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Etter noen mil: DAF XF // 56 tonn i Norge? // Ryslett: Polen i 1982

ETTER NOEN MIL: DAF XF 106 TREKKER MED 510 HK

Et «lydløst»
lokomotiv

DAF XF 106 er nestemann ut. Thomas Bergestad fra Hedmark skryter
av en komfortabel arbeidsplass han trives meget godt med. Vi ble
med en tur i Østerdalen for å ta pulsen på hollenderen.
TEKST OG FOTO: FRODE TELLEVIK

Fakta om bilen

Fakta om sjåfør

Spesifikasjoner: DAF XF 106
trekkbil med 510 hk
Kjørelengde per dato:
126.000 km
Bilen tatt i bruk:
26. november 2016
Type kjøring: Tanksemi som
leverer myse fra Synnøve Finden
i Alvdal til bønder i Hedmark

Navn: Thomas Bergestad (46)
Bosted: Vang i Hedmark
Fartstid: 26 år
Kjørt mest: Mest Volvo, men
også Scania, Mercedes, DAF, MAN
og en prøvetur med Tatra

Sjåførens melding til fabrikken:
Dette er genialt: – Det mest geniale er kjørekomforten og hytta. I tillegg er den rå på å ta
seg frem på vinterføre. Boggiløften reagerer
momentant og går opp på sekundet. Den presses ikke ned først, som hos mange andre.
Dette bør forbedres: – Det eneste jeg har å
sette fingeren på er at jeg kunne ønske meg
større motor. Hundre hester mer hadde vært
flott.

DAGLIG BRUK

– Daglige sjekkpunkter, enkelt eller plundrete?
– Det er jevnt over greit.
– Brukes automatiserte sjekkpunkter/
fjernsjekk i app eller annet?
– Nei, jeg bruker ikke det.
– Påfylling av AdBlue og spylervæske?
– AdBlue sitter på bakveggen bak spoileren. Spylervæsken krever at jeg vipper frem
kufangeren for å komme til i fronten. Den
påfyllingen kunne godt vært i stigtrinnet eller et enklere sted.
– Får du lagt på kjetting uten for mye
banning?
– Ja, jeg har delte skjermer, så det går veldig greit. Vi er bevisste på det når vi bygger
bil, for det blir litt kjettingbruk på gårdsveiene rundtom.
– Enkelt å skifte vindusviskere?
– Ja, det vil jeg tro. Har ikke skiftet enda.
– Hvor ofte har du være på verksted for å
oppdatere bilen?
– Har vært på en service på 80 000 km. Da

Thomas Bergestad har 26 års erfaring
som sjåfør. Nå kjører han DAF.

Det mest geniale er
kjørekomforten og hytta

ble det oppdatert det som trengtes.
– Endret den seg etter oppdateringen?
– Ja, den ble litt mer effektiv etter at ventilene ble justert.

HYTTELIVET

– Førermiljø, plusser og minuser?
– Stort sett bare plusser, for å være ærlig.
Jeg har alt rundt meg og det fungerer bra.
Rattet er rett plassert for meg og bryterne er
der de bør være.
– Sikt og blindsoner?
– Speilene er jo alltid et problem i så måte,
men de er jo vendig greie å ha der også. Etter at DAF fjernet sprossen på sidevinduet
er det lite blindsoner her, bortsett fra bak
speilhusene.
– Hvor nært bilen ser du asfalten?
– 6,0 meter.
– Sover du godt? Seng og gardiner OK?
– Ja, med komfortmadrass sover jeg nesten bedre her enn hjemme. Sengen er ekstra
bred og fin. Gardinene tetter også så det blir
ordentlig mørkt.

