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Bijlage 01 

Terberg produktspecificaties 

TE 

Trekkers • Terberg YT182 (4x2) 
• Terberg TT222 (4x2) 
• T erberg RT282 (4x4) 
• Terberg RT382 (4x4) 

Vrachtwagens • Terberg FM 1350 (6x6) 
• Terberg FM3000 (10x8) 



'r-TERBERG 
BENSCHOP 

Manufacture r of spec ial vehicles 

LOW MOUNTED LIFTFRAME 

IHYDRAUUC LIFTIHC CAPACITY 27T / 3 1T 1 
max. 616 

< 

u 

ID 

1590 W.B. min. 2900 max . 3500 

TYRES A 
295/60R22.S 3095 

11R22.5 / 3160 
29S/80R22.5 
315/80R22.5 3173 

ENGINE 
Cummins QSB6.7C-173 (Euromot IIIA) 
Six-cylinder tour stroke direct injection 
diesel engine with turbo charging and 
intercooler. Cylinderhead with 4 
valves/cylinder. Fuel system with 
electronically controlled Bosch High 
Pressure Common Rail fuel injection. 
Displacement: ..... ... .......... .. ........ 6,7 dm3 
Bore: .... .. ...... ...... .. ............ ....... . 107 mms 
Stroke: ..................................... 124 mms 
Compression ratio: .. ............ .... ..... 17,2:1 
Output: 129kW (173Hp) at 2200Rpm 
(133kW (178Hp) at 2000Rpm). 
Torque: 800Nm at 1500Rpm 
Acc. SAE J1995 

Optional: 
Mercedes OM906LA (Euromot IIIA) 
Six cylinder tour-stroke direct injection 
electronically controlled diesel engine with 
turbo charging and intercooler. 
Displacement: ... ... .. ........ .. .. .... .... 6,4 dm3 
Bore: ......... ........ ............ ........ ... 102 mms 
Stroke: .. ...... .......... .......... .. ....... 130 mms 
Compression ratio: ....... .. .... .. ........ 18,0:1 
Output: 130 kW (174Hp) at 2200 rpm. 
Torque: 700 Nm at 1200-1600 rpm. 
Acc. ECE 80/1269 

Optional: 
Cummins, 6BT AA5.9C-173 
(Euromot Il, only for sale outside EU) 
Six-cylinder tour stroke direct injection 
diesel engine with turbo charging and 
intercooler. Cylinderhead with 2 
valves/cylinder. Fuel system with Bosch 
mechanically controlled rotary fuel pump. 
Displacement: .... .. ........ .......... .. 5,88 dm3 
Bore: .... .. .............. .. .... .... .. ........ 102 mms 
Stroke: .. .... .. .. .... .... .. .... .. .... ... .. .. 120 mms 
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B C 
929 (27T) 1884 27Tl 
1045 31T 1891 3 1T) 
1081 27T 1949 27T) 
1110 31T 1956 31 T) 
1094 27T 1962 27T) 
1123 31T 1969 3 1T) 

Compression ratio: .... .. ......... ........ . 18,0:1 
Output: 129kW(173Hp) at 2500 Rpm. 
Torque: 700 Nm at 1500Rpm. 
Acc. SAE J1995 

GEARBOX 
Allison, type 3000 
Automatic shift transmission with 4 gears 
forward, 1 gear reverse and Loek-Up. 
lncluding std. F/R shift protection. 
Gear theoretica/ speed (2200rpm) 
ratio's [km/h] 
3.487 1 0(F1) 
1.864 19(F2) 
1.409 25(F3) 
1.00 37(F4) 
5.027 7(R) 
(Tyresize 11 R22.5, Axleratio 12.63: 1) 

Optional: 
• Clark powershift R32411 (4F/4R)* 
• ZF powershift 3WG161 (3F/3R)** 
*Cummins 6BTAA/QSB6.7C and 16.21 
axle ratio only 
**QSB6.7C-173 and Mercedes only 

FRONT AXLE 
Volvo 
Non-driven steering axle 
Capacity: 11.000 KGs (at 20 km/h)* 
• Actual axle load capacity depending on 
tyre load rating. 

