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Pagina 2 Mercedes-Benz Arocs HAD 

Vierwielaandrijving met één druk op de knop: de 

Mercedes-Benz Arocs met Hydraulic Auxiliary 

Drive (HAD) 

• Hydraulic Auxiliary Drive: een bijkomend aandrijfsysteem met één druk op 

de knop 

• De gesofistikeerde technologie van de hydraulische aandrijving 

• Rijden wordt nog makkelijker: aandrijving met Mercedes PowerShift 3 

• Bijkomend gewicht minder dan de helft van een permanente 

vierwielaandrijving 

• HAD: groot trekvermogen, laag brandstofverbruik 

• De Hydraulic Auxiliary Drive is ontworpen om zo lang mee te gaan als het 

voertuig zelf 

Sommigen hebben het altijd nodig, anderen nooit en velen af en toe. En met ‘het’ 

bedoelen we het all-wheelaandrijfsysteem voor bouwvoertuigen. De Mercedes-Benz 

Arocs is een specialist onder de bouwvoertuigen en hij is zo individueel als de 

specifieke behoeften van zijn klanten. Dit geldt uiteraard voor zijn talrijke 

asconfiguraties, motoren en cabines, maar ook voor zijn aandrijfsysteem. 

Mercedes-Benz levert het zonder all-wheelaandrijving als het voertuig voornamelijk 

wordt gebruikt op de weg of op goed berijdbaar terrein, met ‘on- demand’ all-

wheelaandrijving voor relatief lastig terrein en met permanente all-wheelaandrijving 

voor heavy-duty off-roadgebruik. De Arocs met Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) is 

een variante die het productgamma completeert. De term beschrijft een bijzonder 

ingenieus hydraulisch aandrijfhulpsysteem voor de voorwielen voor occasioneel off-

roadgebruik. De Arocs HAD bepaalt de norm in zijn categorie - hij is sterk en lichter 

dan een all-wheelaangedreven model, makkelijk te bedienen, onderhoudsvrij en 

heeft een lange levensduur. Het systeem vermindert het brandstofverbruik en 

beschermt door de lagere uitstoot dus ook het milieu.  
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Pagina 3 Bouwvoertuigen: een uiterst breed toepassingsveld 

Er zijn bouwvoertuigen die hun hele leven lang amper de weg verlaten, terwijl 

andere dan weer dag in dag uit door ruw terrein ploegen. Voor beide specialisten is 

de vraag welk soort aandrijfsysteem het beste is vlug beantwoord. 

Maar er is nog een derde en vooral vaak voorkomende variant tussen on-road en 

off-road: bouwvoertuigen die zich toch af en toe op terrein wagen of die een route 

moeten overwinnen op lastig terrein of steile hellingen en die daarvoor een 

bijkomend aandrijfsysteem nodig hebben. 

Er zijn solovoertuigen met kiepbak, roll-on/roll-offkiepwagens, trekkers met 

aanhangwagen, trekkers met kiepoplegger en schuifbodemopleggers, en ook 

trekkers met dieplader voor heavy-duty bouwmachines of bouwvoertuigen in 

streken waar veel sneeuw valt. 

Het aanbod aan toepassingen is heel uitgebreid. Er zijn de klassieke 

bouwvoertuigen die materiaal in bulk vervoeren. Voor deze voertuigen is het netto 

laadvermogen van cruciaal belang, maar ook het laden en lossen vereist een groot 

trekvermogen. Roll-on/roll-offkiepwagens hebben een trekhulpsysteem nodig als 

ze moeten lossen op onverharde of glibberige ondergrond. Houttransport krijgt dan 

weer te maken met uitdagende routes door wouden en landbouwvoertuigen 

hebben in het veld hetzelfde probleem. De meeste van deze vrachtwagens malen 

het merendeel van hun kilometers af op de weg, maar zonder hun buitengewone 

trekvermogen zouden zij hun job onmogelijk kunnen doen. Dit geldt vooral wanneer 

de truck ook gebruikt wordt voor het winteronderhoud van wegen tijdens de koude 

maanden. En dan zijn er nog de streken met zware sneeuwval of gebieden met 

slechte wegen. Voor al die taken die een veelzijdig voertuig vragen is de Mercedes-

Benz Arocs HAD het geknipte voertuig. 

Hydraulic Auxiliary Drive: het bijkomende aandrijfsysteem met één druk 

op de knop 

De afkorting HAD staat voor Hydraulic Auxiliary Drive (hydraulische hulpaandrijving) 

en is een bijkomend aandrijfsysteem. Het wordt maar gebruikt als het nodig is en 

de technologie ervan verschilt sterk van een klassiek mechanisch all-
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Pagina 4 wheelaandrijfsysteem met schakelkast, aandrijfas, differentieel en steekassen op 

een permanent of on-demand aangedreven vooras. 

De voordelen van de hydraulische aandrijving zijn het relatief lage extra gewicht, 

winst in termen van brandstofverbruik en uitstoot, en een ruime flexibiliteit in de 

configuratie van het voertuig. In het geval van Mercedes-Benz worden deze 

kwaliteiten nog aangevuld met het feit dat dit systeem geen onderhoud vraagt, een 

laag brandstofverbruik heeft als de hydrostatische aandrijving ingeschakeld is en, 

vooral, de combinatie met de Mercedes PowerShift 3 transmissie. De Hydraulic 

Auxiliary Drive van Mercedes-Benz is een eigen ontwikkeling waarbij gebruik is 

gemaakt van componenten van Poclain, een wereldwijd toonaangevende fabrikant 

van hydraulische aandrijfsystemen. De noodzakelijke componenten werden 

aangepast en in het voertuig geïntegreerd. Met name de cruciale 

controletechnologie werd gecreëerd door Mercedes-Benz. 

Eenvoudige bediening: één druk op de knop volstaat 

De bediening van de Hydraulic Auxiliary Drive is voor de bestuurder heel eenvoudig: 

hij hoeft maar op één knop te drukken in de cabine en het hulpaandrijfsysteem is 

actief. Hij kan dit doen terwijl hij nog onderweg is en voordat hij het bouwterrein 

oprijdt of om het even wanneer op het terrein zelf. Dat betekent dat de bestuurder 

van de Arocs HAD zelf onvoorziene situaties in de hand kan houden. 

Het aandrijfsysteem biedt zeer veel flexibiliteit in het gebruik: de bestuurder kan 

onafhankelijk van het activeren van de Hydraulic Auxiliary Drive differentieelsloten 

inschakelen. Daardoor is het mogelijk enkel met het achterdifferentieelslot 

ingeschakeld te werken, zonder hulpaandrijving vooraan, naargelang de situatie. 

Ruim gamma aan varianten met twee of drie assen 

De Hydraulic Auxiliary Drive is beschikbaar voor de Arocs in een hele reeks 

varianten. In de eerste plaats voor de asconfiguraties 4x2, 6x2 met sleepas en 6x4, 

elk uitgerust met luchtgeveerde achterassen. 

Er is keuze tussen twee motoren, elk met vier dicht gestaffelde vermogens: de 

Mercedes-Benz OM 470 met een cilinderinhoud van 10,7 liter en een vermogen 
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Pagina 5 van 240 kW (326 pk) tot 315 kW (428 pk) en de OM 471 met een cilinderinhoud 

van 12,8 liter en een vermogen van 310 kW (421 pk) tot 375 kW (510 pk). De 

stuwkracht wordt naar de wielen gestuurd door volledig automatische Mercedes 

PowerShift 3 transmissies met 12 of 16 versnellingen. 