– Hvordan fungerer kantina?
– Kjøleskapet er greit. I tillegg har jeg godt
med plass til å smøre mat, med egen «skjærefjøl» i dashbordet. Nå har DAF fått på plass
koppholdere i stedet for askebeger også.
– Inngang, stigtrinn, håndtak OK? Hva
med bagasje?
– Med min kroppsfasong går det fryktelig greit. Har jeg med bagasje er det bare å
lempe den opp i setet og klatre etter.
– Høyde fra gulv og ned, antall trinn?
– 3 trinn. Avstand fra bakke til gulv er 148
cm.
– Bevegelighet. Har du nok gulvplass?
– Veldig stor forskjell fra da jeg kjørte
Volvo med skrå frontrute. Skapplass og gulvplass er suveren i denne bilen. Helt genialt.
– Bruker du passasjersetet mye når bilen
står stille?
– Nei, det er sjelden. Enten sitter jeg i
førersetet eller så slenger jeg meg i køya og
slapper av.
– Har du nok lagerplass?
– Ja, det er som sagt helt fantastisk. Hele
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ETTER NOEN MIL: DAF XF 106 TREKKER MED 510 HK
bagen går inn i skapet over frontruten. Det er
nesten for mye plass.
– Har du speil?
– Nei, og det er en ting jeg faktisk kunne
tenkt meg.
– Solskjermer, lett å betjene og ikke
minst; virker de?
– Jeg syns de er geniale. Drar jeg den ned,
dekker den hele frontruta, men den kunne
gjerne vært elektrisk.
– Hvilke farger og materialer ville du
valgt på interiøret hvis du fikk bestemme?
– Jeg liker jo lyse farger jeg da, og har lagt
inn matter på gulvet for å gjøre det lunere.
For meg kunne gjerne dashbordet også vært
litt lysere.
– Noe som støyer eller klirrer?
– Nei, her er det fryktelig stille. Jeg liker å
ha det stille når jeg kjører, så det passer meg
perfekt.
– Har du nok egnet plass til papirer og
slikt?
– Nå er det jo ikke så mye papirer i omløp
lenger, men det er god plass til det som er
her.
– Vindsus?
– Litt, men det skyldes firmalogoen vi ettermonterte i globen. Det er selvforskyldt.

DAF er enorm til å ta seg frem, mener sjåføren. Tanksemien er av merket
HLW fra Tyskland, som transportøren også står for importen av.

Påfylling av spylervæske
krever litt innsats, i og med at
kufangeren står i veien.

Jeg hører det ikke hvis radioen står på. Det
er ikke verre enn det.

KJØREEGENSKAPER

– Retningsstabilitet. Tør du ligge på hvitstripa?
– Ja, ja, ja. Jeg er imponert over retningsstabiliteten til DAF. Mercedes var også
retningsstabil, men denne slår alle. Avslappende å kjøre.
– Kjører du automat eller manuell?
– Mest automat, men der det trengs på
bygdeveier og slikt om vinteren bruker jeg å
kjøre manuell. Det henger sammen med litt
for liten motor. Jeg leser terrenget litt bedre

Kjørekomfort og retningsstabilitet er DAF’s største styrke,
mener Thomas Bergestad.

Hundre hester mer
hadde vært flott

DAF XF får bra score av
sjåfør Thomas Bergestad

Skapplass og gulvplass er suveren
i denne bilen. Helt genialt
enn bilen og kjører manuelt der det kreves.
– Hva tenker du om denne kassa i forhold til andre du har kjørt?
– Syns denne er tett oppunder Volvos Ishift. Denne nye er vesentlig bedre enn den
forrige modellen til DAF.
– Retarder, automat eller manuell?
– Manuelt. Det handler om å ha kontroll,
spesielt på gårdsveier og bygdeveier. Det
er jo greit å kjøre litt bil innimellom også?
Jeg bruker egentlig veldig lite cruisekontroll
også.
– Fornøyd med boggiløft og avlastning?
– Ja, den er genial. Spretter rett opp når jeg
trykker på bryteren.

– Skal vi si noe om dekkslitasje?
– Sliter ikke mer enn de andre bilene i selskapet ihvertfall. Har kjørt 120 000 både på
driv og styrehjul nå.

FØRERASSISTENTSYSTEMER

– Hvilke fungerer bra?
– Syns de fleste fungerer bra, med unntak
av varslingen når jeg kommer for nært biler
foran. Den slår inn på enkelte faste punkter
her i Østerdalen, selv om jeg ikke har biler
foran meg. Det kommer varsel i displayet og
det piper, samtidig som bilen bremser kraftig
på de samme stedene oppover dalen her, selv
om jeg er alene på veien. Jeg klarer ikke finne

ut hvorfor, utover at det gjerne skjer på vinteren når det er kaldt og klart i lufta. Kanskje
jeg bør ringe «Åndenes makt»?
– Hvilke kobler du bort?
– Linjeassistenten. Oppover Østerdalen
ligger jeg som regel på hvitstripa når jeg møter store biler.
– Har du opplevd automatisk nødbrems,
i så fall hvordan gikk det?
– Ja, og det gikk egentlig bra. Heldigvis var
det tørt sommerføre. Jeg tok igjen en traktor
som skulle svinge av veien og beregnet at jeg
hadde god margin, men bilen registrerte at
jeg tok den igjen alt for fort, så dermed hang
jeg i selen. En slik nødbrems kan nok være