REARAXLE 
Axletech5523SFD 
Capacity 35.000 kgs (20 km/h)* 
Reduction ratio 12.63:1 
• Actual axle load capacity depending on 
tyre load rating. 
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YT182,4x2 
Technica! specification 

Optional: 
• Axle ratio 9.61 :1 or 16.21 :1 

SUSPENSION 
Front: Parabolic leafsprings in rubber 
mountings with 2 telescopic 
shockabsorbers. 
Maintenance free system. 
Rear: Directly bolted to chassisframe. 

Optional: 
• Air-suspension with rubber stops 

RIMS AND TYRES 
Tyres: 11 R22,5 (6 pieces) 
Rims: 10 stud discwheels 22,5 x 8,25 

STEERING SYSTEM 
Fully hydrostatic orbitrol steering-system 
with priority valve and double acting 
steering cylinder. 
Emergency steering property. 
Steeringwheel diameter 350 mm 

Turningcircle over frontbumper (m) 
WB 2900 12,5 
WB 3100 13,0 
WB 3300 13,5 
WB 3500 14,1 

5THWHEEL 
Terberg 2" Cast steel plate 
Technica! capacity 36.000 kgs. 
Lifting capacity 31.000 kgs*. 
Automatic locking of jawsystem. 
Pneumatic unlocking of 5th wheel, 
operated trom cabin. 
lndicatorlight tor positive locking inside the 
cabin. 

Optional: 
• 27000 kgs* lifting capacity (tor ultra 

low 5th wheel height) 
• 34.000 kgs* lifting capacity 
• Actual lifting capacity depending on tyre 
load ratings and 5th wheel height. 

HYDRAULIC SYSTEM 
Engine driven hydraulic pump tor steering 
and lifting 5th wheel plate, directly 
mounted to engine, with priority valve tor 
the steering system. 

Hydraulic oiltank protected mounted to the 
chassisframe. 
Tank capacity 50 dm3

. 

Hydraulic valve pneumatically operated 
trom inside the cab to lift/lower/hold the 
5th wheel. Working pressure 250 Bar. 
2 heavy-duty hydraulic single stage 
liftrams. 

Specification may change without prior notice 
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HIGH MOUNTED LIFTFRAME 

IHYORAULIC LIFTING CAPACITY 34T 1 

368 (s- 530) / 602 (s=615) 

< 86 

(.) 

CD 

1590 W.B. min. 2900 max. 3500 71 5 

TYRES A B 
295/60R22.5 3095 960 (1=530) 

1070 ••615 
11R22.5 / 3160 1135 1•530 
295/80R22.5 1135 •=615 
315/80R22.5 3173 1148 ••530 

1148 (1•615 

CHASSIS 
Welded construction of rolled steel 
channels 200x100x10 mm 
Airreservoirs and fueltank protected 
mounted to the chassis, access steps with 
anti-slip surface integrated in chassis. 
Towing pin attachment at front- and rear 
of chassis. 

BRAKE SYSTEM 
Full air brakesystem with split front- and 
rear-axle and parkingbrake circuits. 
Parkingbrake working on rear axle. 
Frontaxle with Volvo Z-cam brake 
system. 
Rearaxle with high capacity single 
jaw dry disk brake system. 
Brake pressure: 7.5-8.1 Bar 
Automatic slack adjusters front and rear. 
Tankreservoirs: 2 x 40 dm3 and 1x 30 dm3 

with std. Airdryer. 
2 Line trailerbrakesystem mounted on 
rearside of cabin, with yellow and red 
spiralhoses with glad-hands. 

FUEL TANK 
Capacity 200 dm3 and integrated with 
hydraulic tank. 