Met ClassicSpace-cabines in drie lengten, CompactSpace-, StreamSpace- en 

BigSpace-cabines in een cabinebreedte van 2,3 en 2,5 meter laat het gamma 

evenmin te wensen over. 

De Hydraulic Auxiliary Drive is in al die specificaties ook verkrijgbaar voor de Actros 

en de Antos. Voor deze modelreeksen is er weliswaar minder vraag naar all-

wheelaandrijving, maar er is wel behoefte aan een krachtig bijkomend 

aandrijfsysteem voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld in de heavy-duty 

distributie. En waar een extra verkeersbord alle all-wheeldrive voertuigen vrijstelt 

van reglementen in verband met sneeuwkettingen is er dankzij de HAD geen 

verplichting meer om sneeuwkettingen te monteren (een tijdrovend karwei!) – 

bijvoorbeeld in het geval van een transportvrachtwagen met banden in maat 

385/65 R 22.5 op lastige bergwegen. 

De gesofistikeerde technologie van de hydraulische aandrijving 

Bij de essentiële componenten van de Hydraulic Auxiliary Drive zit onder meer een 

hogedrukpomp, een vooras met wielnaafmotoren, een zijmodule en een 

kleppenblok. De hydraulische componenten zijn onderling met elkaar verbonden 

door middel van een systeem van hydraulische leidingen met verschillende druk. 

De hogedrukpomp is het hart van de HAD 

Het hart van de Hydraulic Auxiliary Drive is een krachtige hogedrukpomp. Ze is 

centraal op de motor geplaatst en wordt rechtstreeks aangedreven door de 

tandwielaandrijving ervan. De pomp heeft een maximumvermogen van 112 kW en 

levert een debiet van maximum 350 liter per minuut bij een maximum-pompdruk 

van 450 bar. 

De vooras van de Arocs HAD is de vertrouwde staalgeveerde as met schijfremmen. 

Van buitenaf is de HAD in vergelijking met een conventioneel aandrijfsysteem 
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Pagina 6 herkenbaar aan de gewijzigde wieluiteinden. De as is verkrijgbaar met twee offsets, 

die automatisch aan het geheel worden toegevoegd naargelang de modelreeks. 

Voor de integratie van de wielnaafmotor aan de linker- en rechterkant werden de 

astap en het wieluiteinde nieuw ontwikkeld. 

Krachtige radiale multizuigermotoren met tien cilinders 

De hydraulische wielnaafmotoren zetten de hydraulische druk om in mechanische 

energie. Dit zijn radiale multizuigermotoren met een centraal geplaatste aandrijfunit 

en tien cilinders die in een cirkel geplaatst zijn. De zuigers met rollers aan het 

uiteinde worden door hydraulische druk beurtelings naar buiten gedrukt tegen een 

nokkenring. De tegenkracht creëert een koppel dat de voorwielen aandrijft. De 

wielnaafmotoren hebben een inlaatcapaciteit van 934 cc, een vermogen van 40 kW 

en een piekkoppel van 6.250 Nm per wiel. 

De wielnaafmotoren worden rechtstreeks van hydraulische olie voorzien via de 

asbout en de ashals. De hydraulische hogedrukleidingen worden door 

rotatieverdelers beschermd tegen verdraaiing bij het sturen. Het systeem moet 

enkel de bewegingen van de ophanging compenseren – een belangrijk pluspunt ten 

gunste van een lange levensduur. 

Het hydraulische systeem genereert een maximumdruk van 450 bar 

Het hydraulische systeem bestaat uit drie circuits. Het hogedruksysteem levert de 

werkdruk van maximum 450 bar voor het aandrijven van de wielnaafmotoren in de 

vooras. Het lagedruksysteem werkt met een druk van maximum 30 bar en dient om 

het systeem te controleren. Het houdt de zuigers van de wielnaafmotoren in 

ruststand als ze niet werken. Het lagedrukcircuit is daarnaast ook verbonden met 

een aparte koeler. Het derde component is een lekleiding die niet onder druk staat 

en die overtollige hydraulische vloeistof naar het reservoir terugvoert. 

In totaal circuleert er 32 liter olie doorheen het hydraulische systeem. Mercedes-

Benz gebruikt de vertrouwde synthetische transmissievloeistof van zijn 

vrachtwagens. Het werkbereik van min 40 tot plus 90 graden Celsius dekt zelfs 

extreme werkomstandigheden. Wanneer het buiten koud is warmt een speciaal 

HAD-softwareprogramma de olie op tot de vereiste minimumsysteem-temperatuur 
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Pagina 7 van zo'n 15 graden Celsius als de HAD geactiveerd is en daardoor is de 

beschikbaarheid van het systeem in hoge mate verzekerd. 

Extreem hoge temperaturen worden voorkomen door een koelmodule. Deze is 

geïnstalleerd in een zijmodule aan de rechterkant van het frame. De koelmodule 

heeft een grote koelcapaciteit van ongeveer 20 kW. Ze bestaat uit een oliekoeler 

en een propeller in een unit die rechtop gemonteerd is, het hydraulisch reservoir en 

een oliefilter. 

Het kleppencontroleblok speelt een cruciale rol. Het bevindt zich ook in de 

zijmodule onder het frame en bevat alle kleppen die noodzakelijk zijn om de 

hydraulische aandrijving te controleren. Het stuurt ook een constante hoeveelheid 

olie van het hogedrukcircuit naar het lagedrukcircuit voor de koeling. In het 

kleppencontroleblok zitten ook de druksensoren van de verschillende circuits en 

een temperatuursensor geïntegreerd. Het gietstalen design is geoptimaliseerd qua 

gewicht. In vergelijking met gefreesde kleppenblokken biedt het een 

gewichtsbesparing van zo'n 35 kilogram. 

De transmissiecontrole-unit – het brein van de HAD 

Het ‘brein’ van de Hydraulic Auxiliary Drive is de controlemodule met de 

transmissiecontrole-unit (TCU). Deze unit controleert de pomp, het 

kleppencontroleblok en de propeller, ergo het hele aandrijfsysteem. Een cruciaal 

voordeel van het controlesysteem dat door Mercedes-Benz ontwikkeld is, is dat het 

in functie van de rijsituatie maar zoveel koppel op de vooras opbouwt als feitelijk 

nodig is voor de tractie. De basis voor dit controlesysteem wordt geleverd door de 

voertuigsensoren. Het systeem weet bijvoorbeeld onder andere hoeveel slip het 

voertuig maakt, hoe zwaar het voertuig is en wat de kantelhoek van de truck is. 

In vergelijking met aandrijfsystemen met een eenvoudige on-off-bediening biedt de 

nauwkeurige controle van de Hydraulic Auxiliary Drive tractievoordelen, omdat het 

in elke situatie maar zoveel energie genereert als nodig is. Tegelijkertijd verlengt 

deze strategie de levensduur van de aandrijftechnologie en vermindert ze het 

brandstofverbruik en bijgevolg ook de CO2 -uitstoot. 
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Pagina 8 Rijden wordt makkelijker: aandrijflijn met Mercedes PowerShift 3 

De trend naar automatische transmissies heeft al geruime tijd ook het 

bouwtransport bereikt: meer dan 90 procent van de bouwvoertuigen van 

Mercedes-Benz is uitgerust met de volledig automatische Mercedes PowerShift 3 

transmissie. Voor de huidige generatie voertuigen is het gewoon een onderdeel van 

de standaarduitrusting. 

