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• Een honderdtal gespecialiseerde journalisten woonde het ‘Futurelab’ bij om na
te gaan hoe Mercedes-Benz Trucks vandaag reeds vrachtwagens van de
toekomst ontwikkelt en om de uitdagingen van het vrachtvervoer te bespreken
met de experts van Daimler.
• Onder de overkoepelende CASE-strategie (Connected, Autonomous, Shared &
Services) schuift Daimler technologische ontwikkelingen op deze vier vlakken
naar voren.
• Met de ‘RoadEfficiency 2030’-strategie combineert Mercedes-Benz Trucks het
streven naar technologisch leiderschap met eisen van klanten inzake lage
totaalkosten, een hoog veiligheidsniveau en een maximale beschikbaarheid
van de voertuigen.
Met enkele muiskliks complexe verbruikscijfers berekenen voor geavanceerde
vrachtwagens, uw eigen vrachtwagencockpit van de toekomst ontwerpen met behulp
van een tekenpotlood verbonden met een computer, of alternatieve
aandrijftechnologieën en logistieke concepten bespreken met experts ... In het kader
van het ‘FutureLab@Mercedes-Benz Trucks’ nam een honderdtal vakjournalisten
vandaag een exclusieve blik achter de schermen van het Application Information
Centre van de Mercedes-fabriek in Wörth.
In het totaal gunden zeven workshops de persvertegenwoordigers een blik op
mogelijke oplossingen om de alsmaar strengere eisen op het gebied van vrachtvervoer
het hoofd te bieden. De onderwerpen van deze workshops:
1.

Digitale mindset

2.

Diesel is dood. Wat nu?

3.

Design van binnen naar buiten

4.

Nieuw tijdperk inzake wetgeving

5.

Ongevallen actief vermijden

6.

Inzicht in automatisering

7.

