vrachtwagens van het merk US Freightliner. 
 
Sinds zijn debuut in 2009 is het systeem, dat in het buitenland wordt 
verkocht onder de naam 'Predictive Cruise Control', uitgegroeid tot 's 
werelds eerste snelheidsregelaar met voorspellende eigenschappen. 
Het systeem dankt zijn voorspellingsvermogen aan de combinatie 
van geodetische gegevens en een positionering via gps. 
 
Daimler onthulde de eigenschappen van de 'voorspellende' 
snelheidsregelaar voor het eerst aan de internationale pers tijdens de 
'Papenburg Technology Days'. Het Freightliner-systeem dat op basis 
van dit onderzoek werd ontwikkeld, werd sindsdien door Mercedes-
Benz verfijnd en minutieus voorbereid op serieproductie met 
integratie van de transmissiesturing. Het resultaat: Predictive 
Powertrain Control. 
 
 
Tot vijf procent lager brandstofverbruik 
 
Het nieuwe systeem van Mercedes-Benz is ontwikkeld om vooral op 
hellingen en afdalingen zijn nut te bewijzen. Predictive Powertrain 
Control draait de traditionele inherente hinderpalen van ongeregelde 
snelheidsregelaar om, om positieve en meetbare resultaten te 
behalen: langeafstandsvrachtwagens zoals de nieuwe Actros 1845 
BlueTec 6 met volledige benutting van de capaciteit leggen lange 
afstanden over gematigde wegen af met een drie procent lager 
verbruik dan vergelijkbare voertuigen met een klassieke, ongeregelde 
snelheidsregelaar. 
 
In vergelijkende tests over normale langeafstandsritten zoals 
Stuttgart–Hamburg–Stuttgart onderscheidt het systeem zich ook 
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door zijn gebruiksgemak. De snelheidsregelaar laat zich in grote 
lijnen op dezelfde wijze bedienen als in een Actros zonder Predictive 
Powertrain Control.  
 
Het volstaat dus om de bestuurder correct te informeren over de 
'voorspellende' functie van de 'intelligente' snelheidsregelaar. Of de 
vrachtwagenbestuurder aan het stuur nu regelmatig of slechts 
occasioneel rijdt, het dieselverbruik over dezelfde route is steeds 
opvallend lager bij testvoertuigen met Predictive Powertrain Control 
dan bij voertuigen zonder het systeem. 
 
Predictive Powertrain Control ondersteund door samenvoeging 
van gegevens 
 
Predictive Powertrain Control is een nieuwe technologie die de 
bestaande systemen van het voertuig rekening laat houden met 
externe gegevens die uit de omgeving worden gehaald. Het systeem 
verbetert in het bijzonder de relatie tussen de intelligente 
computersystemen die de motor en transmissie aansturen en de 
controleparameters die in het verleden blijk gaven van een 
doorgedreven bestuurdersopleiding: voorspellend rijden. 
 
Professionals weten het wel: bij het oprijden van een helling laat men 
het gaspedaal het best los voor men helemaal boven is. Dat bespaart 
heel wat brandstof zonder dat er veel tijd verloren gaat. Een 
standaard snelheidsregelaar houdt echter geen rekening met die 
kennis. Ook bekend bij doorgewinterde chauffeurs: zorg dat u vroeg 
genoeg snelheid opbouwt bij het naderen van een helling. Zo moet u 
niet terugschakelen tijdens de klim en daalt zowel het dieselverbruik 
als de duur van de reis. Ook hier laten standaard snelheidsregelaars 
heel wat te wensen over. 
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Deskundige kennis in het interieur 
 
En tot slot weten milieubewuste bestuurders dat ze het gaspedaal bij 
het naderen van de top van een lange helling slechts volledig 
ingetrapt moeten houden tot de massa en kinetische energie van het 
voertuig volstaan om de combinatie trekker/oplegger naar de 
daaropvolgende afdaling te leiden. 
 
Nog een situatie waarin klassieke snelheidsregelaars ondermaats 
presteren. Chauffeurs die het zonder snelheidsregelaar moeten 
stellen, brengen het er vaak niet beter vanaf, omdat ze bijvoorbeeld 
de weg niet kennen, omdat hun zicht beperkt wordt door duisternis, 
omdat ze worden afgeleid door telefoongesprekken of gewoon omdat 
ze na acht uur rijden niet meer zo fris en geconcentreerd zijn als in 
het begin van de rit... 
 