COOLING SYSTEM 

Fin and tube type radiator of heavy-duty 
construction mounted on rubber 
silentblocks with separate air to air 
transmission oilcooler and engine 
intercooler all mounted side by side. 

EXHAUST 
Vertically mounted muffler with curved 
endpipe and protected in critical areas 
with stainless steel protection grilles. 

YT182 4x2 E Version 2007-1 

C 
1800 1•530 No te: s-cilinderstr oke 
2055 • • 615 
1865 • • 530 
2120 •• 815 
1878 • • 530 
2 133 • • 615 

ELECTRICAL SYSTEM 

24 Volt negative earth. 
Alternator : 28V/70A (Cummins) 
Alternator : 28V/80A (Mercedes) 
Batteries : 2 x 12 Volt/ 135 Ah 
Output starter: 8 kW (Cummins) 
Output starter : 4 kW (Mercedes) 

Fuses and relays mounted in central 
electrical box. 

Wiring with code numbers and easy 
readable/visible/accessible mounted in 
central electrical box. 
7 pin S.A.E. socket at rear of cab for 
trailer connection (Dl N ISO 1185). 

LIGHTING 
H4 headlights with dipped and mainbeam 
and direction indicators. 
Rearlights mounted behind cabin, with 
direction indicators and brake lights. 
5th wheel floodlight behind cabin. 
Gauge illumination. 
lnterior light in cabin. 
Mounting for rotating beaconlight. 

CABIN 
1 person - left hand or right hand drive 
position. 
Forward facing drivers position. 

Dimensions outside: 
• width : 1400 mm 
• length : 1593 mm 
• height : 1821 mm 

Cabin construction of overdimensioned 
strong steel profiles to resist latest 
Rops/Fops regulations. 

12-04-2007 

Cab mounted on 3 anti-vibration mounts 
in combination with shock absorbers. 

Entrance to cab by inboard door for safe 
and easy entrance/exit to/trom drivers 
position. 
Horizontal sliding window at drivers side 
Large windows with excellent visibility. 
All windowpanes tinted hardened safety 
glass except front window which is 
layered. 
Noise insulation exceeds international 
standards. 
Cabin can be tilted with hydraulic 
handpump to 65° 

Driversseat with airsuspension and fully 
adjustable, mounted on console with 
generous storage space. 
Demister/heater with 3 speed blower and 
recirculation system. 
Steering column with 1 brake pedal and 1 
accelerator pedal, mounted at right side of 
column. 

Front dashboard switches: 
• lgnition 
• Differentiallock 
• Worklight 
• Hazard lights 
• Lighting 
• 5th wheel unlocking (2x) 
• lndicatorlights: 

* Alternator charging 
* Direction indicator 
* Hi beam 
* Differential loek 
* Handbrake activated 
* Airfilter clogged 

• Engine revolution counter 
• Running hours counter 
• Indicator lights/check system with 

optical signal and buzzer on: 
* High temperature gearbox 
* Low oil pressure engine 
* High temperature engine 
* Low airpressure circuit 1 
* Low airpressure circuit 2 
* Low fuel level 
* Low voltage 

Steering column: 
• Combi switch tor: 

* Direction indicators 
* Wiper front 
* Hi/Low beam 
* Horn 

Optional: 
• Co-driver foldaway seat 

Specification may change without prior notice 
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Manufacturer ot speciat vehictes 

1500 

A:ROOF ESCAPC HATClt+5S.. 