Efficiëntie-uitdaging
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Bij wijze van inleiding werden de deelnemers verwelkomd door Stefan Buchner, Lid Pag. 4
van de Raad van Bestuur van Daimler Trucks & Hoofd van Mercedes-Benz Trucks, die
de toekomstige uitdagingen voor de vrachtwagensector op een rijtje zette: “We hebben
de vrachtwagen uitgevonden en zullen zijn ontwikkeling blijven aanvoeren.” Buchner:
“De vrachtwagen van de toekomst zal tal van vragen beantwoorden. Hij wordt
efficiënter, veiliger en effectiever dan ooit tevoren. Hij krijgt nieuwe technologieën en
systemen die onze klanten en hun chauffeurs zullen bijstaan in hun dagelijks werk. En
hij zal hoge ogen gooien met zijn intelligentie en inherente waarden. Als we vandaag
de dag aan een nieuwe vrachtwagen denken, focussen we ons voornamelijk op de
interne werking: Hoe kunnen we zijn synapsen netwerken? Hoe kunnen we zijn
zintuigen aanscherpen? Maar we denken niet na over een nieuwe look, tenzij een
ander design ons ook in staat stelt om de prestaties van de vrachtwagen te verbeteren.”
Steffen Kaup, Hoofd van het team 'Future Research Transport and Logistics' bij Daimler
AG, keek verscheidene decennia in de toekomst en bepaalde het uitgebreide kader voor
dit evenement. “De wereld van het internationale goederenvervoer ondergaat een
radicale ommezwaai. We bereiden ons op alles voor hier bij Mercedes-Benz Trucks:
“Nieuwe technologieën en de digitale transformatie leiden in een mum van tijd tot
nieuwe businesslijnen. Een andere belangrijke uitdaging voor alle betrokkenen is de
voortdurende stijging van het goederenvolume, in combinatie met de toegenomen tijdsen kostendruk. Zelfs de verkeersnetwerken bereiken stilaan hun limieten. Maar nog
belangrijker zijn de strengere overheidsnormen voor emissies, die zowel producenten
als logistieke leveranciers voor aanzienlijke uitdagingen stellen. “We worden
uitgedaagd om onze klanten oplossingen te bieden die efficiënter werken op
middellange en lange termijn,” vertelt Kaup.
Als technologisch pionier in zijn sector speelt Daimler altijd in een vroeg stadium in op
nieuwe maatschappelijke en economische uitdagingen. Met de focus op vier
toekomstfacetten – connectiviteit, autonoom rijden, delen en services (CASE) – drijft de
constructeur de technische vooruitgang ten top over een breed front aan onderwerpen.
Op die manier wil Mercedes-Benz Trucks zijn bestaande technologische voorsprong
veiligstellen.
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Met ‘RoadEfficiency 2030’ ondersteunt Mercedes-Benz Trucks een strategie die zich
consequent focust op klantenvoordelen zoals lage totaalkosten, een hoog
veiligheidsniveau en een maximale beschikbaarheid van het voertuig. Ook wordt er
meer nadruk gelegd op de chauffeur als ‘RoadStar’ en krijgt deze meer bijstand. De
chauffeur geniet een geoptimaliseerde ergonomie, een intuïtieve bediening en een
cabine die hem nog beter laat recupereren tijdens de rusttijden. Die focus op de
chauffeur vult klassieke evolutiegebieden zoals de optimalisering van de motor, de
verdere ontwikkeling van veiligheids- en assistentiesystemen en de verlaging van de
onderhoudskosten aan. Nieuwe technologieën zoals digitale netwerking worden
consequent gebruikt en de vrachtwagen zal in de toekomst ‘van binnen naar buiten
toe’ worden ontwikkeld.
De Future Truck 2025 als technologisch platform, platooning en de eActros
De evolutie is al aan de gang: ze begon met de Mercedes-Benz Future Truck 2025, die
op het Bedrijfsvoertuigensalon van 2014 werd voorgesteld. Die Future Truck 2025 staat
nu in de hele sector te boek als een symbool voor het transportsysteem van de
toekomst. Hij bepaalt de agenda voor toekomstige productontwikkelingen en facelifts
in het kader van de ‘RoadEfficiency 2030’-strategie. En zelfs toen al werden de
assistentiesystemen intelligent met elkaar genetwerkt. Dat resulteerde in een hoger
veiligheidsniveau, lagere verbruiks- en emissiecijfers en verbeterde
werkomstandigheden voor professionele vrachtwagenchauffeurs. Tegelijk
demonstreerde de Future Truck 2025 hoe connectiviteit kan bijdragen tot het transport
als een middel om het voertuig- en transportbeheer te verbeteren en intelligente apps
te ontwikkelen.
Twee jaar na de onthulling van de Future Truck 2025 demonstreerde Mercedes-Benz
Trucks in een wegtest ook de technische haalbaarheid en enorme voordelen van een
elektronische connectiviteit tussen vrachtwagens onderling. Dit staat bekend als ‘Truck
Platooning’. En sinds de eActros in 2016 als conceptvoertuig werd voorgesteld, met
toewijzingen aan klanten vanaf dit jaar, zet Mercedes-Benz Trucks opnieuw een
belangrijke stap naar emissievrij zwaar distributievervoer.
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• Digitalisering, Blockchain, Big Data, Internet of Things (IoT) en Artificiële
Intelligentie (AI) als drijvende krachten in de logistieke sector
• Met Fleetboard gebruikt Mercedes-Benz Trucks technologieën om oplossingen
op maat te ontwikkelen voor de uitdagingen die onze klanten dag na dag
tegenkomen bij vrachtvervoer.
• Mercedes-Benz Uptime evalueert in real time de technische status van
voertuigen en trailers.
Robots in het magazijn, procesbeheer via Blockchain, nuttige analyse van enorme
hoeveelheden van gegevens via algoritmes ... De verandering in de logistieke sector is
volop aan de gang. Nieuwe manieren van werken zoals ‘Scrum’ of 'Design Thinking’,
moderne gemeenschappen, innovatiehubs en startups spelen daar ook een rol in. Nooit
eerder moesten alle marktspelers zoveel baanbrekende evoluties overwinnen, in het
bijzonder in de transport- en logistieksector.
Deze veranderingen hebben verstrekkende gevolgen door de voortdurende digitale
netwerking. De connectiviteit is reeds alomtegenwoordig in het vrachtverkeer en
telematica is hier het sleutelwoord: op middellange termijn zal iedereen met elkaar
communiceren en zullen alle toestellen informatie met elkaar uitwisselen, voor ieders
welzijn. Wanneer alle partijen in dit nauw verweven netwerk op het juiste moment en
de juiste plaats de juiste informatie ontvangen, zullen de verantwoordelijken van
Mercedes-Benz Trucks hun doelstelling hebben bereikt.
Fleetboard: vinger aan de pols van de tijd