Dette sier sjefen
Bileier: Amund Wiken, Tank
Transport Øst AS
– Hva var den utløsende faktor for at dere
kjøpte akkurat denne bilen?
– Jeg er DAF-patriot og sjåføren ville ha DAF.
Vi har hatt DAF siden 1988. Kostnadsmessig
er den gunstig, med blant annet halve prisen
på service i forhold til for eksempel Volvo. Vi
har hatt både Volvo, Scania og Mercedes, men
ingen slår DAF på dieselforbruk.
– Er forventningene innfridd?
– Ja, absolutt.
– Serviceavtale?
– Vi har full serviceavtale på bilen.
– Finansiering?
– Den er selvfinansiert.
– Hvem har bygget påbygget og hvorfor?
– Rognskog Bil. Jeg hadde sett noen påbygg
derfra, så jeg tok kontakt og fikk prate med
en meget imøtekommende kar. Det er moro å

Amund Wiken driver Tank Transport Øst
AS, et transportselskap som frakter myse
fra meieriet på Alvdal til grisebønder i
Hedmark.
møte slike løsningsorienterte folk. Dessuten
er det en norsk butikk som brenner for det
de gjør.
– Hva består det av?
Sideskjørt, bakbjelke, lakkert dørk og skjermer, i tillegg til eksos over tak. Jon Inge
Solberg på Hamar Lastebilservice AS har
montert kufanger, takbjelke og takskilt.
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ETTER NOEN MIL: DAF XF 106 TREKKER MED 510 HK
litt skumlere på vinteren, selv om man gjerne
kjører mer passivt på vinterføre i utgangspunktet. Man skvetter ihvertfall når det skjer.
Men det er et godt hjelpemiddel å ha i bilen.

DET DIGITALE
INSTRUMENTPANELET

– Er det enkelt nok å lese det som vises?
– Ja, jeg syns det er oversiktlig.
– Er det enkelt nok å finne frem i menyene til det du trenger?
– I forhold til mange andre syns jeg denne
er fryktelig enkel. Men nå er jo ikke jeg så
veldig opptatt av slike ting i utgangspunktet.
– Kan du skreddersy instrumentvisningen til dine behov?
– Det tør jeg ikke svare 110 prosent sikkert på, men jeg har en fin oversikt over
kjøre- og hviletiden her ihvertfall.
– Har bilen førercoaching fra produsent?
Er den i så fall nyttig?
– Nei, har ikke funnet noe på denne. Litt
rart, siden det er på den eldre modellen og på
en annen modell vi har. Men verken jeg eller
verkstedet har funnet noe enda.
– Hva er den beste forenklingen og hva
er den dårligste bieffekten av stadig mer
data i lastebilen?
– Det beste er at man får varsel om feil og
faktisk kan se hva som er feil, eller kanskje
forklare koden til verkstedet og få vite om
man kan kjøre eller må stå i ro. Sånn sett er
elektronikken genial. Men varslingen med
pip og varsellys kan bli litt mye til tider. Samtidig som intensjonen er bra, blir det litt mye
av varslingen som gjentas for ofte. Har du en
sensor som ikke virker skikkelig, ligger den
der og slår inn og ut hele tiden.

Bilen registrerte at
jeg tok igjen traktoren altfor fort, så
dermed hang jeg i
selen

Askebegrene er byttet ut
med koppholdere på denne
modellen. Bryterpanelet er
oversiktlig og man kan dessuten ha det ryddig på kontoret
i en DAF XF.

Kjøkkenbenken i DAF er helt innafor, selv om Thomas Bergestad på denne turen ikke hadde fylt
opp kjøleskapet på en stund. Han skyldte på at det var fredag og snart helg.

TELEFON, RADIO,
MUSIKK, NAVIGASJON

– Brukes originalutstyr fra bilprodusent
eller ekstern leverandør?
– Navigasjonen er original. DAB har jeg
en adapter på som fungerer bra. Ellers hører
jeg en del lydbøker og da starter CD’en der
jeg avsluttet forrige gang selv om jeg tar den
ut av spilleren i mellomtiden. Det er genialt.
– Er det lett å koble opp telefon, finne
radiostasjon og plotte rute?
– Radioen detter ut her og der, men det
gjorde den på FM-nettet også. På telefonen

bruker jeg en propp i øret. Syns det er greiest
hvis det ringer og man må ut av bilen i løpet
av samtalen.