 
Predictive Powertrain Control is steeds opgewassen tegen zijn 
taak 
 
Geen van die factoren hindert Predictive Powertrain Control. Dat 
systeem staat altijd paraat en laat zich nooit afleiden van zijn taak. 
Kortom: efficiënt en zuinig vrachtwagenvervoer. Bovendien past het 
systeem de nodige kennis voor een efficiëntie rijstijl automatisch toe: 
dankzij de opgeslagen topografische informatie 'weet' Predictive 
Powertrain Control elke helling en afdaling onderweg precies liggen. 
In Centraal-Europa dekt het systeem nagenoeg alle wegen. De positie 
van het voertuig wordt nauwkeurig bepaald door het gps-systeem. 
 
Bovenop het feit dat Predictive Powertrain Control een superieure 
controle biedt in vergelijking met klassieke snelheidsregelaars kan 
het (naargelang de configuratie) ook invloed uitoefenen op de 



 

 5 

transmissie. Dat betekent concreet dat Predictive Powertrain Control 
de transmissie opdracht kan geven om te schakelen op basis van zijn 
optimale kennis van de weg. Bovendien kan het systeem het 
gebruiksniveau van de al erg brandstofefficiënte EcoRoll-technologie 
nog verbeteren. Zo worden schakelovergangen verhinderd als ze 
gezien het profiel van de weg overbodig zijn, wordt waar nodig met 
twee versnellingen tegelijk geschakeld in plaats van twee keer een 
enkele versnelling en wordt het gebruik van EcoRoll gepland en 
geïmplementeerd op basis van voorspellingen. 
  
Gegevens afkomstig uit interieur en omgeving 
 
Het complete Predictive Powertrain Control-pakket omvat 
inputgegevens met betrekking tot het profiel van de weg en de 
huidige gps-positie van het voertuig. Het gewicht, de snelheid, het 
motorkoppel, de prestaties en de ingeschakelde versnelling (vooral 
bij PowerShift-transmissies) zijn de waarden die worden bepaald voor 
de combinatie trekker/oplegger. Ook de gewenste kruissnelheid, die 
de bestuurder instelt met de knoppen op het stuur, is een cruciale 
variabele. 
 
 
Veiligheid is altijd essentieel 
 
De voorspellende snelheidsregelaar gebruikt deze gegevens om de 
controle over het gaspedaal, de continurem en de transmissie over te 
nemen. Toch behoudt de bestuurder op elk moment de ultieme 
controle. En uiteraard behoudt het optiepakket bestaande uit de 
adaptieve snelheidsregelaar en de automatische noodremfunctie 
Active Brake Assist de prioriteit op Predictive Powertrain Control om 
de verkeersveiligheid te verzekeren. 
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‘Weten’ eerder dan ‘zien’ wat de weg brengt 
 
Als hij groen licht krijgt van de adaptieve snelheidsregelaar met 
geïntegreerde actieve remhulp, concentreert Predictive Powertrain 
Control zich volledig op de weg. Het voorspellende 
bewustzijnssysteem stelt alles in het werk om de ingestelde snelheid 
aan te houden en tegelijk zo weinig mogelijk diesel te verbruiken. 
 
Op basis van de voorgeprogrammeerde deskundige kennis over het 
correct verwerken van het voertuiggewicht, reageert de 
snelheidsregelaar op gepaste wijze op hellingen en afdalingen. Op die 
momenten, weg van de vlakke laaglanden, komt Predictive 
Powertrain Control volledig tot zijn recht. Op vlak terrein werkt de 
intelligente snelheidsregelaar precies volgens de principes en met 
dezelfde voordelen als een klassieke snelheidsregelaar. 
 
 
Predictive Powertrain Control munt uit op hellingen en 
afdalingen 
 
Op heuvelachtige terreinen, die toch een aanzienlijk deel van het 
Europese wegennet uitmaken, ziet het verhaal er echter helemaal 
anders uit en komt Predictive Powertrain Control het meest tot zijn 
recht. De taken voor de bestuurder beperken zich dan tot het 
instellen van de gewenste snelheid en van de zogeheten 'bovenste 
hysterese'. Die bepaalt de ingestelde maximumsnelheid bij 
afdalingen. In dat opzicht verschilt het systeem niet van een 
klassieke snelheidsregelaar. 
 