Connectiviteit is een onderdeel van elke vrachtwagen die Mercedes-Benz sinds 2013
heeft afgeleverd. In termen van connectiviteit in zware bedrijfsvoertuigen voert
Mercedes-Benz Trucks de toon aan met zijn telematicadienst Fleetboard. Dankzij
ongeveer 400 sensoren genereert een moderne vrachtwagen al talloze stukjes
informatie en de software bevat 100 miljoen lijnen code, meer dan een
intercontinentaal straalvliegtuig. Die gegevens kunnen worden gebruikt om services te
ontwikkelen die het vrachtvervoer over de weg doeltreffender en efficiënter te maken.
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transportwereld aan
Terwijl de telematicadienst Fleetboard zich momenteel toelegt op het optimaliseren van
transport- en logistiekprocessen en bestuurders aanmaant om een zuinige en
motorvriendelijke rijstijl aan te nemen, verbetert Mercedes-Benz Uptime de
beschikbaarheid en voorspelbaarheid van voertuigen. Mercedes-Benz Uptime is reeds
beschikbaar op de markt, maar zal in de toekomst voortdurend worden verbeterd
dankzij de alsmaar intensievere gegevensuitwisseling. Anderhalf jaar na de lancering
van het systeem werden de initiële technische parameters reeds geïntegreerd,
waardoor het voertuig zo veel mogelijk tijd op de weg doorbrengt en ‘downtime’ in de
werkplaats wordt vermeden. Mercedes-Benz Uptime volgt de technische status van de
vrachtwagen voortdurend op via het Truck Data Centre aan boord. De verzamelde
gegevens worden automatisch geanalyseerd en rechtstreeks verstuurd naar
servicepartners en klanten, aangevuld met aanbevolen acties. Dat kan op regelmatige
tijdstippen gebeuren met gecumuleerde informatie, bv. om nakende herstellingen en
onderhoudsinterventies beter te bundelen en de planning te optimaliseren. Het kan ook
erg snel gebeuren: enkele minuten volstaan. Wanneer de kans reëel is dat een
vrachtwagen pech zal krijgen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht. Zo
kan hij een werkplaatsbezoek regelen op de reeds geplande route van de vrachtwagen,
idealiter tijdens een van de rustperioden van de chauffeur en bij een werkplaats die de
vereiste onderdelen in vooraan heeft. Deze informatie wordt verstuurd als onderdeel
van de aanbevolen acties. Mercedes-Benz Uptime is dan ook een ideaal voorbeeld van
hoe digitale netwerking kan bijdragen tot een hogere beschikbaarheid van voertuigen
voor de klanten van Mercedes-Benz Trucks.
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• Wanneer het erop aankomt het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot van
conventionele aandrijfsystemen verder te optimaliseren, moet men rekening
houden met bepaalde technische en commerciële beperkingen.
• Men dient te streven naar een lage CO2-uitstoot of zelfs nuluitstoot
• Mercedes-Benz versnelt de ontwikkeling van batterijaandrijvingen en
brandstofceltechnologie
Voertuigconstructeurs en politici zitten op dezelfde golflengte: ze willen de
afhankelijkheid van olie verminderen en de broeikasgasemissies tegen 2030 met
gemiddeld 30 procent reduceren in vergelijking met 2005. Een ambitieuze doelstelling.
Mercedes-Benz Trucks streeft daarom consequent naar de optimalisering van de
conventionele dieselaandrijving, zoals het dat al decennia lang doet. Tegelijk kunnen
de overeengekomen langetermijndoelstellingen enkel worden gerealiseerd door CO2arme en CO2-vrije brandstoffen en aandrijfsystemen te ontwikkelen. Mercedes-Benz
Trucks opteert daarom voor een veelzijdige benadering, toegespitst op specifieke
toepassingen.
Elektrische aandrijving voor distributievervoer, langeafstandsvervoer eveneens
focus
Mercedes-Benz Trucks zal zich in de toekomst toeleggen op elektrische
aandrijfsystemen. Een typische toepassing daarvan wordt het zware distributievervoer
voor de stad. Naast laadvermogen en laadvolume behoren in dit geval ook
duurzaamheid en een stille werking tot de voornaamste vereisten. Gezien de frequente
stop-, rem- en acceleratiefasen komen de voordelen van batterijaandrijvingen bij deze
toepassingen het meest tot hun recht. De elektromotor kan immers energie
recupereren.
Met het conceptvoertuig Urban eTruck, dat werd onthuld tijdens het internationale
bedrijfsvoertuigensalon van 2016, werd Mercedes-Benz Trucks ‘s werelds eerste
constructeur met een volledig elektrische zware vrachtwagen. De baanbrekende
pionier zet nu de volgende stap. Mercedes-Benz Trucks zal met de eActros
binnenkort zijn eerste volledig elektrische vrachtwagen voor zwaar
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zullen twee versies met een bruto voertuiggewicht van 18 ton en 25 ton worden
afgeleverd aan klanten die het voertuig in reële, dagdagelijkse omstandigheden
zullen testen. De doelstelling op lange termijn: lokaal emissievrij rijden in
stadsomgevingen met serievrachtwagens. Tegelijk test Mercedes-Benz Trucks
technologieën die in de toekomst ook zware langeafstandsvrachtwagens zullen
kunnen aandrijven. In dit geval zullen hoge laadvermogens, een groter rijbereik
en een erg hoge beschikbaarheid cruciaal zijn.
Een nauwe samenwerking tussen de ontwikkelingsingenieurs van Daimlers
vrachtwagenmerken moet daartoe bijdragen: zo presenteerde de onderneming onlangs
de Freightliner eCascadia, een zware elektrische vrachtwagen voor
langeafstandsvervoer (MTM van < 15 ton) in Portland (Oregon). Een volledig
elektrische variant – de Freightliner eM2 106 – dekt het middelzware segment (MTM
van 9 tot 12 ton) op de Noord-Amerikaanse markt. Daimler Trucks North America
(DTNA) plant dan weer om in de loop van dit jaar een innovatievloot van een dertigtal
elektrische vrachtwagens te leveren aan klanten in de Verenigde Staten. Zoals dat
eerder al gebeurde met de volledig elektrische lichte vrachtwagen FUSO eCanter en de
middelzware Mercedes-Benz Actros, wil Daimler ook hier samen met klanten tot
nieuwe inzichten komen om na te gaan hoe elektrische vrachtwagens zo efficiënt
mogelijk kunnen worden ingezet voor alledaagse transportopdrachten.
Aardgas reeds verkrijgbaar op de markt voor gemeentevoertuigen
Aardgas is een van de meest verkoopbare alternatieve aandrijfconcepten. Argumenten
voor deze brandstof zijn onder meer dat het een schonere verbranding oplevert dan