KOMMUNIKASJON
MED KONTORET/KUNDENE

– Hvordan holder du kontakt med kjørekontoret og mottar/registrerer oppdrag?
– Nå er det jo jeg som er kjørekontoret,
så der har jeg ingenting å klage på. Der må
jeg nesten sette en stjerne i margen, rett og
slett. Kontakten med kundene går på telefon
og mail.

Snora til kompressorhornet, vakkert plassert
over døren, er en klassiker vi håper DAF akter å
beholde så lenge de leverer lastebiler.

Boggiløft av den effektive sorten. Der andre
lastebiler setter seg på ræva før boggien går
opp, løfter denne på sekundet, uten betenkningstid.
– Manuell eller automatisk nedlasting
av sjåførkort og bilkort?
– Manuelt med minnepenn.

DESIGN

– Hvilken lastebil er den peneste å se på og
hvorfor?
– Den var vanskelig. Det er så mange fine
og gjennomførte lastebiler. Skal jeg kjenne etter med hjertet tror jeg at jeg må gå for Volvo
F16 Globetrotter. Det er ett eller annet med
den. Var liksom den første ordentlige lastebilen og en stor opplevelse å få kjøre den for
første gang på langtransport, husker jeg.

Påbygget fra Rognskog Bil
gjør mye rent utseendemessig. Eksos over
tak er et bevisst valg for sjåføren, som
ferdes mye på grusveier. Det reduserer støvplagene og han slipper i tillegg at det danner
seg issvuller når bilen har stått på tomgang
på snø og isføre.

|

ETTER NOEN MIL: SCANIA S730

Hvilke biler
skal vi se på?
Kjære leser.
«Etter noen mil» er en ny fast
spalte. I forrige utgave kunne
du lese om MAN TGX
33.640 tungtrekker (til høyre)
og vi har våre planer fremover.
Men hvilke biler mener DU
er viktigst å få med i de
neste utgavene?

TREKKVOGN

– Komfort og førermiljø i særklasse
TEKST OG FOTO: FRODE

TELLEVIK

«Etter noen mil».
tidilgere svært populær spalte,
Velkommen til ny versjon av en
mil. Først ut er
med inntrykk av ny bil etter noen
Her slipper vi til sjåfør og bileier
Ørland Transport.
som nå har rullet 6000 mil for
ETTER NOEN MIL: VOLVO FH540 TRIDEM
Jan Høilands Scania S730 trekker
Vi spør og Høiland svarer:

Fakta om bilen
Spesifikasjoner: S 730,
A6*2NB, 3-akslet trekkvogn
Kjørelengde per dato:
60.000 km
Bilen tatt i bruk:
22. november 2016
Type kjøring:
Sidelaster / lokal / tur.
ygg
Påbygg: Svingskivepåb

Innfrir
forventningene

Fakta om sjåfør
Navn: Jan Høiland (52)
Bosted: Engelsvoll, Rogaland
Fartstid: 34 år
Volvo
Kjørt mest: Scania og

som sjåfør.
Jan Høiland har 34 års erfaring
S730.
Dette er hans dom over Scania

og antall trinn?
– Høyde fra bakke til gulv
167 cm. Det er
– Avstand bakke til gulv er
Dette har ført til
24 cm høyere enn R-serien.
seg R-serie
at sjåførene hos Ørland ønsker
trinnet, så det
fremover, for å slippe det siste
en stund. Det er
blir neppe flere S-serie her på
ett trinn minikke flatt gulv i R-serien, men
hos oss.
dre er å foretrekke mener sjåførene
gulvplass?
– Bevegelighet. Har du nok
– Ja, har veldig god plass her.
mye når bilen
– Bruker du passasjersetet
står stille?
TV nå, så
– Nei, i grunn ikke. Skal kjøpe
er jo svingbar.
da blir det nok mer. Stolen
Mer av små el– Har du nok lagerplass?
rom?
store
ler
men fikk
– Nok skap utvendig ihvertfall,
overkøya med en
jeg velge ville jeg byttet ut
skaprekke.
NOEN
ETTER
– Har du speil i hytta?
på, men
tenkt
ikke
– Det har jeg faktisk
nei, det er visst ikke det.
og ikke
– Solskjermer, lett å betjene
de?
Kjøleskap, minst; virker
av og til litt
– Hvordan fungerer kantina?
De er lette å betjene, men
–
er
muligheter for å smøre mat?
i frontruten. Den på sideruten
i tillegg mikro korte de
– Det går veldig bra. Jeg har
helt topp.
du
ville
og kaffetrakter.
– Hvilke farger og materialer
OK? Også
fikk bestemme?
– Inngang, stigtrinn, håndtak
valgt på interiøret hvis du
som det er.
med bagasje?
– For min del er det helt OK
i den forrige
– Det er jo ett trinn mer enn
men det fungerer
bilen min og det merkes,