ENGINE 
Mercedes OM906LA (Euromot 
IIIA) 
Six cylinder tour-stroke direct 
injection electronically controlled 
diesel engine with turbo charging 
and intercooler. 
Displacement: ............. .. ...... 6,4 dm3 
Bore: .... ...... .... .. ...... ...... .. .... 102 mms 
Stroke: ...... .. ............ .. .. .. .... . 130 mms 
Compression ratio: ......... .. ... .. . 18,0: 1 
Output:170kW(231Hp)at 2200 rpm 
Torque: 810 Nm at 1200-1600 rpm 
Acc. ECE 80/1269 

Optional: 
Volvo, T AD750VE (Euromot IIIA) 
six cylinder tour-stroke direct 
injection diesel engine with turbo 
charging and intercooler. Fuel 
system with electronically 
controlled High Pressure Common 
Rail fuel injection. 
Displacement: .......... .. ....... 7,15 dm3 
Bore: ..... .. ........... .. ........ .. .... 108 mms 
Stroke: .. .. ......... .. .... ... ......... 130 mms 
Compression ratio: .... .. ...... ..... 18,1:1 
Output:170kW(231Hp)at 2300 rpm 
Torque: 952Nm at 1500 rpm 
Acc. ISO 3046 

GEARBOX 
Allison, type 3000 
Automatic shift transmission with 4 
gears forward , 1 gear reverse and 
Loek-Up. lncluding std . F/R shift 
protection. 

TT222 4x2 E Version 2007-1 logo.doe 

D 680 

theoretica/ speed 
[km/h] 
10(F1) 
19(F2) 
25(F3) 
37(F4) 
7(R) 

a, 

t 1 

Gear 
ratio's 
3.487 
1.864 
1.409 
1.00 
5.027 
(Tyresize 
12.63:1) 

11 R22 .5, Axleratio 

Optional: 
• ZF Powershift 6WG211 with 

standard Loek-Up clutch 
ensuring the lowest possible 
fuel consumption. 
6 gears forward and 3 reverse 
(i.c.w. 16.21 rearaxleratio only) 

• Clark powershift R32000 
(4F/4R)* 

*Volvo TAD750VE and 16.21 axle 
ratio only 

FRONT AXLE 
Volvo 
Non-driven steering axle 
Capacity:11.000 KGs (at 20 km/h)* 
• Actual axle load capacity 

depending on tyre load rating. 

REARAXLE 
Axletech 5523SFD 
Reduction ratio 12.63:1 
Capacity:35.000 KGs (at 20 km/h)* 
* Actual axle load capacity depending 
on tyre load rating. 
Optional: 
• Axleratio9,61:1 
• Axle ratio 16,21 :1 

16-04-07 

TT222,4x2 
Technica! specification 

SUSPENSION 
Front: Parabolic leafsprings in 
rubber mountings with 2 telescopic 
shockabsorbers. 
Maintenance free system. 
Rear: Directly bolted to 
chassisframe. 

Optional: 
• Air-suspension with rubber 

stops. 

RIMS AND TYRES 
Tyres: 11 R22,5 (6 pieces) 
Rims: 10 stud discwheels 22,5 x 
8.25 

STEERING SYSTEM 
Fully hydrostatic orbitrol 
steeringsystem with priority valve 
and double acting steering 
cylinder. 
Emergency steering property. 
Steeringwheeldiameter 350 mm 

Turningcircle over frontbumper (m) 
WB 2900 12,3 
WB 3100 12,8 
WB 3200 13,1 
WB 3300 13,4 

5TH WHEEL 
2" Cast steel plate 
Technica! capacity 36.000 kg . 
Lifting Capacity 35000 kg 
Pneumatic unlocking of 5th wheel, 
operated trom cabin. 
lndicatorlight tor positive locking 
inside the cabin. 
Welded liftingframe construction 
trom stabile and strong steelplate. 
Top-side of frame closed by 
steelplate 
All rotating points with oscillating 
bearings 

Optional: 
• 3,5 " 5th wheel 
• Cardanic mounted 5th wheel 

(2" or 3,5") 
* Actual lifting capaci1X depending on 
tyre load ratings and 5 wheel height. 