diesel en dus een minder complexe uitlaatgasnabehandeling vergt, waardoor zowel de
kostprijs als het gewicht dalen. Bovendien genereren aardgasmotoren ongeveer 10
procent minder broeikasgassen dan hun dieseltegenhangers en tot 20 procent minder
dan benzineversies. Wanneer biomethaan in zuivere vorm of mengsels wordt gebruikt,
kan de CO2-uitstoot van bron tot wiel zelfs nog lager liggen.
Met de Econic NGT (Natural Gas Technology), die al sinds 2014 op de markt is, heeft
Mercedes-Benz Trucks al geruime tijd een voertuig op gecomprimeerd aardgas (CNG)
in zijn productgamma. Het gebruik van nieuwe technologieën om een uiterst efficiënte
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aantrekkelijker maken, ook voor langeafstandstransport.
Uiterst efficiënte brandstofcelaandrijvingen
Brandstofcellen gebruiken de chemische reactie tussen waterstof en zuurstof om
elektriciteit te genereren waarmee een elektromotor kan worden aangedreven. Dat
systeem verhoogt de efficiëntie tot 55 procent, waardoor het veel efficiënter is dan een
verbrandingsmotor. Dat impliceert dat ook de totale energiebalans beter is.
Het potentieel van de brandstofceltechnologie staat buiten kijf, net als het gebruik van
waterstof als energieopslag. Waterstof speelt dan ook een belangrijke rol in de
wereldwijde klimaatgesprekken. Waterstof die wordt gegenereerd met hernieuwbare
energie, draagt in de eerste plaats bij tot een aanzienlijke reductie van de schadelijke
CO2-uitstoot. Brandstofcelvoertuigen veroorzaken geen lokale vervuiling of CO2uitstoot. De enige emissie is waterdamp.
Alliantie voor waterstofinfrastructuur
Waterstof is niet alleen milieuvriendelijk en performant, maar is ook eenvoudig te
transporteren en snel te tanken. Dat zijn de redenen waarom de ontwikkelaars van
Mercedes-Benz Trucks veel belang hechten aan de opties die deze technologie aanbiedt
voor het vrachtvervoer. Naast die activiteiten houdt Mercedes-Benz zich ook bezig met
de constante uitbreiding van de bestaande waterstofpompinfrastructuur. De vereisten
van bedrijfsvoertuigen spelen daarbij een alsmaar grotere rol.
De doorslaggevende factor wat de marktpenetratie van brandstofceltechnologie betreft,
is het bestaan van een doeltreffend netwerk en waterstofpompstations. Door in 2015
samen met Air Liquide, Linde, OMV, Shell en Total de sectoroverkoepelende joint
venture H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co. KG op te richten, heeft Daimler AG de
basis gelegd om het hele Duitse waterstofpompnetwerk tegen 2023 uit te breiden tot
400 stations.
Sinds de oprichting van de joint venture is het Duitse waterstofnetwerk gestaag
gegroeid: op 5 maart 2018 werd het Total-station in Ingolstadt geopend als 45e Duitse
waterstofstation. De bedoeling is om tegen 2023 tot 400 stations te hebben.
Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany
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• Verhoogd rijden, connectiviteit, milieuvoorschriften en elektrische mobiliteit
zullen een groeiende impact hebben op het interieur- en exterieurdesign van
vrachtwagens
• Bij Mercedes-Benz Trucks worden nieuwe cockpits en bedieningselementen
rond de chauffeur ontworpen op basis van het principe ‘van binnen naar
buiten’.
Het werk van de ontwerpers van Daimler wordt momenteel beïnvloed door de vele
innovaties op het gebied van autonoom rijden, elektrische mobiliteit en connectiviteit,
alsook door de alsmaar strengere milieuvoorschriften. Dat geldt ook voor de mensen
die het interieur en exterieur van de vrachtwagens van Mercedes-Benz tekenen. Zij
moeten heel wat specifieke eisen integreren in hun werk.
De smartphone als rolmodel: de human-machine interface (HMI)
Mercedes-Benz Trucks houdt sterk vast aan het principe ‘van binnen naar buiten’ bij
het ontwerp van het interieur en de bedieningselementen. Alle ontwikkelingsstappen
zijn opgebouwd rond de chauffeur. De ontwerpers tekenen een volledige werkplek.
Vrachtwagenchauffeurs spenderen heel wat uren van hun dag zittend aan het stuur. Na
het werk of tussen de rijtijden door, blijven ze vaak in hun voertuig voor hun pauzes.
Ze zijn dus bijna voortdurend in contact met de designs van de ontwerpers, hoe die er
ook uitzien. De manier waarop de human-machine interface (HMI) wordt ontworpen,
heeft een aanzienlijke invloed op de prestaties van de chauffeur. Zowel in de weergave
van de snelheid en het toerental als bij de keuze van favoriete tracks in het
entertainmentsysteem: alles functies moeten correct werken en moeten voor de
chauffeurs ook aanvaardbaar zijn gedurende een jarenlange periode.
“De schermen mogen niet te opdringerig noch te discreet zijn. Dat is een moeilijke
evenwichtsoefening wanneer we de ‘look & feel’ van onze vrachtwagens
uitwerken”, verduidelijkt Annelie Schanz, HMI-designer voor Mercedes-Benz
Trucks. “Bovendien bestaat een van onze grootste uitdagingen erin om de
schermen en indicatoren perfect af te stemmen op elke situatie. Zo krijgt de
chauffeur op elk moment exact de informatie die hij op dat ogenblik nodig heeft, of
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elementen moet worden vermeden.”
De interface tussen vrachtwagen en chauffeur zal sterk blijven evolueren in de
vrachtwagens van de toekomst. Zelfs in de volgende generatie van Mercedesvrachtwagens zullen de veiligheids-en assistentiesystemen een nog bredere waaier aan
functies bezitten. Voor de chauffeur als verantwoordelijke voor de vrachtwagen, moet
het werk van de systemen op een perfect begrijpbare manier worden weergegeven. “Op
middellange termijn zullen facetten zoals ‘platooning’ en nog meer gedetailleerde en
up-to-date verkeersinformatie totaal nieuwe designuitdagingen met zich meebrengen”,
aldus Annelie Schanz.
Met het oog op de toenemende complexiteit, is intuïtieve controleerbaarheid een van de
kernvereisten bij het uitwerken van de HMI. “De chauffeur wil een eenvoudig systeem,
geen complexe machine waar hij een hele tijd aan moet wennen”, legt Annelie Schanz
uit. “Daarom zullen we alle infotainment- en entertainmentsystemen in de toekomst zo
ontwerpen dat ze zich laten bedienen zoals een tablet of smartphone en met een logica
waarmee de chauffeur reeds vertrouwd is.”
Nog een belangrijke trend voor het design van de human-machine interface is