– Sikt og blindsoner?
det er mye
– Det er jo speil over alt, men
plundrete?
– Daglige sjekk, enkelt eller
bedre på denne enn på R-serien.
det lettvint.
– På en bil uten kufanger er
– Hvor nært bilen ser du asfalten? kunsjekkpunkter,
før jeg
– Brukes automatiserte
– Vi målte 740 cm foran bilen
fjernsjekk i app eller annet?
men stoler ikke ne se asfalten.
gardiner OK?
– Sjekker digitalt hver dag,
– Sover du godt? Seng og
minst en
nok for meg.
helt på det, så jeg drar i peilepinnen
– Veldig bra. Det blir mørkt
gang i uken.
spylervæske ?
– Påfylling av AdBlue og
dieselved
rett
er
AdBlue
– Veldig greit.
jeg ikke fylt enda.
fyllingen. Spylervæske har
mye banning?
– Får du lagt kjetting uten
er trangt. Man
– Har ikke prøvd, men det
ellers ryker
må være obs og etterstramme,
skjermen.
– Enkelt å skifte vindusviskere?
enda.
– Det har jeg heller ikke gjort
verksted for å
– Hvor ofte har du være på

OM DAGLIG BRUK:

oppdatere bilen?
– To ganger.
– Endret den seg etter oppdateringen?
opp total kjøre– Ja. Fikk blant annet ikke
bedre.
tid i starten, så det har blitt

OM HYTTELIVET:
tid på norske
Scania S730 har rullet et års
veier. På tide med en statusrapport!

– Førermiljø, plusser og minuser?
Sittekomfort
– Trives veldig godt inni her.
ikke noe neog alt passer min kropp. Finner
gativt.

2

Sjekker oljen digitalt hver dag, men
stoler ikke helt på
det, så jeg drar i
peilepinnen minst
en gang i uken

greit både ut og inn.

MIL: DAF XF 106 TREKKER

›
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ETTER NOEN MIL: MAN TGX 33.640 TUNGTREKKER

TransportMagasinet/7.2017

− Som å sitte i stua
og kjøre

Under lupen i denne utgaven finner du en MAN TGX med den store
motoren,
PerformanceLine-pakke (nummer 94 av 100), og som går på hard
kjøring i Vestfold.
Dog med en sindig 70-åring bak rattet.
TEKST OG FOTO: HAAKON FØRDE

Gunnar Eftedal (70) har
kjørt lastebil og store maskiner «hele livet». Her forteller han om MAN TGX 640.

Og det er greit, for
skal du peile oljen,
må du tippe hytta
på denne

Tips oss på
frode.tellevik@egmont.com

G

unnar Eftedal byttet ut sin gamle
MAN V8-er med 680 hester rett
før sommeren. Han har nå fått
31.000 km på 640en, tid nok til å
la den svakere motoren, men mer moderne
teknologi, synke inn.

DAGLIG BRUK

38 TransportMagasinet/9.2017

Denne TGX 33.640-en går i realt hard kjøring på steinbrudd og
maskintransport. Her er status etter et fire måneders innkjøring.

– Daglige sjekk, enkelt eller plundrete?
– Syns det er veldig greit. Det aller meste
kommer fram i displayet på bilen. Og det
er greit, for skal du peile oljen, må du tippe
hytta på denne. Og er det noe feil, gir den
for eksempel beskjed om at den vil redusere
motoreffekten til problemet er løst.
– Brukes automatiserte sjekkpunkter i

Fakta om sjåfør

Fakta om bilen

Fakta om sjåfør

Spesifikasjoner: MAN TGX 33.640
PerformanceLine tandem trekker
Kjørelengde per dato:
31.000 km
Bilen tatt i bruk:
1. juni 2017
Type kjøring: «Jubileumsbilen» hos Gustavsen Transport
går vanligvis med en fireakslet maskinhenger og transporterer i hovedsak
anleggsmaskiner
og steinblokker.