Eén van de belangrijkste voordelen van de Hydraulic Auxiliary Drive van Mercedes-

Benz is daarom ook, in tegenstelling tot gelijkaardige systemen, dat de 

hulpaandrijving gekoppeld is aan de volledig automatische Mercedes PowerShift 3 

transmissie. Met name bij off-roadactiviteiten beschermt dit de belangrijkste 

aandrijflijncomponenten van de motor en de koppeling naar de transmissie en de 

aandrijfassen. Bovendien vinden bestuurders hier hun vertrouwde 

bedieningsconcept terug en kunnen ze zich volledig concentreren op hun job: de 

vrachtwagen door ruw terrein loodsen. 

De HAD maakt ook remmen zonder slijtage gemakkelijker. Aangezien de pomp van 

het hydraulische systeem wordt aangedreven door de motor-PTO kunnen 

voertuigen met de HAD in optie uitgerust worden met de even krachtige en lichte 

secundaire waterretarder. 

Het grote pluspunt is het koppel-gecontroleerde aandrijfsysteem 

In tegenstelling tot vergelijkbare systemen wordt de Hydraulic Auxiliary Drive 

gecontroleerd door het koppel. Het levert steeds precies het exacte koppel dat 

nodig is. De vraag in kwestie wordt gecontroleerd via de druk op het gaspedaal. Dit 

betekent dat spectaculaire maar zinloze wielspin tot het verleden behoort. 

Bovendien grijpt de HAD onmiddellijk in, in functie van potentiële slip van de 

achterwielen. 

Daarnaast wordt de druk in het systeem automatisch opgevoerd bij het starten. Dit 

zorgt voor het nodige startkoppel op ruw terrein of op een helling. 

De hulpaandrijving is beschikbaar tot een snelheid van maximum 25 km/u. Als de 

snelheid hoger ligt is er geen bijkomende aandrijving of tractieboost nodig. De 
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Pagina 9 geactiveerde Hydraulic Auxiliary Drive gaat daarom dan over in passieve stand. 

Zodra de snelheid onder 25 km/u zakt komt de HAD opnieuw automatisch 

tussenbeide en zorgt ervoor dat het voertuig vooruitkomt. Deze strategie maakt de 

taak van de bestuurder ook makkelijker. De HAD is ook actief in eerste en tweede 

versnelling achteruit. 

Volledig tractievermogen, zelfs bij het veranderen van versnelling 

Om voor maximale trekkracht te zorgen slaat de transmissie met geactiveerde HAD 

geen enkele versnelling over. En bij het veranderen van versnelling blijkt nog een 

voordeel van de HAD: doordat de HAD wordt aangedreven door de motor-PTO 

worden onderbrekingen in het tractievermogen tijdens het schakelen vermeden. 

Op de vooras is altijd het volledige tractievermogen beschikbaar. 

Zodra de vrachtwagen sneller rijdt dan 60 km/u wordt de HAD automatisch en 

volledig uitgeschakeld. Dit beschermt de belangrijkste componenten en beperkt 

het brandstofverbruik en de uitstoot tot een minimum. De bijkomende aandrijving 

wordt ook automatisch uitgeschakeld als het contact wordt uitgezet. Dit zorgt 

ervoor dat de truck 's anderendaags niet nodeloos wordt gestart met geactiveerde 

HAD. 

De centrale display op het dashboard houdt de bestuurder op elk moment 

geïnformeerd over de actuele status van de voorwielaandrijving: als de betreffende 

indicator wit oplicht is de Hydraulic Auxiliary Drive geactiveerd maar wordt er op 

dat ogenblik geen koppel gevraagd. Als de indicator daarentegen blauw oplicht is 

de HAD geactiveerd en wordt het voertuig vooruitgestuwd. De systeemstatus wordt 

ook aangegeven door een LEDje in de schakelaar. 

De grote koelcapaciteit van 20 kW zorgt voor een continue werking op terrein bij 

snelheden tot 15 km/u. Als de snelheid hoger ligt wordt maar een klein gedeelte 

van het koppel doorgegeven waardoor de HAD zo'n vijf minuten volledig 

operationeel is. Vrijwel alle denkbare activiteiten van bouwvoertuigen voor 

gemengd gebruik zijn bijgevolg gedekt. 

Een ander sterk punt van de Arocs HAD is zijn grote wendbaarheid. In tegenstelling 

tot een mechanisch all-wheelaandrijfsysteem betekent de HAD geen beperking 
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Pagina 10 voor de stuurhoek, die identiek blijft aan die van een truck met 

achterwielaandrijving. De stuurkrachten zijn ook identiek en dankzij de 

ontkoppelde voorwielaandrijving is er geen spanning in de aandrijflijn mogelijk. 

Indien nodig kunnen bestuurders extra sneeuwkettingen aanbrengen op een 

Mercedes-Benz truck met HAD. 

HAD: groot tractievermogen, laag brandstofverbruik 

Zoals dat het geval is voor alle Mercedes-Benz Arocs trucks heeft ook de Arocs 

met Hydraulic Auxiliary Drive de voordelen van zijn perfect gekalibreerde en uiterst 

efficiënte aandrijflijn vanuit één enkele bron. En daar komt nog een extra dubbel 

voordeel bij: in de eerste plaats verhoogt het bijkomende on-demand 

aandrijfsysteem het brandstofverbruik bij standaardactiviteiten maar een kleine 

fractie. En ten tweede biedt dit door Mercedes-Benz ontwikkelde systeem nog een 

ander belangrijk specifiek voordeel: de hulpaandrijving werkt op een 

gecontroleerde manier. In tegenstelling tot vergelijkbare aandrijfsystemen wordt 

het brandstofverbruik alleen maar verhoogd volgens de hoeveelheid energie die de 

bestuurder vraagt. 

Het rekenvoorbeeld voor een Arocs 1843 LS – die populair is bij werken op een 

bouwwerf als trekker met een kiepoplegger – geeft het volgende resultaat: op de 

weg zonder geactiveerde hulpaandrijving ligt het brandstofverbruik met Hydraulic 

Auxiliary Drive slechts 1,5 procent hoger dan dat van een truck met 

achterwielaandrijving met identieke transmissie en hypoïde assen – maar biedt 

tegelijkertijd enorme tractiereserves. De basis voor de berekening is een typisch 

gebruiksprofiel met een groot percentage landelijke wegen en minder gebruik van 

auto- en stadswegen. 

Klanten die opteren voor een heavy-duty model van de Arocs HAD met 

naafreductieassen en overdrivetransmissie zullen onder dezelfde omstandigheden 

een verhoging qua brandstofverbruik vaststellen van ongeveer twee procent ten 

opzichte van een voertuig met HAD en aangedreven hypoïde achteras. In contrast 

hiermee: met een conventioneel on-demand all-wheelaandrijfsysteem stijgt het 

brandstofverbruik met maximum acht procent en met maximum tien procent met 

permanente all-wheelaandrijving ten opzichte van HAD en een hypoïde achteras. 
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Pagina 11 Dat betekent niet alleen een financiële besparing, maar dat resulteert ook in een 

betere CO2-balans. 

Bijkomend gewicht minder dan de helft van een permanente all-

wheelaandrijving 

De ‘bottom line’ - datgene waar het eigenlijk om draait - als het gaat om het 

gewicht van de Arocs met Hydraulic Auxiliary Drive verdient ook onze speciale 

aandacht. Het biedt een veel groter netto laadvermogen dan een klassiek all-

wheelaandrijfsysteem. 