personalisering: in de toekomst zullen chauffeurs de mogelijkheid hebben om
schermen en bedieningselementen te personaliseren en een keuze te maken uit
verscheidene designuitvoeringen. Bij fleetvoertuigen zal elke chauffeur zijn eigen
profiel kunnen oproepen telkens wanneer hij de vrachtwagen gebruikt.
Exterieur en interieur: zuiver design met hoge herkenningswaarde
Strenge wettelijke vereisten zoals de eisen met betrekking tot
vrachtwagenafmetingen geven koetswerkdesigners slechts een nauwe marge
waarbinnen ze moeten werken. Toch erkennen de autoriteiten dat er nood is aan
een zekere mate van flexibiliteit om de ecopolitieke doelstellingen te realiseren. Op
middellange termijn is het perfect denkbaar dat langere cabines zullen worden
toegestaan. Dat zou de exterieur- en interieurontwerpers meer ruimte voor
creativiteit geven. “Aan de binnenzijde kunnen we de cabine nog meer als een
levende en recreatieve ruimte inrichten. Aan de buitenzijde zouden we de ruiten
nog verder kunnen kantelen om de stroomlijn verder te verbeteren”, aldus Oliver
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koetswerken en bevestigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de CO2-uitstoot
en het brandstofverbruik. Met het oog op de alsmaar strengere milieuvereisten zijn
ze dan ook belangrijke hefbomen om vrachtwagens te optimaliseren.”
Een fundamentele uitdaging voor vrachtwagendesigners is het bredere modelgamma in
vergelijking met personenwagens. Vrachtwagens moeten aan een uitzonderlijk brede
waaier van smaken voldoen, waardoor het aantal mogelijke configuraties nagenoeg
eindeloos is. En dan hebben we het nog niet over de uitrustingsniveaus. “Hier is het
zaak om de designoplossing te vinden die het best aansluit bij de globale look van het
voertuig”, aldus Oliver Stick.
De interieur- en exterieurdesigners blijven ideeën genereren door een klassieke
benadering te hanteren: met potlood en papier. Die schetsen worden vervolgens
gedigitaliseerd alvorens er een kleimodel wordt gemaakt waarvan een schaalmodel
wordt afgeleid. Tot slot wordt een complex digitaal model ontwikkeld, dat dan als basis
dient voor verdere productiestappen.
Hoewel de vereiste specificaties voor een vrachtwagen nauwkeurig gedefinieerd zijn en
de wettelijke vereisten nog niet versoepeld werden, hebben vrachtwagendesigners nog
steeds tal van designmogelijkheden. Oliver Stick: “Onze ontwerpen hebben als doel om
zich te concentreren op de respectievelijke sleutelelementen en tegelijk lange tijd
aantrekkelijk te blijven. Bovendien moet een Mercedes-vrachtwagen in elk detail
technologisch leiderschap, kwaliteit en emotie uitstralen, zonder daarbij te vervallen in
gimmicks.” De esthetische streefdoelen zijn hoog, besluit Olivier Stick: “Bij
investeringen zoals een vrachtwagen is het design een van de voornaamste
beslissingsfactoren voor klanten.”
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• De focus van de wetgever verschuift meer en meer naar CO2-uitstoot en
brandstofverbruik
• Vanaf 2019 zullen ook vrachtwagenconstructeurs de CO2-uitstoot van hun
voertuigen beginnen te meten met behulp van het VECTO-softwareprogramma
• VECTO verhoogt de transparantie voor klanten en versterkt de competitie
tussen constructeurs VECTO houdt echter nog geen rekening met talrijke
brandstofbesparende technieken van Mercedes-Benz Trucks
Wanneer de limieten die opgelegd worden door de steeds strengere Euro-standaarden
over de decennia met elkaar vergeleken worden, wordt duidelijk hoe groot de
uitdagingen waren die de vrachtwagenconstructeurs tussen de introductie van Euro I
in oktober 1993 en Euro VI op 31 december 2013 hebben overwonnen. Er werd
bijzonder geavanceerde technologie geïntroduceerd om te voldoen aan de limieten,
waardoor de luchtkwaliteit in steden geleidelijk is verbeterd. Neem bijvoorbeeld
stikstofoxide: de huidige NOx-limiet van de Euro VI-standaard ligt 95 procent lager dan
de door Euro I opgelegde grenswaarde. Dit gaat gepaard met een voortdurende afname
van het brandstofverbruik – wat technisch gezien een huzarenstukje is.
Uitdaging: Klimaatakkoord van Parijs
Om ook te voldoen aan de doelstellingen die opgelegd werden door het Klimaatakkoord
van Parijs, moeten alle landen wereldwijd hun CO2-uitstoot drastisch verminderen.
Aangezien zware bedrijfsvoertuigen ongeveer 25 procent van de door het wegverkeer
veroorzaakte uitstoot produceren, vindt de EU het nodig om de wetgeving hieromtrent
te wijzigen. Uitdaging: het verlagen van de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen
is veel moeilijker dan bij personenwagens, omdat er veel verschillende versies van
vrachtwagens bestaan voor soms heel diverse transportopdrachten.
Bij verbrandingsmotoren zijn de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik twee lineaire
variabelen. Wie brandstof bespaart, doet dat niet alleen voor zijn eigen
portemonnee, maar draagt ook zijn steentje bij voor het milieu. Ondanks de
drastisch verstrengde emissiestandaarden voor stikstofoxide en partikels, waaraan
enkel voldaan kon worden door middel van technische oplossingen die aanvankelijk
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Mercedes-Benz-vrachtwagens en daarom ook de CO2-uitstoot ervan volgens DEKRA
de voorbij 22 jaar met 22 procent gedaald. De Europese Commissie besliste om
VECTO te ontwikkelen om in de toekomst de reële CO2-uitstoot en
brandstofverbruikswaarden beter met elkaar te kunnen vergelijken en de
doelstellingen van Parijs te bereiken. VECTO staat voor 'Vehicle Energy
Consumption Calculation Tool' en werd door de Commissie in samenwerking met de
vrachtwagenconstructeurs en andere belanghebbenden ontwikkeld.
De VECTO-software is een centraal element in een uitvoerig proces voor het bepalen
van de CO2-uitstoot van bedrijfsvoertuigen, rapportering en monitoring. Met dit proces
wil de Europese Commissie allereerst een geloofwaardige gegevensbasis creëren voor
de CO2-uitstoot van bedrijfsvoertuigen – in heel Europa en voor alle constructeurs.
Exacte metingen staan voor vooruitgang
Essentiële inputgegevens worden aanvankelijk gemeten als gegevensbasis voor
VECTO. Zes componenten hebben een belangrijke invloed op het brandstofverbruik: de