Predictive Powertrain Control omvat echter ook een minimale 
snelheidsgrens onder de kruissnelheid als derde variabele. De 
bestuurder gebruikt deze waarde om het lagere snelheidsbereik in te 
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stellen dat het systeem in geschikte omstandigheden kan gebruiken 
om de snelheid te verlagen en zo brandstof te besparen. 
 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het oprijden van lichte hellingen. 
Dergelijke hellingen worden door Predictive Powertrain Control 
herkend als hellingen die de combinatie trekker/oplegger in de 
huidige configuratie van nominaal vermogen en totaalgewicht kan 
beklimmen zonder onder de ingestelde snelheid te zakken. 
 
Predictive Powertrain Control ‘grijpt de kans’ 
 
Als het geconfigureerde motorkoppel bijvoorbeeld volstaat om de 
gewenste snelheid bij volle belasting aan te houden, profiteert 
Predictive Powertrain Control van de gunstige situatie tot het 
voertuig de top van de helling bereikt. Op basis van de 
routegegevens die bekend zijn bij het systeem, wordt de nadruk bij 
de daaropvolgende afdaling op zuinigheid gelegd. Het motorkoppel 
wordt vroegtijdig beperkt en de combinatie trekker/oplegger rijdt al 
freewheelend naar beneden zonder brandstof te verbruiken. 
 
De rijsnelheid wordt verlaagd tot de laagste drempel ingesteld door 
de bestuurder. Dit wordt door Predictive Powertrain Control 
berekend op basis van het gewicht van het voertuig en gekende 
wegprofiel. Ter vergelijking: een bestuurder die in het donker in de 
manuele modus rijdt en de weg niet of nauwelijks kent, kan dit 
slechts 'uitproberen'. Wanneer hij met een ongeregelde 
snelheidsregelaar rijdt, kan de combinatie trekker/oplegger te lang 
brandstof blijven verbruiken, waardoor de brandstofkosten 
toenemen. In de daaropvolgende afdaling zou het voertuig dan toch 
continu moeten afremmen door een nodeloos hoge snelheid. 
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Transmissiesturing werkt steeds in tandem 
 
Bovenop die eerste relevante situatie (zachte helling) kan de 
interventie van de voorspellende snelheidsregelaar ook 
voorspellende interventies in de transmissiesturing omvatten. Zo 
wordt de EcoRoll-functie geactiveerd indien de parameters aantonen 
dat dit logisch is. Dat gebeurt bovendien een stuk vroeger dan bij 
klassieke sturingssystemen. Dat beperkt de tijd die men op de weg 
doorbrengt en de afstand waarvoor brandstof wordt gebruikt bij een 
constante snelheid. Anderzijds verhoogt het de afstand die aan het 
vrijlooptoerental wordt afgelegd, met een minimaal verbruik. 
 
Predictive Powertrain Control bewijst zijn nut ook op steilere 
hellingen. In dergelijke omstandigheden zetten richtlijnen met 
betrekking tot efficiënt vrachtwagenvervoer de bestuurders aan om 
de rijsnelheid op tijd op te drijven bij het naderen van een helling. 
Het doel bestaat erin om de kinetische energie van de combinatie 
trekker/oplegger te verhogen en zo het elan hoog te houden en 
schakelen op de helling overbodig te maken. 
 
 
Predictive Powertrain Control elimineert beperkingen van 
snelheidsregelaar 
 
Bij conventionele snelheidsregelaars is een dergelijke rijstijl taboe. 
Bovendien zitten bestuurders die de manuele weg kiezen wel vaker 
ver naast de realiteit met hun intuïtieve berekeningen van het 
voertuiggewicht, de hellingsgraad en de lengte van de helling. Met 
Predictive Powertrain Control is dat echter geen probleem: de nodige 
informatie is steeds voorhanden en de technologie wordt 
ondersteund door deskundige kennis. Een combinatie 
trekker/oplegger met dit systeem verhoogt onafhankelijk zijn 
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snelheid tot boven de ingestelde snelheid, en dat voor het voertuig 
de voet van de helling bereikt. Zo kan het de helling met succes 
oprijden dankzij het groter elan in twaalfde versnelling. 
 
De transmissie-interventies van Predictive Powertrain Control kunnen 
uiteraard eveneens bijdragen tot het succesvol oprijden van een 
helling, bijvoorbeeld wanneer het profiel van de helling een 
schakelovergang vereist. Geodata bewijst dat het controlesysteem 
dankzij Predictive Powertrain Control in staat is om proactief in 
plaats van reactief te ageren. Zo kan het systeem naargelang de 
situatie reeds vroeg een versnelling terugschakelen of iets later twee 
versnellingen terugschakelen. 
 