HYDRAULIC SYSTEM 
Engine driven hydraulic pump tor 
steering and lifting 5th wheel plate, 
directly mounted to gearbox, with 

Specification may change without prior notice 
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priority valve for the steering 
system. 
Hydraulic oiltank protected 
mounted inside the chassisframe. 
Tank capacity 110 dm3

• 

Hydraulic valve electrically 
operated from inside the cab to 
lifVlower/hold the 5th wheel. 
Working pressure 200 Bar 
2 heavy-duty hydraulic 2 stage 
telescopic liftrams 

CHASSIS 
Welded construction of rolled steel 
channels 220x120x10 mm and 
strengthened with strip: 30x120 
mm. 
Airreservoirs and fueltank 
protected mounted inside the 
chassis, access steps with anti-slip 
surface integrated in chassis. 
Towing pin attachment at front
and rear. 

BRAKE SYSTEM 
Full air brakesystem with split 
front- and rear-axle circuits. 
Frontaxle with Volvo Z-cam brake 
system. 
Rearaxle with high capacity single 
jaw dry disk brake system. 
Automatic slack adjusters front 
and rear. 
Tankreservoirs: 3 x 40 dm3

• Total 
120 dm3

. 

2 Line trailerbrakesystem mounted 
on rearside of cabin, with yellow 
and red spiralhoses with glad
hands. 
Airdryer with integrated 
airpressure regulator. 
Brakecylinders: Frontaxle diagram 
and Rearaxle springbrake. 
Brake pressure: 7.5-8.1 Bar 

FUEL TANK 
Capacity 200 dm3 and integrated 
with hydraulic tank. 

COOLING SYSTEM 
Fin and tube type radiator of 
heavy-duty construction mounted 
on rubber silentblocks with 
separate air to air transmission 
oilcooler and engine intercooler all 
mounted side by side. 

EXHAUST 
Muffier with vertical pipe. 
Exhaustpipe in critica! area 
protected with steel grille. 

TT222 4x2 E Version 2007-1 logo.doc 

ELECTRICAL SYSTEM 
24 Volt negative earth . 
Alternator : 28V/80 A 
Batteries : 2 x 12 Volt/ 135 Ah 
Output starter : 4 kW (Mercedes) 
Output starter : 5,5 kW (Volvo) 
Fuses and relays mounted in 
central electrical box. 
Wiring with code numbers and 
easy readable/visible mounted in 
central electrical box. 
7 pin S.A.E. socket at rear of cab 
for trailer connection (DIN ISO 
1185). 

LIGHTING 
H4 headlights with dipped and 
mainbeam and direction indicators. 
Rearlights mounted rear on 
chassis, with direction indicators 
and brake lights. 
5th wheel floodlight behind cabin. 
Mounting for rotating beaconlight. 
Gauge illumination. 
lnterior light in cabin. 

CABIN 
1 person - left hand drive position. 
With 180° swivelling seat. 

Dimensions inside: 
• width : 1350 mm 
• length: 1550 mm 
• height : 1550 mm 
Cabin construction of 
overdimensioned strong steel 
profiles to resist latest Rops/Fops 
regulations. 
Cab comfortable mounted on 3 
anti-vibration mounts. 
Entrance to cab by rear sliding 
door with full width window pane. 
Vertical electric sliding window at 
drivers side. 

Cabin can be tilted with hydraulic 
handpump to 65° 
Large windows for excellent 
visibility. 
All windowpanes safety glass and 
tinted. 
Front windowpane layered with a 
total thickness of 6, 76 mm 

Noise insulation exceeds 
international standards. 
Driversseat with airsuspension and 
fully adjustable, mounted on a 

16-04-07 

180° swivelling console for easy 
entrance/exit to/from drivers 
position. 
Demister/heater with 3 speed 
blower and recirculation system. 
Steering column with 2 brake 
pedals and 1 accelerator pedal. 