Het extra gewicht van de HAD is juist 400 kilogram. Het on-demand all-

wheelaandrijfsysteem van de Arocs met twee assen weegt dubbel zoveel (nog eens 

425 kg erbij), terwijl permanente all-wheelaandrijving zelfs nog eens 575 kilogram 

meer weegt – de verdeelbak, het differentieel, de aandrijfas, het dikkere frame en 

andere onderdelen van een conventioneel all-wheelaandrijfsysteem zijn niet 

bepaald pluimgewichten. 

De gesofistikeerde onderhoudsvrije technologie spaart tijd en geld 

Praktische denkers in de bouwindustrie houden ook hun onderhouds- en 

reparatiekosten in het oog. De Arocs met Hydraulic Auxiliary Drive maakt ook op 

dit punt indruk: het aandrijfsysteem is volledig onderhoudsvrij. Het voertuig staat 

niet stil en er zijn geen kosten. 

Hydraulic Auxiliary Drive is ontworpen om zo lang mee te gaan als het 

voertuig zelf 

Wie een Arocs HAD koopt kan vertrouwen op een solide aandrijftechnologie: in 

typische gemengde activiteiten als bouwvoertuig op de weg en op terrein is 

Hydraulic Auxiliary Drive ontworpen om zo lang mee te aan als het voertuig zelf. 

Het is onlangs nog bewezen dat deze bewering realistisch is voor bouwvoertuigen 

tijdens testritten met de Arocs Hydraulic Auxiliary Drive. Mercedes-Benz heeft deze 

technologie uitvoerig ‘live’ getest op basis van een brede waaier aan verschillende 

testscenario's en gebruikersprofielen. Van testritten langs de poolcirkel en tests 

met klanten op het terrein in steengroeven en ondergronds tot aan de zware 
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Pagina 12 testcircuits in Wörth, toonde het voertuig wat het in zijn mars heeft. De Arocs 

Hydraulic Auxiliary Drive biedt cruciale voordelen, zelfs in extreme 

omstandigheden. En als het typische ruwe gebruik op terrein schade zou 

veroorzaken aan de hogedrukcicuit van het hydraulisch systeem blijft de Arocs 

HAD in tegenstelling met andere lekker doorgaan: het kleppencontroleblok sluit 

onmiddellijk de olietoevoer naar de beschadigde leiding af, stemt de 

hogedrukpomp terug af op ‘zero flow’ en voorkomt op die manier volledig 

olieverlies. Bovendien wordt de bestuurder verwittigd dat er schade is door middel 

van een boodschap op het dashboard en een geluidssignaal. Noch de 

wielnaafmotoren noch de hogedrukpomp kunnen drooglopen. Met de 

conventionele achterwielaandrijving, die blijft werken, kan het voertuig bijgevolg 

verderrijden naar de dichtstbijgelegen garage. 
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Turbo retarder clutch (turbovertragerkoppeling): als 

het gaat om maximale precisie, pure power en 

maximale remprestaties 

• Turbo retarder clutch: een uniek bijkomend aandrijf- en remsysteem 

• Slijtagevrij starten met volledig koppel 

• Verbeterde dynamiek, snelle koppelopbouw 

• Gesofistikeerde controlefuncties voor speciale situaties 

• De krachtige remfunctie van de turbovertragerkoppeling 

Soms is het een kwestie van centimeters, zelfs voor de big boys onder de 

bouwvoertuigen. De grootst mogelijke precisie is essentieel wanneer trekkers met 

geladen diepliggers zich naar hun bestemming zwoegen, wanneer bulkgoederen 

uitgespreid worden bij lage snelheid en speciaal ingerichte voertuigen zoals 

betonspuiters aan het manoeuvreren zijn. Dit is vaak een zaak van pure kracht, 

bijvoorbeeld bij off-roadwerken in openluchtmijnen of bij houttransport. In 

dergelijke gevallen helpt de turbovertragerkoppeling, die als optie verkrijgbaar is op 

de Arocs, de bestuurder en helpt de aandrijfcomponenten te beschermen. De 

unieke turbovertragerkoppeling op de Mercedes-Benz Arocs is een combinatie van 

een hydrodynamische startkoppeling en een vertrager. Het resultaat is een start 

zonder slijtage en een forse remkracht. 

Turbovertragerkoppeling: een uniek bijkomend aandrijf- en remsysteem 

De als optie verkrijgbare turbovertragerkoppeling is één van de speciale kenmerken 

van de Mercedes Benz Arocs. Het is een combinatie van een hydrodynamische 

startkoppeling en een vertrager in één enkel component dat zijn kwaliteiten reeds 

bewezen heeft in de nieuwe heavy-duty trekkers Actros SLT en Arocs SLT. Het 

design van de turbovertragerkoppeling is compact. Ze is licht en doet tegelijkertijd 

dienst als een zeer krachtige vertrager. Ze maakt slijtagevrij en nauwkeurig 

gecontroleerd starten mogelijk, net als manoeuvreren bij zeer lage snelheid – twee 

elementen die belangrijk zijn voor talrijke toepassingen als bouwvoertuig.  



 

 
Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Duitsland 
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 

Pagina 14 Voorbeelden zijn het gelijkmatig uitspreiden van bulkmateriaal of nauwkeurig 

manoeuvreerwerk van een trekker met een zware treklast. In beide gevallen kan de 

bestuurder wanneer hij een turbovertragerkoppeling aan boord heeft in een relatief 

hoge versnelling werken zonder dat de koppeling verslijt. Dankzij het gebruik van 

een turbovertragerkoppeling kunnen langere eindverhoudingen gebruikt worden en 

dit vermindert dan weer het geluidsniveau, het brandstofverbruik en bijgevolg 

tegelijkertijd ook de CO2 -uitstoot bij rijden op de weg. 

Starten zonder slijtage met volledig koppel 

In de turbovertragerkoppeling staan de pomprotor en het turbinewiel tegenover 

elkaar in een non-contactconfiguratie. De bewegende pomprotor zit aan het 

motoreind, het turbinewiel is aan het transmissie-eind geplaatst. Het vermogen 

wordt door automatische transmissievloeistof zonder slijtage van de rotor naar de 

turbine overgebracht. 

Wanneer de bestuurder het gaspedaal indrukt wordt olie door perslucht in de 

turbovertragerkoppeling gepompt, waardoor er een frictieconnectie ontstaat tussen 

de motor en de transmissie-inlaatas. Deze vorm van energietransmissie biedt het 

voordeel van snelle maar toch soepele, slijtagevrije transmissie met hoge slip bij 

volledig motorkoppel. De hoeveelheid olie wordt gecontroleerd, waardoor het 

mogelijk is de koppeloverdracht aan te passen aan elke rijsituatie en de stand van 

het gaspedaal. 

Onmiddellijk na de startprocedure wordt de turbovertragerkoppeling overbrugd en 

wordt de vloeistof uit de behuizing gelost door middel van centrifugaalkracht – en 

de frictieconnectie tussen motor en transmissie wordt nu met optimale efficiëntie 

tot stand gebracht via een conventionele frictiekoppeling. De geschikte versnelling 

wordt gekozen in functie van de lading, de helling en het geselecteerde 

programma. 