Navn: Gunnar Eftedal (70)
Bosted: Sandefjord
i Vestfold
Fartstid: «Hele livet», de
siste 26 årene for Gustavsen

MED 510 HK

VDS-styringen kommer
på førsteplass for min del

Dette bør forbedres: – Vindsus og setehøyden.
Setet har vært for høyt så lenge jeg har kjørt
Volvo. Kjører jeg en tur med en Scania detter
jeg på plass i setet med en gang. Når jeg skal

tilbake til Volvo bruker jeg en uke på å venne meg
til det igjen. Jeg ville gjerne hatt et lavere sete i
denne. Pumper jeg luft i det, kikker jeg rett inn i
skriveren.

DAGLIG BRUK:

– Daglige sjekk, enkelt eller plundrete?
– Syns det er veldig greit å komme til
sjekkpunktene, men skal jeg påpeke en ting
så er de veldig glade i å lage plingelyder i disse bilene. Det kommer feilkoder og pling på
alt mulig. Nå for eksempel viser den redusert
bremsefunksjon. Man kan jo bli stresset av
mindre, men på verkstedet får jeg bare beskjed om at det er en overivrig slitasjegiver
på bremsene.

Svein Magne Krakk har 13 års erfaring som
sjåfør. Dette er hans dom over Volvo FH540.

selpling en dag jeg skulle rygge meg opp en
gårdsvei og rundt en silo.

Bergestad fra Hedmark skryter
– Brukes automatiserte sjekkpunkter/
Den har vært på tre servicer og da regner
er nestemann ut.jeg–Thomas
XF i 106
DAF
fjernsjekk
app eller annet?
godt med. Vi ble
med de
meget
har oppdatert,
at jeg vet hva.
trivesuten
ss han
– Peiler olje med jevne mellomrom.
Sto– Endret den seg etter oppdateringen?
komfortabel arbeidspla
n.
lerav
ikkeen
blindt på elektronikken, men bruker
på hollendere
– Ja,for
jeg kjenner
den ble annerledes
å ta atpulsen
på
app på mobilen for åen
i Østerdalen
varmeren
før jeg giringen. Den ble bedre etter
med startetur
– Hvor ofte har du være på verksted for å
oppdatere bilen?

et verkstedsskal på tur.
besøk.
– Påfylling av AdBlue, spylervæske OK?
TELLEVIK
TEKST OG FOTO: FRODE
– Syns det er greit.
HYTTELIVET:
– Får du lagt på kjetting uten for mye – Førermiljø,
plusser og minuser.
Den plinger hver gang jeg starter og hvis banning?
– Syns brytere er oversiktlige, men litt små
jeg stanser i en rundkjøring. Det plinger
– Ja, bilen er bestilt med plastskjermer, så og litt for lette
på avtrekkeren. Hvis jeg sitter
også hele tiden hvis spylevæskenivået er lavt. det blir trangt,
men hever jeg den på luften klar med fingeren på sandstrøeren,
går den
Uansett går alarmen hos meg hver gang, så er det plass
nok. Man får forøvrig god tre- gjerne på bare jeg kommer
borti bryteren,
jeg lurer jo på hva som skjer hvis det virkelig ning å legge
(46)
kjetting når man kjører kraftfôr
Thomas
at jeg Bergestad
hadde tenkt å trykke. Men noe
Navn: uten
er noe alvorlig. Det blir litt ulv, ulv.
106
i Hardanger.
XF
ner: DAF
i Hedmark
stortVang
problem
er det ikke.
Et annet irritasjonsmoment er hvisSpesifikasjo
Bosted:
det
– Enkelt å skifte
og blindsoner?
510 hk vindusviskere? Fartstid:– Sikt
minker på kjøretiden. Jeg talte over 10 trekkbil
26 år
var–med
Enkel sak.
– Det har blitt veldig men
bra. I gamlebilen
per dato:
mest: Mest Volvo,

Fakta om bilen

Fakta om sjåfør

Kjørelengde
Kjørt
DAF, MAN
126.000 km
også Scania, Mercedes,
Tatra
TransportMagasinet/
8.2017 27
Bilen tatt i bruk:
og en prøvetur med
26. november 2016
som
Type kjøring: Tanksemi
Finden
leverer myse fra Synnøve
Hedmark
i Alvdal til bønder i