Perfecte bestuurders als referentie 
 
Net als een nauwkeurig getimed dubbel terugschakelmanoeuvre 
bespaart vroeg schakelen brandstof gedurende de hele duur van de 
klim. Dat is doorgaans de doelstelling van de technologie. Tegelijk 
bespaart een typische beklimming ook tijd. Bestuurders die houden 
van perfectie, dienen te vertrouwen op Predictive Powertrain Control 
omdat ze zelf vaak niet op de hoogte zijn van de specifieke 
eigenschappen van de helling en de invloed die deze eigenschappen 
in combinatie met het voertuiggewicht uitoefenen op de efficiëntie. 
 
De verdiensten van Predictive Powertrain Control beperken zich 
echter niet tot beklimmingen. De technologie komt ook tijdens 
afdalingen tot haar recht. De programmeurs van het systeem hebben 
een principe geïntegreerd dat professionals al langer kennen: voet 
van het gaspedaal voor het bereiken van de heuveltop. Het gewicht 
en de bergafwaartse krachten van het voertuig zorgen dat de fysica 
haar werk kan doen. 
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Predictive Powertrain Control verheft freewheelen tot een 
kunst 
 
Dat is precies wat Predictive Powertrain Control doet. Als er na de 
stijging geen grote daling volgt, kan het motortoerental al vroeg terug 
worden verlaagd tot een brandstofbesparend niveau door reeds 
vroeg op te schakelen of indien nodig twee versnellingen tegelijk op 
te schakelen. De afdaalsnelheid kan ook worden gecontroleerd met 
(en in sommige omstandigheden zonder) EcoRoll. Het systeem kan 
ook vroeg terugschakelen (of opschakelen vermijden) om de 
constante remdruk effectiever te maken. 
 
Het globale Predictive Powertrain Control-systeem biedt de 
bestuurder tal van mogelijkheden om de werking te personaliseren of 
de parameters bij te stellen, (kruissnelheid en bovenste en onderste 
snelheidsbeperking, enz.). De algemene mogelijkheid om Predictive 
Powertrain Control en/of EcoRoll na het aanzetten van het contact 
uit te schakelen, wordt hier enkel vermeld omwille van de technische 
volledigheid. In de praktijk zal deze optie slechts in heel zeldzame 
gevallen moeten worden gebruikt. 
 
 
Individuele configuratiemogelijkheden 
 
Naargelang het individuele schakelprogramma (standard, economy of 
power – de laatste twee zijn niet combineerbaar) gebruikt Predictive 
Powertrain Control opnieuw gedifferentieerde parameters. De 
bestuurder kan de onderste snelheidsbeperking bijvoorbeeld 
instellen tussen 0 en 10 km/u. In het zuinigheidsprogramma ligt de 
optionele limiet tussen 3 en 10 km/u. 
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De voorspellende snelheidsverhoging voor de bestuurder aan de voet 
van een helling komt, is beperkt tot 4 km/u in de standaard 
schakelmodus en tot 6 km/u boven de ingestelde kruissnelheid als 
de power-modus geïnstalleerd is. In beide gevallen vertegenwoordigt 
de door de bestuurder individueel ingestelde maximale 
snelheidslimiet echter de absolute bovengrens. 
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Een schitterende toekomst met historische wortels 
 
 
Van snelheidsregelaar tot Predictive Powertrain Control  
 
 
• Vijftig jaar geleden introduceerde Mercedes-Benz het concept 
            van de snelheidsregelaar op de Europese markt. 
• Sinds de introductie van de elektronische motorsturing, is de  
            snelheidsregelaar een standaardvoorziening geworden. 
• De ontwikkeling van een adaptieve snelheidsregelaar is nu zo  
            ver gevorderd dat hij een autonome remfunctie bevat. 
• Het toppunt in de evolutie van de snelheidsregelaar is echter  
            de Predictive Powertrain Control. 
• De manuele bediening van voertuigen blijft afnemen. 
 
De marktlancering van Predictive Powertrain Control in augustus 
2012 betekende een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de 
snelheidsregelaartechnologie. Door routegegevens en gps-functies te 
integreren zal er een volledig snelheidsregelaarsysteem met 
voorspellend vermogen worden gelanceerd. 
 