motor, de rolweerstand van de banden, het voertuig zelf met zijn luchtweerstand en
gewicht, de transmissie, de assen en ten slotte de hulpaggregaten. Met uitzondering
van de hulpaggregaten, waarvoor gestandaardiseerde waarden gebruikt zullen worden,
worden de waarden van alle genoemde componenten metrologisch bepaald voor
VECTO. VECTO zal deze gegevens vervolgens verwerken. De tool kan de CO2-uitstoot
berekenen voor om het even welke geconfigureerde bedrijfsvoertuigen en
gedefinieerde toepassingsgebieden. Dit maakt het eenvoudiger voor klanten om
voertuigmodellen rechtstreeks met elkaar te vergelijken en versterkt de competitie
tussen de constructeurs, hoewel de software zijn beperkingen heeft en bijvoorbeeld
niet alle rij-, laad- en toepassingssituaties kan beschrijven.
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VECTO vergroot de transparantie in de markt als geheel. Mercedes-Benz Trucks ziet de
introductie ervan als een belangrijke stap in de richting van een duurzaam
transportsysteem en ondersteunt deze holistische benadering van CO2-reductie. De
verantwoordelijken bij Mercedes-Benz Trucks vragen dat VECTO in de toekomst
rekening houdt met alle brandstofbesparende en daarom CO2-besparende ingrepen die
op dit moment reeds beschikbaar zijn in Mercedes-Benz-vrachtwagens. VECTO houdt
nog geen rekening met besparingen die bereikt worden in reële operaties dankzij het
gebruik van vooruitziende systemen, zoals Predictive Powertrain Control (PPC).
Daarom moet het VECTO-simulatiemodel nog verder ontwikkeld worden. Want voor
transportbedrijven is nog steeds het werkelijke brandstofverbruik van belang, dat in
het geval van Mercedes-Benz Trucks over het algemeen lager uitvalt dan de VECTOberekeningen.
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• Nagenoeg zero verkeersongevallen tegen 2050 – dat is de doelstelling van de
EU
• Mercedes-Benz Trucks is al vele jaren bezig met de ontwikkeling van systemen
om de 'visie van ongevallenvrij rijden' werkelijkheid te doen worden.
• Hulpsystemen leveren nu al een belangrijke bijdrage aan de
verkeersveiligheid, bijv. Active Brake Assist 4 met voetgangerdetectie en
Sideguard Assist – beide exclusief beschikbaar bij Mercedes-Benz Trucks.
De visie van ongevallenvrij rijden is een cruciaal onderdeel van het Daimler-DNA. Het
bedrijf is al decennialang pionier op het vlak van veiligheid en hulpsystemen. Een van
de redenen hiervoor is dat de basis voor het verbeteren van systemen gelegd wordt in
het ongevallenonderzoek binnen het bedrijf. Ook tussen de vrachtwagenconstructeurs
is Mercedes-Benz trucks een wegbereider op dit vlak: bijna alle populaire
veiligheidssystemen die nu beschikbaar zijn voor vrachtwagens werden
geïntroduceerd op Mercedes-Benz-vrachtwagens. Een groot aantal hulpsystemen is
uitsluitend verkrijgbaar voor Mercedes-vrachtwagens. Mercedes-Benz introduceerde
bijvoorbeeld tien jaar geleden het eerste Active Brake Assist-systeem. Veel van de door
Mercedes-Benz Trucks ontwikkelde veiligheidssystemen, waaronder Lane Keeping
Assist, zijn intussen een gevestigde waarde op de markt, maar zijn nu zelfs verplicht
voor nieuwe voertuiginschrijvingen in de EU.
De veiligheidsstandaarden blijven zetten in de toekomst
Toen Mercedes-Benz Trucks in 2016 Active Brake Assist 4 (ABA 4) lanceerde, was het
het eerste veiligheidshulpsysteem met geïntegreerde voetgangersdetectie ter wereld.
En het was het eerste noodremsysteem in een vrachtwagen dat in staat was om het
risico op aanrijdingen met voetgangers aanmerkelijk te verminderen. Het Sideguard
Assist-systeem, dat op hetzelfde moment geïntroduceerd werd, is ook het eerste
hulpsysteem van de constructeur dat voetgangers en fietsers doeltreffend kan
beschermen wanneer de vrachtwagen afslaat, door de bestuurder onmiddellijk te
waarschuwen wanneer er een aanrijding dreigt.
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Benz Trucks voortdurend actieve en intelligente veiligheidssystemen op de markt
brengt. De focus van de marktleider in het nastreven van maximale veiligheid ligt
op anticiperende actie, in plaats van reactie. In de toekomst zullen systemen
daarom ook in staat zijn om actief te remmen.
Dringend probleem: stress achter het stuur
Volgens een recent onderzoek lijdt ongeveer 13 procent van de
vrachtwagenbestuurders aan chronische stresssymptomen wegens de grote
verkeersdrukte. Het aantal mensen dat geregeld lijdt onder stress die te wijten is aan
de verkeersomstandigheden, maar die nog niet ziek zijn, ligt zelfs nog hoger. Om
bestuurders precies de juiste ondersteuning te bieden, zet Mercedes-Benz Trucks
krachtdadig de ontwikkeling van autonoom rijden verder in de volgende generatie van
zijn vrachtwagens. Nieuwe systemen zullen gedeeltelijk autonoom rijden mogelijk
maken bij alle snelheden. Ze zijn een logische doorontwikkeling van Proximity Control
Assist met stop-and-go-functie en zijn ontworpen om de bestuurder te ondersteunen in
geval van afleiding in stresserende en monotone situaties.
Groot onderzoeksnetwerk
Om te voldoen aan de sterk gediversifieerde vereisten inzake actieve veiligheid, doet
Mercedes-Benz Trucks een beroep op alle beschikbare expertise bij Daimler:
vrachtwagens, bestelwagens, bussen en personenwagens worden al vele jaren hecht
met elkaar en met het bedrijfsonderzoek in onze hoofdvestiging verbonden. Dit
betekent dat elke eenheid profiteert van de ontwikkeling en ervaring van de andere
eenheden. Een andere reden voor de toonaangevende positie van Mercedes-Benz
Trucks op het vlak van veiligheids- en hulpsystemen zijn de baanbrekende
verwezenlijkingen van de ontwikkelingsingenieurs bij het voortdurend verbeteren van
de sensorsystemen van de voertuigen. De hoeveelheid gegevens waarmee rekening
wordt gehouden neemt voortdurend toe. Uitgebreide testen verzekeren dat de sensoren
een ideale inleerprocedure ondergaan en dat de gestandaardiseerde reacties op
complexe verkeersomstandigheden snel en vlot verlopen.
Vooral in vrachtwagens voor langeafstandsvervoer zal de intelligente combinatie
van de hulpsystemen de volgende jaren de weg bereiden voor in hoge mate
Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany
Mercedes-Benz – A Daimler Brand