Sjåførens melding til fabrikken

›

:

kjøreDet mest geniale er
Dette er genialt: –
å ta
I tillegg er den rå på
komforten og hytta.
Boggiløften reagerer
seg frem på vinterføre.
presopp på sekundet. Den
momentant og går
hos mange andre.
ses ikke ned først, som

års erfaring
Thomas Bergestad har 26
DAF.
som sjåfør. Nå kjører han

Det mest geniale er
kjørekomforten og hytta

– Hvordan fungerer kantina? har jeg godt
trengtes.
tillegg
ble det oppdatert det som
– Kjøleskapet er greit. I
«skjæreoppdateringen?
til å smøre mat, med egen
– Endret den seg etter
etter at ven- med plass
enkelt eller plunhar DAF fått på plass
– Daglige sjekkpunkter,
– Ja, den ble litt mer effektiv
fjøl» i dashbordet. Nå
askebeger også.
drete?
tilene ble justert.
koppholdere i stedet for
håndtak OK? Hva
– Det er jevnt over greit.
– Inngang, stigtrinn,
sjekkpunkter/
– Brukes automatiserte
HYTTELIVET
med bagasje?
går det frykteminuser?
fjernsjekk i app eller annet?
– Førermiljø, plusser og
– Med min kroppsfasong
det bare å
det.
for å være ærlig.
– Nei, jeg bruker ikke
Har jeg med bagasje er
– Stort sett bare plusser,
fungerer bra. lig greit.
og spylervæske?
i setet og klatre etter.
alt rundt meg og det
opp
– Påfylling av AdBlue
har
den
Jeg
lempe
er
spoilebak
og bryterne
antall trinn?
– AdBlue sitter på bakveggen vipper frem Rattet er rett plassert for meg
– Høyde fra gulv og ned,
at jeg
til gulv er 148
de bør være.
ren. Spylervæsken krever
– 3 trinn. Avstand fra bakke
til i fronten. Den der
kufangeren for å komme
– Sikt og blindsoner?
vært i stigtrinnet elproblem i så måte, cm.
nok gulvplass?
påfyllingen kunne godt
– Speilene er jo alltid et
– Bevegelighet. Har du
ha der også. Etfra da jeg kjørte
de er jo vendig greie å
ler et enklere sted.
– Veldig stor forskjell
gulvuten for mye men
på sidevinduet
frontrute. Skapplass og
– Får du lagt på kjetting
ter at DAF fjernet sprossen
fra bak Volvo med skrå
bilen. Helt genialt.
lite blindsoner her, bortsett
banning?
plass er suveren i denne
så det går vel- er det
mye når bilen
– Ja, jeg har delte skjermer,
speilhusene.
– Bruker du passasjersetet
på det når vi bygger
du asfalten?
dig greit. Vi er bevisste
– Hvor nært bilen ser
står stille?
på gårdsveijeg i
er sjelden. Enten sitter
det
bil, for det blir litt kjettingbruk
– 6,0 meter.
Nei,
–
i køya og
og gardiner OK?
eller så slenger jeg meg
ene rundtom.
– Sover du godt? Seng
sover jeg nes- førersetet
– Enkelt å skifte vindusviskere? enda.
av.
– Ja, med komfortmadrass
ikke skiftet
Sengen er ekstra slapper
– Ja, det vil jeg tro. Har
bedre her enn hjemme.
– Har du nok lagerplass?
på verksted for å ten
fantastisk. Hele
tetter også så det blir
– Hvor ofte har du være
bred og fin. Gardinene
– Ja, det er som sagt helt

DAGLIG BRUK

Sjåførens melding til fabrikken:
Dette er genialt: – Det er vel først og fremst helheten,
for det er blitt en bil som er utrolig lugn og avslappende
å kjøre.
Det er som å sitte hjemme i stua.
Dette bør forbedres: – Hmm, når man kjører sånn
som vi gjør,
hadde det alltid vært greit med litt mer power! Men
ellers? Rundt
kjørestillingen er det fortsatt litt å hente. Rattjustering
med mer
tilting for det første, dessuten utvekslingen. Nå snurrer 24 TransportMagasinet/10.2017
vi for mye
på rattet i rundkjøringer, er nesten en omdreining
mer enn i Volvo,
kunne godt vært mer «gocartfeeling». Litt mer plass
til høyre kne
er et annet eksempel.
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Volvo FH540, en populær bil i krevende arbeid.
Her er status etter halvannet års tjeneste.