Vijf jaar nadat Mercedes-Benz de technologie van de automatische 
snelheidsregelaar introduceerde, heeft de ontwikkeling van deze 
technologie voorlopig zijn hoogtepunt bereikt. Zelfactiverende 
versnellings- en vertragingssystemen verschenen eind jaren vijftig al 
op de markt in de V.S.. Dat is ook de reden waarom de technologie 
internationaal bekend werd onder de naam 'cruise control'. In een 
land dat bekend staat om zijn aanzienlijke reisafstanden, zijn lage 
verkeersvolumes en zijn strikt gecontroleerde snelheidsbeperkingen, 
was de automatisering van het gaspedaal een logische stap. 
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Eenvoudige drukverlagende eenheden waren er begin jaren zestig 
reeds de norm in personenwagens, pick-ups en vrachtwagens die 
voornamelijk op benzine reden, toen Mercedes-Benz in Europa voor 
het eerst vergelijkbare oplossingen begon aan te bieden als 
standaarduitrusting. 
 
De Duitse term voor 'cruise control', 'Tempomat', werd bedacht door 
Mercedes-Benz. Achter deze benaming schuilde een elektrische 
servomotor ontworpen om in te grijpen in de verbinding met het 
gaspedaal. Het systeem implementeerde controlecommando's, die in 
eerste instantie waren afgeleid van een snelheidssignaal, als plotse 
acceleraties (constante snelheid en bergop) en vertragingen 
(afdalingen). In de daarop volgende evoluties werden de prestaties 
van het systeem verder verbeterd en de eerste exemplaren bleken al 
snel superieur aan systemen met pneumatische actuator. 
 
 
Elektronische motorsturing elimineert technische 
hulpmiddeltjes 
 
Met de integratie van elektronische sturingen in interne 
verbrandingsmotoren werden technische hulpmiddeltjes zoals de 
bijkomende analyse van een digitaal snelheidssignaal of de erop 
volgende automatische interventie in de motorsturing overbodig 
gemaakt. Zowel bij personenwagens als vrachtwagens worden 
benzine- en dieselmotoren inherent aangestuurd met elektronische 
systemen. Het snelheidssignaal kan optioneel worden afgeleid van de 
snelheidsmeter of met veel grotere nauwkeurigheid van de ABS-
sensoren. In het geval van de Mercedes-Benz Actros werd het 
systeem bovendien jarenlang gekoppeld aan een volautomatische 
transmissie met manuele schakelmodus.  
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Het alsmaar toenemende verkeersvolume heeft het aanhouden van 
constante snelheden over lange ritten sterk bemoeilijkt, waardoor 
het meer uitzondering dan regel is geworden. In plaats daarvan 
worden ritten van A naar B steeds meer geassocieerd met frequente 
wijzigingen in de snelheid. Een ingestelde snelheid moet regelmatig 
in grotere of kleinere mate worden aangepast: ook na het remmen, 
moet de snelheidsregelaar opnieuw worden ingesteld of moet 
minimaal de laatst opgeslagen snelheid manueel terug worden 
opgeroepen. 
 
Bovendien maken de toenemende files en verkeerde inschattingen 
van de wegomstandigheden het leven van vrachtwagenbestuurders in 
het bijzonder een stuk moeilijker. We mogen er niet altijd van uitgaan 
dat dit te wijten is aan het feit dat de bestuurder te weinig afstand 
houdt ten opzichte van zijn voorganger. Zelfs als de 
vrachtwagenbestuurder de correcte afstand aanhouden, kan er 
bijvoorbeeld in kritieke omstandigheden waardevolle tijd verloren 
gaan voor de bestuurder correct reageert. 
 
 
‘Distronic’: een pionier in het terugdringen van files 
 
In een inspanning om bestuurders vooral in lange files te ontlasten, 
werd halfweg jaren negentig de adaptieve snelheidsregelaar (ACC) 
ontwikkeld. Mercedes-Benz wierp zich opnieuw op als pionier ter 
zake door het systeem vanaf 1999 onder de naam 'Distronic' aan te 
bieden als optie voor de personenwagens van het type S-Klasse. Kort 
daarna werd een vergelijkbaar systeem ontworpen en gelanceerd als 
optie voor de zware Actros vrachtwagens. Daar heette het 'Telligent 
Proximity Control'. 
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De kerntechnologie was echter in beide systemen dezelfde. Behalve 
de automatische aandrijffunctie, die men vindt in de zuivere 
acceleratieregelaar die steunt op de principes van 
computerondersteunde acceleraties en vertragingen, omvat de 
adaptieve snelheidsregelaar ook een computerondersteunde 
bediening van het remsysteem. 
 