Aangezien het bij vertrekken niet meer nodig is de koppeling te beroeren kan deze 

in de Arocs ontworpen worden als een droge koppeling met enkele schijf, zelfs bij 

de krachtigste motoren en zware lading. Het extra gewicht van de 

turbovertragerkoppeling bedraagt zo'n 120 kilogram. In vergelijking met een droge 

koppeling met twee schijven bedraagt het bijkomende gewicht van de 
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Verbeterde dynamiek, snelle koppelopbouw 

Net als de Actros SLT en de Arocs SLT heavy-duty trekkers is de Arocs uitgerust 

met de tweede generatie van de turbovertragerkoppeling die prat kan gaan op nog 

betere prestaties qua dynamiek en een nog betere stabiliteit. De tijd die nodig is 

om de vloeistof in de turbovertragerkoppeling te lossen werd aanzienlijk verkort, 

wat leidt tot sneller opeenvolgend schakelen en snellere acceleraties. De snelle 

koppelopbouw voorkomt dat het voertuig ongewild achteruitrolt bij het starten op 

een helling. 

De combinatie van krachtige motoren en de turbovertragerkoppeling van de 

tweede generatie zorgt voor uiterst spontaan en dynamisch starten en een vlugge 

respons op het gaspedaal, zelfs bij zware combinatietrucks. En toch is het 

tegelijkertijd en dankzij deze technologie en de motorkenmerken verrassend 

gemakkelijk om met de Arocs met turbovertragerkoppeling te rijden, zelfs volledig 

geladen. 

Gesofistikeerde controlefuncties voor speciale situaties 

De turbovertragerkoppeling is bovendien voorzien van gesofistikeerde 

controlefuncties. Het van tevoren vullen van de hydrodynamische koppeling met 

vloeistof gebeurt in functie van de reële situatie – bijvoorbeeld met het oog op een 

dynamische start op effen ondergrond met ingeschakelde versnelling.  

Op een helling en met ingeschakelde vooruitversnelling maakt het van tevoren 

vullen het mogelijk om de geladen vrachtwagencombinatie traag achteruit te laten 

rollen om beter te kunnen manoeuvreren. De intensiteit van deze functie wordt 

gecontroleerd met het gaspedaal. Deze zogenoemde ‘abseiling’ maakt het mogelijk 

bewust achteruit te rollen zonder te remmen, en dus zonder perslucht te gebruiken. 

Tegelijkertijd kan de Arocs echter snel opnieuw vertrekken. 

De krachtige remfunctie van de turbovertragerkoppeling 

Bij het remmen wordt het turbinewiel in zijn positie vastgezet en wordt er opnieuw 
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effectief de rol van primaire vertrager. 

De Arocs maakt in de eerste plaats gebruik van de indrukwekkende remkracht van 

de motor tot maximum 475 kW (646 pk) met de high-performancemotorrem. De 

geïntegreerde primaire vertrager van de turbovertragerkoppeling voegt daar nog 

350 kW (476 pk) extra aan toe. 

Om de spanning op de transmissie te reduceren is de totale som van het vermogen 

van de twee high-performanceremmen beperkt tot een remsysteemvermogen van 

720 kW (979 pk). Dit vermogen is echter niet beschikbaar bij de nominale 

motorsnelheid, maar over een brede waaier toerentallen, waardoor optimale 

veiligheid en een maximale bescherming van de bedrijfsremmen gegarandeerd zijn, 

zelfs bij het afdalen van hellingen met zware lading. 

Breed motorengamma 

De turbovertragerkoppeling is verkrijgbaar voor de Arocs als heavy-duty kiepwagen 

met de asconfiguraties 6x4 en 6x6 alsook 8x4 en 8x8 voor combinatieladingen tot 

120 ton. 

De motoren zijn ontworpen voor de verwachte veeleisende activiteiten. De 

Mercedes-Benz OM 471 motor met een cilinderinhoud van 12,8 liter is verkrijgbaar 

in vier vermogenversies van 310 kW (421 pk) tot 375 kW (510 pk). De topmotor is 

de OM 473 met een vermogen dat loopt van 380 kW (517 pk) tot 460 kW (625 pk). 

Het vermogen wordt ofwel doorgegeven door de 12-speed G 330-12 transmissie of 

door de 16-speed G 280-16 transmissie met bijzonder dicht bij elkaar liggende 

versnellingen. Drie transmissiemodussen zijn beschikbaar: ‘Off-Road’, ‘Power’ en 

‘Heavy’. 

Naast de Arocs is de turbovertragerkoppeling ook verkrijgbaar voor de Mercedes-

Benz Actros en de Antos heavy-duty distributietruck. 
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Pagina 17 Eerste rij-indrukken met de Mercedes-Benz Arocs 1845 LS 4x2 HAD 

 

Arocs met Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) –  

De ideale hulpaandrijving: licht en 

brandstofefficiënt 

• Het bijkomende hydraulische aandrijfsysteem weegt maar 400 kilogram 

• 10% brandstofbesparing ten opzichte van een mechanische all-wheeldrive 

• De HAD overwint moeiteloos onverharde hellingen en losse grond 

Op het eerste gezicht is het bijna onmogelijk om te zien wat er zo speciaal is aan 

deze truck en ook de badge op de bestuurdersdeur van de Arocs 1845 LS geeft 

evenmin indicaties over wat deze trekker onderscheidt. Een eerste kleine 

aanwijzing dat er iets veranderd is, is de ongebruikelijke uitstulping aan de 

wieluiteinden van de vooras. 

Maar de andere elementen die de nieuwe Arocs HAD onderscheiden vind je ten 

slotte aan de kant van de co-bestuurder: tussen de emissiecontrole-unit en de 

achteras bevindt zich een oliereservoir met koeler en een kleppenblok voor het 

bijkomende aandrijfsysteem. Olieleidingen lopen naar de hogedrukpomp die achter 

de motor geïnstalleerd is. De pomp heeft een vermogen tot maximaal 112 kW en 

levert een debiet van maximum 350 liter olie per minuut bij een maximumdruk van 

450 bar. Van hieruit lopen hogedrukleidingen naar de hydraulische 

wielnaafmotoren – een quasi speciaal bijkomend aandrijfsysteem: on-demand, licht 

en brandstofefficiënt. Als je achter de wielen in de wielkasten kijkt zie je dat de 

leidingen niet kunnen verdraaien bij het sturen, waardoor ze lang dienst kunnen 

blijven doen. 

HAD: ideaal voor bouwsitevoertuigen in gemengde operaties 

Mercedes-Benz biedt deze nieuwe all-wheelaandrijfvariant aan onder de naam 

Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) voor de Arocs. Het is ontworpen voor alle 

bouwsitevoertuigen die voornamelijk op de weg rijden maar anderzijds af en toe 

lastig terrein op moeten rijden om een lading op te halen of af te zetten. Daar hoort 

bijvoorbeeld ook de Arocs-trekker met 4x2-asformule en kiepoplegger bij.  Deze 
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punt B te vervoeren of van de grindfabriek naar de bouwsite. Een grote nuttige 

lading en rijkwaliteiten op de weg zijn daarom van speciaal belang. 

De HAD toont fier zijn volle potentieel in de grindfabriek en de steengroeve 

Voordat het de grindfabriek binnen mag moet elk voertuig voorbij de meedogenloze 

weegbrug om het leeggewicht te bepalen. In het geval van de Mercedes-Benz 

Actros 1845 LS met drie-askiepoplegger meet de weegbrug een gewicht van 

14,8 ton, waarvan de trekker slechts 8,2 ton vertegenwoordigt – dankzij de lichte 

HAD-voorwielaandrijving die precies 400 kilogram weegt. Met een klassiek all-

wheelaandrijfsysteem, het is te zeggen met transferbak, differentieel, aandrijfas en 

een dikker frame (9 mm in plaats van 8 mm) zouden digitale weegbruggen 400 kg 

meer aangegeven hebben. 

