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MAN Truck & Bus is één van Europa’s meest toonaangevende fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en leveranciers van 

transportoplossingen, met een omzet van zo’n € 9 miljard per jaar (2015). Het modelaanbod omvat trucks, bussen en 

dieselmotoren, evenals services voor het vervoer van personen en lading. MAN Truck & Bus biedt wereldwijd 

werkgelegenheid aan meer dan 35.500 werknemers. 
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MAN neemt met Truck2Truck deel aan Platooning 

Challenge 2016 

 

MAN Truck & Bus en de Europese bedrijfswagensector zijn partners 

in de ‘European Truck Platooning Challenge 2016’ die door de 

Nederlandse overheid wordt verzorgd. Als onderdeel van dit project is 

MAN begin april 2016 betrokken bij een demonstratierit van München 

naar Rotterdam in de vorm van een konvooiprototype dat bestaat uit 

twee MAN’s TGX 18.480 BLS trekkers met deels geladen opleggers.  

Met behulp van car-to-car communicatie (ITS-G5) rijden de twee 

voertuigcombinaties in konvooi over de Duitse snelwegen, met een 

onderlinge minimumafstand van circa 10 meter. De snelheid en besturing 

van het tweede voertuig zijn daarbij geautomatiseerd. Het doel achter het 

project van de Nederlandse overheid is het onderzoeken van het potentieel 

met het oog op verkeersveiligheid en het verhogen van de efficiency van 

vrachtvervoer. Tussen 2005 en 2009 ontwikkelde en beproefde MAN al 

voertuigen voor het ‘Konvoi’ onderzoeksproject, waarbij konvooien met een 

omvang tot vier voertuigen werden getest. 

Minder CO2  en minder stress   

Platooning levert volgens MAN Truck & Bus  een belangrijke bijdrage aan 

het beperken van CO2-emissies in het wegtransport. Bovendien kan het 

‘verbonden’ rijden de veiligheid van bedrijfsvoertuigen optimaliseren en 

tegelijkertijd een zo efficiënt mogelijk gebruik van de infrastructuur 

bewerkstelligen. Deze wijze van wegtransport helpt stress bij de bestuurder 

te verminderen en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. 

Car-to-car communicatie 

Onder de naam ‘Truck2Truck’ ontwikkelt MAN Truck & Bus een 

voertuigsysteem voor wegtransport. Dit systeem maakt het mogelijk voor 

twee of meer vrachtwagen-trailercombinaties om dicht op elkaar te rijden 

(op snelwegen) met behulp van moderne, technologische rijassistentie- en 

besturingssystemen en car-to-car communicatie, zonder daarbij de 

verkeersveiligheid negatief te beïnvloeden. De afstand tussen elke 

opleggercombinatie bedraagt ongeveer 10 meter ofwel ongeveer een halve 
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seconde aan rijtijd. Het primaire doel van deze benadering is het benutten 

van het slipstreameffect dat door dit konvooi-rijden ontstaat, om zo een 

brandstofbesparing tot 10% voor het complete konvooi te realiseren. Deze 

brandstofbesparing zorgt automatisch ook voor een reductie in CO2-

emissies. Idealiter worden deze effecten gerealiseerd bij snelheden boven 

80 km/u. 

‘Elektronische trekhaak’ 

Alle voertuigen binnen het konvooi, ofwel alle truck-opleggercombinaties, 

zijn met elkaar verbonden via een zogenaamde ‘elektronische trekhaak’, 

waarbij het voorste voertuig de snelheid en richting bepaalt. De vereiste 

besturingscommando’s worden in een dataformat via een car-to-car 

communicatiesysteem (ITS-G5) naar de daarachter rijdende voertuigen 

gestuurd, terwijl de gegevens van die combinaties ook worden 

teruggezonden naar de voorste combinatie. De car-to-car communicatie 

maakt gebruik van automotive wifi (ITS-G5) via een frequentie van 5,9 

GHz.  

Konvooi tijdelijk ontbinden 

Platooning gaat de verkeersveiligheid naar verwachting verhogen, omdat 

90% van alle verkeersongevallen te wijten is aan menselijke fouten. Alleen 

al in Europa vinden jaarlijks meer dan 30.000 ongelukken plaats. Moderne 

rijassistentiesystemen garanderen dat rijden in konvooi voor alle 

weggebruikers veilig is. Slechts één voorbeeld van de veiligheidsfuncties: 

wanneer een andere weggebruiker invoegt in het konvooi om de volgende 

afslag van de snelweg te nemen, wordt het konvooi ontbonden en worden 

de bestuurders gewaarschuwd. De vrachtwagen-opleggercombinaties 

maken ruimte voor de betreffende weggebruiker. Zodra die de snelweg 

heeft verlaten, neemt het voltallige konvooi zijn oorspronkelijke 

samenstelling weer in.  

Mogelijke introductie in 2020 

In technisch opzicht is het haalbaar om het konvooiconcept tegen 2020 in 

Europa te introduceren. Dit is echter afhankelijk van de noodzakelijke 

wettelijke raamwerken en vergt een hoge mate aan samenwerking tussen 

de lidstaten en de betrokken partners. Ook de coördinatie van 

uiteenlopende verkeersregels en –wetgeving in de diverse landen speelt 

een grote rol. 