In bedrijfsvoertuigen is dat laatste principe van invloed uitoefenen op 
het remsysteem opvallend rechtlijniger dan bij personenwagens. Dat 
komt omdat middelzware en zware vrachtwagens doorgaans zijn 
uitgerust met een bekrachtigde servicerem. Die maakt het mogelijk 
om druk uit te oefenen op het remsysteem zonder dat de bestuurder 
met zijn voet druk moet leveren. 
 
 
Radar met groot bereik levert milieugegevens aan 
 
Toch moet de ACC op voorhand weten wat er rond hem gebeurt. Het 
meest cruciale element daarvoor is de radarsensor. Deze LRR-radar 
met groot bereik werkt aan een frequentie van 77 GHz en registreert 
alles wat er voor het voertuig gebeurt. 
 
De radarsensor registreert het verkeer tot 150 meter voor de wagen. 
Het systeem meet de afstand tussen het voertuig en de voorligger, 
alsook de relatieve snelheden. Die gegevens worden vervolgens 
geanalyseerd.  
 
Om de signalen van geïdentificeerde obstakels te analyseren, is de 
sensor verbonden met een ultraperformante computer. Als die 
combinatie van radarsensor en computer merkt dat de afstand onder 
de gewenste of wettelijk verplichte afstand ligt, komt het systeem 
progressief tussenbeide. 
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De traditionele acceleratieregelaar begint eerst de acceleratie te 
verminderen. Vervolgens wordt de remregelaar geactiveerd om de 
vrachtwagen te vertragen. Naargelang de benodigde vertraging en de 
omstandigheden kan de remactie worden gerealiseerd door een 
combinatie van remmen: de slijtagevrije hulprem, beter bekend als 
retarder, en de servicerem. De maximale vertraging bedraagt 2 m/s². 
 
 
Compleet en autonoom remmen met Active Brake Assist 3 
 
In de daaropvolgende evolutie werd de adaptieve snelheidsregelaar 
in staat gesteld om het voertuig met meer dan 2 m/s² af te remmen. 
In zijn huidige configuratie met geïntegreerde actieve remassistent 
van de derde generatie kan het systeem het voertuig volledig 
autonoom tot stilstand brengen na een hele reeks van 
waarschuwingen.  
 
De sensor reageert ook niet meer alleen op bewegende voorwerpen: 
een Mercedes-Benz Actros met Active Brake Assist3 wordt ook voor 
stilstaande voorwerpen tot stilstand gebracht. En hoewel een 
aanrijding niet altijd te vermijden is, wordt de impact ervan in elk 
geval drastisch gereduceerd. 
 
 
Predictive Powertrain Control: een toppunt in de evolutie van de 
snelheidsregelaar 
 
De marktlancering van Predictive Powertrain Control in augustus 
2012 zal een nieuwe mijlpaal betekenen in de evolutie van de 
snelheidsregelaartechnologie. Het systeem zal als eerste 
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voorspellende functies op basis van geïntegreerde weg- en gps-
positie-informatie gebruiken om de snelheid te regelen. 
 
Naast de door de topografie bepaalde interventie in overlangse 
dynamiek (accelereren of remmen naargelang de weg omhoog of 
omlaag loopt) kan het systeem ook de schakelen en de EcoRoll-
functie van de PowerShift-transmissie activeren in functie van de 
weg. 
 
 
Manuele bediening van voertuigen neemt verder af 
 
Door een combinatie van rijhulpsystemen te gebruiken in de 
aandrijving is de ooit zo eenvoudige snelheidsregelaar met zuiver 
comfortverhogende technologie doorontwikkeld tot een geraffineerd, 
compleet managementsysteem voor de bediening van het voertuig.  
 
Een van de uitmuntende eigenschappen van Predictive Powertrain 
Control is het vermogen van het systeem om combinaties van 
trekkers en opleggers veel kostefficiënter en milieuvriendelijker te 
laten rijden op de openbare weg dan zelfs de meest gemotiveerde en 
geconcentreerde vrachtwagenbestuurder normaal zou kunnen doen. 
Met Predictive Powertrain Control wordt de manuele bediening van 
een modern bedrijfsvoertuig steeds meer een achterhaald concept. 