Dette er genialt: – VDS-styringen kommer på
førsteplass for min del. Grunnen er at Volvo
tidligere var lettstyrte, men har blitt tyngre og
tyngre etter hvert som nye modeller har kommet til, før denne siste kom med VDS. Derfor
er det spesielt merkbart. Dual clutch må også
nevnes. Den er fantastisk.

å
– Det eneste jeg har
Dette bør forbedres:
meg
at jeg kunne ønske
sette fingeren på er
hester mer hadde vært
større motor. Hundre
flott.

Transport
Kjørt mest: Startet med
Volvo 88, hatt mye Volvo i
30–35 år, litt Scania også,
byttet akkurat inn MAN 680
med V8er. Masse forskjellig
altså. Men Gunnar presiserer
at han har hatt samme kjerringa hele veien, så han er
ikke SÅ vinglete.

app eller annet?
Med vår kjøring kan det bli temmelig mange
– Nei, jeg er ikke så glad i sånne duppe- ganger av og
på kjetting i løpet av en vintersditter.
dag, spesielt opp og ned til steinbruddene.
– Påfylling av AdBlue og spylervæske?
Det er gjerne 10-12 grader stigning med smal
– Det er veldig greit. Den har stor Ad- sving, og forskjellig
føre i bånn og topp.
Blue-tank, og ikke bruker den mye heller.
– Enkelt å skifte vindusviskere?
Men vi er heldige som har en «gårdsgutt»
– Enkel sak ser det ut til.
hos Gustavsen som gjøre det meste av slikt
– Hvor ofte har du være på verksted for å
som å etterfylle AdBlue, smøre svingskiva og oppdatere
bilen?
vaske. Bruker ham en del etter hvert nå ja,
– Denne har kun vært til klargjøring og
føler jeg har vaska min andel bil opp gjen- har ikke hatt
behov for en tur på verkstedet
nom årene, hehe.
ennå. Og det er jeg glad for, man er jo vant
– Får du lagt på kjetting uten for mye med diverse
innkjøringsplunder. At det var
banning?
såpass mye med den siste Volvoen min, er vel
– Nå har jeg ikke lagt på denne ennå, men en årsak til
at jeg skiftet til MAN. Pluss at
det ser helt greit ut om jeg hever den på luften. MAN-verkstedet
ligger mye bedre plassert i

Navn: Svein Magne Krakk (34)
Bosted: Vindafjord, Rogaland
Fartstid: 13 år
Kjørt mest: Volvo og litt Scania

Sjåførens melding til fabrikken:

Et «lydløst»
lokomotiv
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TEKST OG FOTO: FRODE TELLEVIK

Fakta om bilen
Spesifikasjoner: Volvo FH540
8x4 Tridem med løft og sving
på bakre aksel. Dual clutch og
dynamic steering
Kjørelengde per dato:
132.000 km
Bilen tatt i bruk:
1. februar 2016
Type kjøring: Dyrefôr i bulk for
Felleskjøpet Rogaland Agder
Påbygg: Trykktanker til fôrtransport, med sug og blås

Sjåførens melding til fabrikken:
kjørekomfort

og
Dette er genialt: – Førermiljø
Det renner regnvann inn
Dette bør forbedres: – den åpnes. Og det er for
fra øverst på døren når
ved hev og senk.
lite kapasitet på lufttankene

Denne gangen logger vi oss på en Volvo FH540 med dual clutch og
dynamic steering som opererer i tøft terreng. Svein Magne Krakk har testet utstyret
i halvannet
år nå, og er dermed i posisjon til å gi både ris og ros.

›

oppdatere bilen?
på 80 000 km. Da
– Har vært på en service

ordentlig mørkt.
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›

THE NEW CF AND XF

International Truck
of the Year 2018

DAF lastebilsalg:
Jostein Berndt, Råde
Gunnar Hatlen, Oslo
Kennet Hoveland, Kristiansand
Ronny Lilleland, Stavanger

41 65 57 95
94 79 42 23
90 04 83 46
91 34 61 86

Roy-Morten Solheim, Bergen
90 17 94 50
Øystein Hansen, Trondheim
91 12 83 00
Knut-Øyvind Lie, Porsgrunn/Hamar 91 63 14 10
Lasse Andersen, Porsgrunn/Hamar 97 00 84 00