Na het wegen vertrekt het voertuig reeds in off-roadstand, omdat de tractie op de 

ondergrond van de grindfabriek aanzienlijk vermindert. Aangelegde wegen worden 

eenvoudige grindwegen die ook beter bij de omgeving passen. Dit zet de 

bestuurder aan om in de uitgraving naar beneden te rijden, waar de wiellader al 

wacht, in een lage versnelling met een lichtjes hoger toerental. Vooral wanneer je 

daarna volledig geladen moet terugrijden. 

Tussen haakjes, de off-roadmodus wordt ingeschakeld door de schuifknop lichtjes 

naar beneden te drukken, wat voor de volledig automatische Mercedes 

PowerShift 3 transmissie betekent dat de schakelpunten met zo'n 200 tpm 

verhoogd moeten worden. Dit geldt zowel bij het opschakelen als voor het 

terugschakelen. 

40 ton: geen probleem voor de 2.200 Nm van de OM 471 

Met elke volle grijper kapt de wiellader meer dan zeven ton 11-22 mm grind in de 

kiepoplegger. Met een combinatiegewicht van bijna 40 ton start de Mercedes-Benz 

Arocs 1845 LS in eerste versnelling – zonder in de uitgraving ook maar een 

millimeter achteruit te rollen. Bij de Arocs komt die helpende hand er van de 

zogenoemde ‘hill holder’ (de ‘hellingstopper’) die wordt ingeschakeld met een druk 
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wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt. 

De vrachtwagen voert zijn snelheid moeiteloos op. De motor met een lange slag en 

zes cilinders in lijn (slag: 156 mm, boring: 132 mm) levert 330 kW (449 pk) bij 

1.800 tpm voor een cilinderinhoud van 12,8 liter. Het bruikbare full-power 

toerentalgamma zakt helemaal tot zo'n 800 tpm en dat wordt vooral geapprecieerd 

bij off-roadwerken. De dieselmotor levert bijna zijn volle vermogen reeds bij een 

lage 1.400 tpm. Het piekkoppel van 2.200 Nm is reeds beschikbaar bij 1.100 tpm. 

De OM 471 motorenreeks is opgedeeld in vier vermogenniveaus, van 310 kW 

(421 pk) en 2.100 Nm tot 375 kW (510 pk) en 2.500 Nm. 

De OM 471 motor en de automatische Mercedes PowerShift 3 transmissie zijn 

perfect op elkaar afgestemd en het harmonieuze schakelen gaat gepaard met een 

vrijwel onmerkbare onderbreking in het trekvermogen. Hoedje af voor de computer 

die de versnellingen regelt. En ook de koppeling verdient het om hier even 

geprezen te worden. Met twee schijven heeft ze dubbel zoveel frictiecontact-

oppervlakte en kan ze dubbel zoveel vermogen overbrengen. Maar aangezien zelfs 

een koppeling met dubbele schijf zijn grenzen heeft zijn alle Mercedes PowerShift 3 

transmissies uitgerust met een overload-beveiliging en een waarschuwingssysteem. 

De Hydraulic Auxiliary Drive overwint een onverharde helling van 15% 

De volgende heuvel wordt herkend alsof de automatische transmissie wist dat ze 

eraan kwam. Binnen de kortst mogelijke schakeltijd werkt de transmissie opnieuw 

in eerste versnelling. De test van de Hydraulic Auxiliary Drive loopt niet langs de 

weg, maar gaat van de grindfabriek naar de aangrenzende steengroeve die 

verspreid is over een hele reeks terrassen van verschillende hoogte. 

Voor de Arocs ligt een helling van ongeveer 15 procent. En niemand zou wat voor 

de Arocs ligt een weg durven noemen: grind en steen op een compacte brij van vuil 

en zand. 40 ton naar boven zeulen op dit goedje zal geen makkelijke klus worden. 

Het ingeschakelde sperdifferentieel achteraan helpt maar in beperkte mate. Nu is 

het de beurt aan de Arocs HAD om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. 
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moet gebeuren. Op de centrale display licht een voorassymbooltje op. Als het 

gaspedaal wordt ingedrukt verandert het symbooltje van kleur (van wit naar blauw). 

De nieuwe, lichte all-wheelaandrijving is nu actief. Er wordt olie onder hoge druk in 

de wielnaafmotoren gepompt en dat levert een bijkomend vermogen van 40 kW per 

voorwiel. 

In de cabine is de werking van de hydraulische hogedrukpomp eerst alleen 

merkbaar door een zwak bijgeluid. Maar dan wordt het moeilijk om je ogen te 

geloven: langzaam maar zeker gaat de trekker-oplegger sneller rijden en gaat hij 

steeds vlotter de heuvel op. Je zou zelfs nog vlugger kunnen gaan als het gaspedaal 

dieper was ingedrukt. Dat komt omdat, in tegenstelling tot andere systemen, de 

Hydraulic Auxiliary Drive afhankelijk is van het motorkoppel. Dat betekent dat hoe 

dieper het gaspedaal wordt ingedrukt, hoe hoger het vermogen van de HAD 

hogedrukpomp is, waarbij het koppel op de voorwielen verhoogd wordt. 

Ingegraven in losse grond: blijf rijden met de HAD  

Als de Arocs HAD op de top aangekomen is wacht hem de volgende test al: hij 

moet door een grindput van zo'n 200 meter lang. Niets ongewoons voor een 

bouwsitevoertuig dat grind of steenpuin voor de wegenbouw vervoert. En het is ook 

geen lastige uitdaging zolang er zelfs maar een klein beetje grind op de grond ligt 

en er voldoende tractie is voor de aandrijfas. Maar deze situatie hier vraagt een all-

wheelaandrijving: het grind is los en op sommige plaatsen wel 50 centimeter diep. 

De verwachting is niet dat dit een makkelijke klus wordt voor de truck van 40 ton. 

Daarom rijdt hij de grindput in zonder sperdifferentieel en zonder HAD-assistentie. 

De enige assistentie komt van de bestuurder zelf: hij schakelt de transmissie over 

naar manuele bediening en stuurt de vrachtwagen in eerste versnelling en met 

1.000 tpm over de moeilijk berijdbare grond. De trekker-kiepoplegger rijdt zich na 

ongeveer 50 meter al vast. Ondanks het inschakelen van het sperdifferentieel blijft 

de achteras zich dieper en dieper in het grind vastrijden. 

En dan laat de HAD zijn superioriteit zien: dankzij een oliedruk van 450 bar 

produceert elke wielnaafmotor een piekkoppel van 6.250 Nm. Samen met het 

koppel van de achteras is er genoeg kracht om de trekker-kiepoplegger opnieuw in 
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Pagina 21 beweging en uit de grindput te halen. En in achteruit gaat dat zelfs nog makkelijker: 

het gewicht van de drie-askiepoplegger, in combinatie met het voorwielkoppel, 

helpt om de ingegraven achteras snel uit de diepe grindput te halen. 

De Hydraulic Auxiliary Drive werkt in vooruit- en in achteruitversnelling 

De Hydraulic Auxiliary Drive is geprogrammeerd om het systeem ook te laten 

werken in achteruitversnelling (tot de tweede versnelling). Het is echter een heel 

ander verhaal dan wanneer je vooruit rijdt: naargelang de snelheid is de 

hulpaandrijving actief tot de 5de of 6de versnelling. De bovengrens, het punt 

waarop het systeem ten laatste overschakelt naar passieve modus, is 25 km/u. Als 

de HAD dan niet volledig wordt uitgeschakeld met een druk op de knop schiet de 

hulpaandrijving automatisch opnieuw in actie.   