autonoom rijden. Nieuwe hulp- en veiligheidssystemen zullen elk op zich het
aantal ongevallen doen dalen. De kwantumsprong naar ongevallenvrij rijden zal
plaatsvinden dankzij de intelligente integratie van deze systemen, waaraan
Mercedes-Benz voortdurend werkt.
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Workshop 'Inzicht in automatisering'
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• Autonome rijsystemen zullen in serieproductie gaan bij Mercedes-Benz Trucks
• Autonoom rijden voor vrachtwagens resulteert in meer veiligheids- en
werkingsopties, minder stress voor de bestuurders en een efficiënter gebruik
van de ruimte op de weg
• De combinatie van bestaande hulpsystemen kan binnenkort de eerste
toepassingen van autonoom rijden mogelijk maken
• De sector is akkoord gegaan over een systeem met vijf niveaus om de
automatiseringsgraad te classificeren
Autonoom rijden verhoogt niet alleen de efficiëntie en de veiligheid, maar vermindert
ook de werkdruk van de bestuurder in monotone of bijzonder stresserende rijsituaties.
Dat betekent dat de bestuurder zich langer kan concentreren, wat de veiligheid ten
goede komt. Met deze doelstelling in het achterhoofd wil Mercedes-Benz Trucks de
volgende jaren zijn toonaangevende positie op dit gebied verder uitbouwen.
De sector is akkoord gegaan over een systeem met vijf niveaus dat bedacht werd door
de ingenieursorganisatie SAE International en dat door de VDA (German Automotive
Industry Association) werd overgenomen voor Duitsland. Dit systeem wordt gebruikt
om de verschillende types van autonoom rijden te classificeren:
Niveau 1 – geassisteerd rijden
Geassisteerd rijden is op dit moment de virtuele standaard in tal van
vrachtwagencockpits. Het omvat bijvoorbeeld de snelheidsregelaar, die de snelheid en
vaak de afstand tot het voorliggend voertuig regelt. In dit geval moet de bestuurder
steeds zijn handen op het stuurwiel en zijn ogen op de weg houden.
Niveau 2 – gedeeltelijk autonoom rijden
In bepaalde situaties, bijv. op de snelweg, kan de vrachtwagen autonoom rechtdoor
rijden, in de rijstrook blijven en de afstand met het voorliggend voertuig aanhouden. In
files kan het voertuig het heft volledig in handen nemen. Toch moet de bestuurder
voortdurend aandachtig blijven.
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In dit geval kunnen de systemen van de vrachtwagen in bepaalde omstandigheden,
vooral op snelwegen, de volledige besturing overnemen. De bestuurder wordt tijdig
gewaarschuwd indien hij opnieuw de controle over het stuurwiel moet overnemen. De
bestuurder moet tijdens de hele rit wel voortdurend een oog op de weg houden, zodat
hij bij een noodgeval kan ingrijpen.
Niveau 4 – volledig autonoom rijden
De vrachtwagen kan een bepaalde transportopdracht autonoom uitvoeren – zelfs op
secundaire wegen of in stadsverkeer. De bestuurder hoeft zijn aandacht niet langer op
het verkeer te richten en kan zich met andere dingen bezighouden.
Niveau 5 – vrachtwagens zonder bestuurder
Vanaf dit ontwikkelingsniveau zijn vrachtwagens zonder bestuurder onderweg voor
alle transportopdrachten en zijn ze bijvoorbeeld niet langer uitgerust met een
stuurwiel.
Langeafstandsvervoer is de innovatiedrijfveer op het gebied van autonoom rijden
Langeafstandsvervoer bekleedt een speciale positie op het vlak van autonoom rijden:
nagenoeg steeds dezelfde snelheid, verbindingen in heel Europa met lange afstanden
en de bestuurder verblijft het grootste gedeelte van de tijd in de cabine. Hierdoor is de
langeafstandsvrachtwagen voorbestemd om een belangrijke speler te zijn wanneer in
hoge mate autonoom rijden de volgende jaren wordt geïntroduceerd. Het proces wordt
gestimuleerd door het gebrek aan kruispunten en de sterk gestructureerde rijstijl op
snel- en hoofdwegen met een duidelijke definitie van de weggebruikers. Mercedes-Benz
Trucks maakt voortdurend vorderingen voor de marktlancering van productieklare
systemen voor gedeeltelijk autonoom rijden.
Onderzoeksveld platooning: veelbelovende resultaten
In grote mate autonoom rijden wordt niet door Mercedes-Benz Trucks afzonderlijk
ontwikkeld. Daimler AG doet op dit gebied onderzoek in diverse richtingen en vanuit
verschillende gezichtspunten. Talrijke voorbeelden bevestigen de toonaangevende rol
van het bedrijf op dit gebied. Twee jaar geleden verbond Mercedes-Benz Trucks drie
geautomatiseerde Actros-vrachtwagens met elkaar als een peloton in het openbaar
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brandstofverbruik tot zeven procent en de vereiste ruimte op de weg met bijna de helft
verminderen – terwijl tegelijk de veiligheid verbeterd wordt.
Zelfs wanneer vrachtwagens in een peloton rijden, behoudt elke vrachtwagen zijn
autonomie op de weg en kan hij onafhankelijk reageren op gevaren. Het ene voertuig
volgt het andere niet blindelings. In plaats daarvan blijft het autonoom remmen en
sturen. Om te voorkomen dat andere weggebruikers gehinderd worden door de lengte
van het konvooi, kan het peloton ook tijdelijk opsplitsen, bijvoorbeeld wanneer een
auto invoegt tussen de vrachtwagens. Op of- en afritten wordt de afstand tussen de
vrachtwagens bijvoorbeeld automatisch vergroot, zodat andere voertuigen kunnen
voorbijsteken.
In mei 2015 verleende de staat Nevada een vergunning voor twee Freightliner
Inspiration Trucks voor normale werking op openbare wegen. FUSO test op dit moment
platooning in Japan. Hier rijdt een elektronisch verbonden FUSO Super Great zware
vrachtwagen in gedeeltelijk autonome modus als onderdeel van een peloton met andere
vrachtwagens op openbare wegen in Groot-Tokio.
Daarnaast blijft Daimler zijn toonaangevende activiteiten voor autonome vrachtwagens
en bussen uitbreiden. Hiervoor heeft het merk een onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum voor autonoom rijden opgericht in Portland, Oregon. Deze
innovatiesite zal nauw samenwerken met bestaande ontwikkelingsafdelingen voor
autonoom rijden in Stuttgart en India. Of het nu gaat om Mercedes-Benz Trucks of de
andere op vrachtwagens gerichte dochterondernemingen van Daimler: bij de lopende
testen zijn al klanten en bestuurders van klanten betrokken om de effecten van
automatisering te observeren, bijvoorbeeld met betrekking tot stressvermindering.
Andere toepassingen in afgesloten zones
Daarnaast worden er nu al autonome bedrijfsvoertuigen ingezet op bouwwerven en in
de landbouw, bijv. zuiggraafmachines en oogstmachines. Een vergelijkbaar voorbeeld
met een Mercedes-Benz-vrachtwagen is de test op het terrein van de vroegere
luchtmachtbasis in Pferdsfeld. Hier liet Mercedes-Benz Trucks zien hoe een
sneeuwruimvoertuig zonder bestuurder kan werken in afgesloten zones, zoals
luchthavens: Onder de projectnaam 'Automated Airfield Ground Maintenance' (AAGM)
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voerden vier Mercedes-Benz Arocs-voertuigen op een vliegveld autonoom
sneeuwruimtaken uit in een op afstand bestuurd konvooi.
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Workshop 'Efficiëntie-uitdaging'
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• Op middellange termijn zal langeafstandsvervoer in het bijzonder blijven
afhangen van vrachtwagens met verbrandingsmotoren
• Voor de klanten is een verlaging van het brandstofverbruik een van de meest
doeltreffende manieren om de totale kosten van hun voertuigen te
verminderen
• Realistische simulaties identificeren het potentieel om de brandstofefficiëntie
bij Mercedes-Benz Trucks verder te optimaliseren
• Brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn lineaire variabelen: de strengere
emissienormen van de toekomst kunnen enkel bereikt worden door het
verbruik te doen dalen
• Wegens het grote aantal configuraties en toepassingsgebieden is het erg
complex om het brandstofverbruik van vrachtwagens exact te berekenen – de
ingenieurs van Mercedes-Benz Trucks geven al 30 jaar de toon aan op dit
gebied
Voor grote vrachtwagenparken geldt hetzelfde als voor kleinere transportbedrijven: op
het vlak van brandstofverbruik kan het kleinste besparingspotentieel een enorme
impact hebben op de totale gebruikskosten van de vrachtwagens. Een voorbeeld van
een berekening: laten we aannemen dat een nieuwe langeafstandsvrachtwagen
verbeteringen krijgt op het vlak van de aerodynamica en de aandrijving, die het
dieselverbruik met drie procent doen dalen. Met een jaarlijks aantal kilometers van
120.000 km, een dieselprijs van € 1,20 per liter en een gemiddeld brandstofverbruik
van ongeveer 30 liter per 100 kilometer voor de oude vrachtwagen, komt dit voor het
bedrijf overeen met een besparing van ongeveer € 1290. Het geschatte totaal voor een
vrachtwagenpark van 100 trekkers zou dan een getal met zes cijfers zijn, waardoor een
bijkomend voertuig kan aangekocht worden. Het verlagen van het brandstofverbruik is
en blijft essentieel voor transportbedrijven om de rendabiliteit te verzekeren. Maar
brandstofverbruik hangt altijd samen met het milieu.
Exacte berekeningen leggen de basis voor verdere optimaliseringen
Brandstofverbruik en CO2-uitstoot zijn lineaire variabelen en hangen daarom samen.
Een lager brandstofverbruik betekent dan ook automatisch een lagere uitstoot. Om de
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verbeteringen in de brandstofefficiëntie daarom een cruciale rol. "De enige manier om
een potentiële verbetering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot op te sporen en
uit te buiten is door exacte berekeningen en 100% realistische simulaties", aldus
Wolfgang Sülzer, die bij Daimler samen met zijn team verbruikssimulaties en
efficiëntieberekeningen uitvoert voor de volledige modellenreeks van de groep. "Onze
simulatieresultaten leveren dan ook een belangrijke bijdrage voor de ontwikkeling van
nog zuinigere voertuigen."
De optimalisering van het brandstofverbruik van vrachtwagens stelt de ontwikkelaars
voor enorme uitdagingen: exacte berekeningen zijn extreem complex, door de veelheid
aan mogelijke configuraties en toepassingsgebieden. In tegenstelling tot
personenwagens hebben vrachtwagens een groot aantal variabele componenten,
waaronder verschillende motoren, transmissies of assen. Bovendien hebben het
koetswerk, het design, het aantal trailers en het toepassingsgebied van de vrachtwagen
een belangrijke impact op het verbruik. Voor een realistische simulatie is het ook
belangrijk dat exacte milieugegevens en verschillende bestuurderstypes in aanmerking
worden genomen. Wolfgang Sülzer: "We doen dit werk zodat we de klanten van
Mercedes-Benz Trucks vrachtwagens kunnen blijven bieden die hen geldt opleveren
dankzij hun laag brandstofverbruik en die voldoen aan de steeds strenger wordende
wettelijke vereisten."
Computersimulaties – zo realistisch mogelijk
Een team van Daimler ontwikkelde meer dan 30 jaar geleden de eerste
simulatiesoftware voor het berekenen van het brandstof- en energieverbruik en de CO2uitstoot. En het basisprincipe van toen is tot vandaag ongewijzigd gebleven: het
modelvoertuig rijdt in een gesimuleerde omgeving op een route met exact hetzelfde
profiel als hetgeen een bepaalde klantengroep nodig heeft. De Daimler-ingenieurs
hebben de prestaties van de software door de jaren heen voortdurend verbeterd.
Nieuwe en steeds complexere parameters werden in aanmerking genomen om de
berekeningen nog exacter te maken. De huidige versie van de software kan zelfs het
gedrag van individuele regeleenheden in de vrachtwagen simuleren. Deze kopie van
het elektronische netwerk in de vrachtwagen geeft een belangrijke impuls om de
brandstofefficiëntie voor het hele systeem te verbeteren.