Uitstekende handelbaarheid in on-roadwerksituaties  

Op de weg, waar je de voorwielaandrijving niet nodig hebt, is de HAD totaal 

onopvallend en het gesofistikeerde aandrijfsysteem van de 1845 LS doet het 

meeste werk voor de bestuurder. Ondanks de lading van soms 25 ton grind in de 

kiepoplegger, selecteert de automatische transmissie om te starten in tweede 

versnelling. Gedurende de continue acceleratie volgt de Mercedes-Benz 

PowerShift 3 transmissie geen logische nummervolgorde, maar logische 

schakelsequenties. Dit betekent dat drie niet noodzakelijk wordt gevolgd door vier, 

maar eerder door vijf en dan zeven of acht. Het gevoelige schakelsensorsysteem 

zorgt voor de selectie van de juiste versnelling, in lijn met de specifieke rij- en 

laadsituatie. Op die manier wordt de 12de versnelling snel ingeschakeld en de 

Mercedes-Benz Arocs schakelt over naar de brandstofbesparende ‘Eco Roll’-

modus, bij een lage 650 tpm. 

De motorsnelheid overschrijdt zelden 1.000 tpm – en als dat al het geval is gebeurt 

dit alleen bij het accelereren. Het geluidsniveau in de goed geïsoleerde cabine is 

dan ook altijd zeer aangenaam. Telefoongesprekken voeren met het handsfree 

systeem of muziek beluisteren is absoluut gemakkelijk! En hetzelfde geldt trouwens 

ook voor de bediening van de schakelaars en hendels. Alles zit op de juiste plaats, 

te beginnen bij de stuurkolomhendel die ook de drievoudige high-

performancemotorrem bedient (met een indrukwekkend remvermogen van 



 

 
Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Duitsland 
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 

Pagina 22 400 kW), tot het multifunctionele stuurwiel met functietoetsen die onder andere de 

verschillende menu's op de centrale display controleren. 

Stuurgevoel als in een achterwielaangedreven truck 

Over sturen gesproken: in tegenstelling tot mechanische all-wheelaandrijfsystemen, 

vormt de nieuwe HAD geen beperking voor de stuurhoek. En ook de stuurkracht is 

identiek aan die van een truck met achterwielaandrijving. 

De Hydraulic Auxiliary Drive laat zijn voordelen dus ook op de weg zien en het is 

een echt aandrijfalternatief, vooral voor trucks voor gemengd gebruik. Deze 

voertuigen leveren meestal op bouwsites en gebruiken vaak de gewone wegen. Het 

gebeurt zelden dat ze te maken krijgen met lastige omstandigheden op ruw terrein. 

Een mechanisch all-wheelaandrijfsysteem zou dan ook de verkeerde keuze zijn – 

ongeacht of het on-demand of permanent is. De HAD is de ideale oplossing. In 

vergelijking met een mechanische all-wheelaandrijving weegt het tot 575 kilogram 

minder, biedt een brandstofverbruik dat 10 procent lager ligt en heeft de eerste 

600.000 kilometer geen onderhoud nodig.  
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De turbo retarder clutch (TRC) (turbovertragerkoppeling) regelt 

de start: 

Nauwkeurig gecontroleerde power voor de terreinkampioen 

• OM 471 met topvermogen: 375 kW (510 pk) en 2.500 Nm 

• Uniek in deze combinatie: de turbovertragerkoppeling helpt bij het starten en 

remmen 

• Servotwin zorgt voor een maximale stuurprecisie en comfort 

• Abseiling op een steile helling: mogelijk met de turbovertragerkoppeling 

• Remkampioen: remsysteem met een vermogen van bijna 1.000 pk 

BOEM! 2.500 kubieke meter witte Jura-rots stort naar beneden. Dat is de massa 

rots die elke dag van de wanden van deze steengroeve in Erkenbrechtsweiler in de 

Zwabische Alb wordt afgeblazen en in de aangrenzende grindfabriek tot 

bulkmateriaal wordt verwerkt. Op deze site van 42 hectare met rotsterrassen van 

verschillende hoogte, de moeilijkste stijgende en dalende stroken en verraderlijke 

losse grond op dit stortterrein voelt één personage zich perfect op zijn gemak: de 

Mercedes-Benz Arocs 4151 met vier aandrijfassen. En als zoveel power en 

trekkracht dan nog aangevuld wordt met de nieuwe turbovertragerkoppeling, dan 

heeft dit ruwe terrein voor een echte terreinkampioen meer weg van een 

speelplaats. 

Deze machtige vierastruck doet de weegschaal klimmen naar zo'n 17,2 ton. Dat is 

niet zo verwonderlijk: niet alleen zijn de vier assen van het voertuig permanent 

aangedreven, deze Arocs is ook lid van de Grounder-familie. Dat betekent dat zijn 

frame nog meer verstevigd is, van acht naar negen millimeter. Samen met de 

eveneens versterkte ophanging is hij dus ontworpen voor extreme taken onder de 

meest veeleisende omstandigheden. Zelfs volledig geladen – hij heeft een 

maximum bruto voertuiggewicht van 41 ton voor in-housetaken – vertrekt hij geen 

spier in de test. 
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Eén reden hiervoor is zeker de krachtige motor. Omdat op terrein dat zo ruw is als 

dit de klassieke vuistregel ‘10 pk per ton’ niet noodzakelijk van toepassing is en 

daarom doet de motor met 375 kW (510 pk) zijn job onder de ClassicSpace-cabine 

van 2,3 meter breed. En om nog nauwkeuriger te zijn: het is de topversie van de 

12,8 liter zescilinder in lijn OM 471 motor van Mercedes-Benz, die zijn volle 

vermogen produceert bij 1.800 tpm. 

De dieselmotor laat zijn piekkoppel van 2.500 Nm reeds op de krukas los bij een 

lage 1.100 tpm. De motor, die gehomologeerd is volgens de Euro VI-

emissienormen maakt indruk met zijn fantastisch tractievermogen uit het lagere 

toerentalgamma, maar hij is ook gretig genoeg om het toerental op te voeren bij 

hogere motorsnelheden.  

Uniek in deze combinatie: de turbovertragerkoppeling helpt bij het starten 

en remmen 

Eén van de meest opvallende kenmerken van dit testvoertuig is de unieke 

turbovertragerkoppeling (turbo retarder clutch - TRC), die een combinatie is van 

een hydrodynamische startkoppeling en een vertrager in één en hetzelfde 

component. En het weegt slechts 120 kilogram. Deze tweede generatie van de 

turbovertragerkoppeling kan prat gaan op nog betere prestaties qua dynamiek en 

een nog betere stabiliteit.  

Nadat de versnellingshendel in vooruit is gezet, de off-roadmodus ingedrukt is en 

de handrem losgetrokken kiest de Mercedes-Benz PowerShift 3 transmissie, die de 

functie heeft om het koppel naar de wielen te sturen na de 

turbovertragerkoppeling, de derde versnelling. Ondanks onze eerste twijfel, gezien 

het combinatiegewicht van 41 ton, blijkt de keuze van de versnelling de juiste te 

zijn. Zelfs als je het gaspedaal maar eventjes aanraakt vertrekt de Arocs 4151 op 

effen ondergrond. In off-roadstand blijft dezelfde versnelling ingeschakeld tot 1.800 

toeren wordt bereikt voordat de volgende verandering van versnelling gebeurt. 