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Germany
Mercedes-Benz – A Daimler Brand

Simulaties vullen wegtesten aan

Pag. 27

Door de brandstofverbruiks- en CO2-uitstootwaarden die door de simulatie werden
berekend te analyseren, kunnen de ontwikkelaars bijkomend optimaliseringspotentieel
identificeren. Toch zijn testen in reële omstandigheden nog steeds noodzakelijk. Naast
simulaties wordt het verbruik ook gemeten in wegtesten. De twee disciplines vullen
elkaar aan en concurreren niet met elkaar. De testen omvatten ook vergelijkingen
tussen concurrerende voertuigen en eigen voertuigen in dezelfde algemene
omstandigheden, bijvoorbeeld met hetzelfde gebruiksprofiel en dezelfde route. Het is
niet mogelijk om deze vergelijkingen volledig te simuleren, aangezien Daimler geen
toegang heeft tot alle gegevens van concurrerende voertuigen. Toch resulteert de
simulatie in de berekening van talrijke maatregelen en, bijgevolg, in een verlaging van
de kosten.
Het huidige Actros-model alleen heeft meer dan 20 miljoen testkilometers afgelegd op
'echte' wegen – aangevuld met uitgebreide testen in materiaallaboratoria en op
dynamometers. Voor de marktlancering in de groeiregio's van het Midden-Oosten en
Afrika onderwierp Mercedes-Benz Trucks zijn vrachtwagen aan zes miljoen
bijkomende testkilometers in de zwaarste omstandigheden in de Verenigde Arabische
Emiraten – zowel op de weg als offroad, in vochtige condities en bij extreme
temperaturen tot 50 graden Celsius en meer, en met extreem zware ladingen. De op die
manier verzamelde gegevens worden in modellen gegoten, die door Wolfgang Sülzer en
zijn collega's gebruikt worden om hun computersimulaties verder te ontwikkelen.
Contactpersonen:
Bernard Paci, +32 (0)2 724 13 22, Bernard.paci@daimler.com

Bijkomende informatie, foto's en video's, in het bijzonder met betrekking tot de
workshops 'Design van binnen naar buiten' en 'Ongevallen actief vermijden' zijn
beschikbaar op www.d.ai/FutureLab2018 en op www.media.daimler.com
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