Een paar seconden voordien heeft de turbovertragerkoppeling zijn taak al gedaan: 

de hydraulische start is na een paar meter klaar en de motorsnelheid heeft het 



 

 
Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Duitsland 
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 
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koppel zonder verlies overneemt. 

Servotwin zorgt voor een maximale stuurprecisie en comfort 

Terwijl de vierastruck de eerste helling nadert (15%) wordt het duidelijk hoe 

gemakkelijk dit voertuig zich laat besturen. Dit is absoluut geen verrassing wanneer 

het elektro-hydraulische Servotwin-stuursysteem geïnstalleerd is. Dit reduceert 

zelfs extreme stuurkrachten tot een minimum en zelfs bij lage snelheden zou je het 

stuurwiel met één vinger kunnen bedienen. Bij hogere snelheden wordt de 

stuurbekrachtiging geleidelijk gereduceerd. Op die manier is Servotwin, dat tussen 

haakjes ook uitgerust is met een actieve stuurretourfunctie, altijd nauwkeurig en dit 

zorgt voor ongezien stuurcomfort. 

Een helling van 15% oprijden in 7de versnelling 

De Arocs 4151 zit voor de helling als een stier: een onverharde helling van 15%. Dit 

keer starten we heel traag maar dat doen we alleen om eens goed te bekijken hoe 

de turbovertragerkoppeling werkt. Het groene TRC-icoontje licht op, op de display, 

maar ook nu weer maar eventjes, en de versnelling wordt stevig ingeschakeld. 

En zo werkt het systeem: als de bestuurder het gaspedaal indrukt wordt er met 

perslucht olie in de turbovertragerkoppeling gepompt waardoor er een 

frictieconnectie ontstaat tussen de motor en de transmissie-inlaatas. Deze vorm 

van energietransmissie biedt het voordeel van snelle maar toch soepele, 

slijtagevrije transmissie met hoge slip bij vol motorkoppel. Onmiddellijk na de 

startprocedure wordt de turbovertragerkoppeling overbrugd en wordt de vloeistof 

uit de behuizing gelost door middel van centrifugaalkracht – en de frictieconnectie 

tussen motor en transmissie wordt nu met optimale efficiëntie tot stand gebracht 

via een conventionele frictiekoppeling. De geschikte versnelling wordt gekozen in 

functie van de lading, de helling en de geactiveerde transmissiemodus. 

Tegen de tijd dat de top van de helling wordt bereikt heeft de transmissie haar 

zevende versnelling ingeschakeld en rijdt de truck met een snelheid van 30 km/u. 

Samenvattend: dit was voor het voertuig en zijn rijconcept geen echte uitdaging. 
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gecontroleerd wordt, zelfs op losse ondergrond 

Maar hoe gaat deze Arocs, die optimaal is uitgerust in termen van 

aandrijflijncomponenten reageren als hij moet vertrekken op los bulkmateriaal dat 

zo diep is dat trucks met achterwielaandrijving zich er onmiddellijk in zouden 

vastrijden?  

Het gaspedaal wordt millimeter per millimeter ingedrukt, het TRC-icoontje op de 

centrale display licht op en er komt een nauwkeurig gecontroleerde koppelcurve te 

voorschijn. Met een frictiekoppeling zou dit enkel mogelijk zijn door de koppeling 

lichtjes te beroeren en daar staat een groot waarschuwingsteken bij, alhoewel er 

geen oververhitting kan ontstaan bij de turbovertragerkoppeling. Het vermogen 

wordt tussen de motor en de transmissie enkel door middel van olie overgedragen. 

De startprocedure biedt een overeenkomstige fijne controle. Geen enkel wiel slipt 

en ze blijven langzaam maar moeiteloos in beweging doorheen de grindput. 

Abseiling op een steile helling: geen probleem met de 

turbovertragerkoppeling 

De volgende uitdaging bestaat uit een helling van 27%. De Mercedes-Benz Arocs 

wordt stilgelegd, ongeveer halfweg de helling omhoog. Dit is niet bepaald een 

standaardprocedure, want iedere ervaren trucker zou het elan gebruiken om zonder 

problemen naar de top te rijden. Maar dit is wel een situatie waarin de 

turbovertragerkoppeling haar echte kwaliteiten kan demonstreren. 

Hiervoor hoef je niet eens je voet op de voertuigrem te houden. Als de 

versnellingshendel in een vooruitversnelling staat is een zachte druk op het 

gaspedaal voldoende om het voertuig in die extreme positie te houden. Wanneer 

het gaspedaal lichtjes logelaten wordt is het kinderspel om de truck van 41 ton met 

uiterst fijne precisie achteruit te laten rollen. De ontwikkelingsingenieurs van 

Mercedes-Benz noemen deze procedure ‘abseiling’. En ze verzekeren dat zulke 

manoeuvres bijna eindeloos uitgevoerd kunnen worden zonder dat je je zorgen 

hoeft te maken over de technische hardware of de mechanische systemen, de 

hydraulica of de temperatuur. 
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Om de primaire vertrager te testen wordt de klim van 27% veranderd in een afdaling 

door om te keren. En ook in deze oefening bewijst de Arocs 4151 dat hij ook in het 

remmen een kampioen is. Hij profiteert in de eerste plaats van de enorme 

remkracht van de motor (tot 400 kW - 544 pk) met de high-performancemotorrem. 

De geïntegreerde primaire vertrager van de turbovertragerkoppeling voegt daar nog 

350 kW (476 pk) aan toe. 

Om de druk op de transmissie te reduceren is het totale vermogen van de twee 

high-performanceremmen beperkt tot een systeemremkracht van 720 kW (979 pk). 

Dit vermogen is echter niet alleen beschikbaar bij de nominale snelheid, maar over 

een breed toerentalgamma. Het resultaat hiervan is dat het voertuig de heuvel 

afrijdt in derde versnelling, met een snelheid van 4 km/u. En dat noemen we nu 

veiligheid op het hoogste niveau van remprestaties. 

Reductiekast en sloten: enkel voor extreme gevallen 

Aan het einde van de test is er nog één helling te beklimmen: eentje van 30%. In 

het achterste gedeelte van de steengroeve wordt een pas aangelegde steile sectie 

gekozen waarvan de grondlaag bestaat uit opgegraven aarde. De Arocs met 8x8 

drive-layout laat hier zijn spierballen voor het eerst rollen, zij het maar gedeeltelijk: 

van de drie beschikbare sperdifferentieelvarianten wordt enkel het inter-asslot 

gebruikt, de eerste stand op de draaiknop in de cabine als het ware. 

En daar gaan we. De assen van het voor off-roadgebruik uiterst geschikte chassis 

draaien heel ingenieus mee onder de volgeladen kiepoplegger. Dankzij de 

aslastcompensatie wordt het gewicht zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de twee 

voorassen met bijna 100 procent tractie. Ook nu weer laat de hele aandrijflijn geen 

spoor van inspanning zien. Integendeel: de truck overwint het steile stuk in derde 

versnelling bij 1.700 tpm. 

Na afloop blijft er slechts één vraag over: waarom heeft dit voertuig eigenlijk een 

eerste versnelling nodig en waarom de twee tractiehulpniveaus ‘rear cross-axle 

lock’ (dwarsasvergrendeling achteraan) en ‘front cross-axle lock’ 

(dwarsasvergrendeling vooraan)? En de reductiekast kan gerust gemist worden. Het 



 

 
Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Duitsland 
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 

Pagina 28 antwoord van een ontwikkelingsingenieur op deze vraag: “De Arocs heeft die zaken 

alleen maar nodig als het echt lastig wordt”.  
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