Side dashboard switches: 
• lgnition 
• Wiper rear 
• Differentiallock rearaxle 
• Worklight 
• Hazard lights 
• Lighting 
• Window driver side 

Steering console: 
• Combi switch for: 

* Direction indicators 
* Wiper front 2 speed 
* Hi/Low beam and headlight 

flasher 
* Horn 

• Gearbox selector 
• Switches for: 

* 5th wheel high/low 
* 5th wheel unlocking (2x) 
* Unlocking swivelling seat 

• Controllights: 
* Alternator charging 
* Direction indicator 
* Hi beam 
* Differential loek rearaxle 
* Handbrake activated 
* Airfilter clogged 

• Voltmeter 
• Engine revolution counter 
• Running hours counter 
• Warning lights/check system 

with optical signal and buzzer 
on: 
* High temperature gearbox 
* Low oil pressure engine 
* High temperature engine 
* Low airpressure circuit 1 
* Low airpressure circuit 2 
* Low fuel level 
* Low voltage 

Specification may change without prior notice 



" TERBERG 
BENSCHOP 

Manufacturer of spec ial veh icles 

< 

ENGINE 

A:qcof f.SUPf. ~IA TCH:+5511 111 

TYRES 
_}~ f. 60 R 22,5 

29ó 80 R 12.5 
I J R 22,5 

Mercedes OM906LA (Euromot IIIA) 
Six cylinder tour-stroke direct 
injection diesel engine with turbo 
charging and intercooler. 
Engine equipped with engine brake to 
enable a safe/fast downhill operation 
and to ensure optimized brake wear. 
Displacement: .. ...... ..... .. ...... 6,4 dm3 
Bore: ..... .. .... ......... ............ 102 mms 
Stroke: ...... ...... .... .... .... ...... 130 mms 
Compression ratio: ... ......... ... . 18,0:1 
Output:205 kW (275 Hp) at 2200 rpm 
Torque: .. 1100 Nm at 1200-1600 rpm 
Acc. ECE 80/1269 

Optional: 
Volvo, T AD750VE (Euromot IIIA) 
Six cylinder tour-stroke direct 
injection diesel engine with turbo 
charging and intercooler. Fuel system 
with electronically controlled High 
Pressure Common Rail fuel injection. 
Displacement: ... ....... ... .. .... 7, 15 dm3 
Bore: ...... .... ....... ....... ..... ... 108 mms 
Stroke: ... .. ... ... .... ...... .. ... .. .. 130 mms 
Compression ratio: .... .. ... ... .. .. 18, 1: 1 
Output: 170 kW (231Hp) at 2300 rpm 
Torque: .. .. .. .... ... 952 Nm at 1500 rpm 
Acc. ISO 3046 

GEARBOX 
ZF, type, 6WG211 
• Powershift transmission with 

standard Loek-Up clutch ensuring 
the lowest possible fuel 
consumption with 6 speeds 
forward and 3 gears reverse. 

RT282 4x4 E Version 2006-1.doc 

2900 1825 
3100 203:; 
JJ00 22 3~ 

Gear theoretica/ speed 
ratio's (km/h) 
5.683F+5.041R 4+5 (F+R) 
3.702F 6 (F) 
2.304F+2.044R 10+11 (F+R) 
1.501F 15 (F) 
0.963F+0.854R 23+26 (F+R) 
0.627 35 (F) 
(Tyre size 13R22.5, axle ratio 16.5) 

In combination with ZF 
transmission: 
Axletech transfercase with permanent 
frontwheeldrive and integrated 
pneumatically lockable longitudinal 
differential with 1 /3 front: 2/3 rear 
torque split. 
Reduction ratio 1.38:1 

Optional, (only in combination 
with Volvo T AD750VE engine): 
• Clark powershift R 32621 

6 gears forward and reverse. 
(Min. WB 3100 mm) 

FRONT AXLE 
Kessler 
Frontaxle with planetary wheelends 
Capacity 20.000 kgs (20 km/h)* 
Reduction ratio 16.3:1 
* depending on tyre rating 

REARAXLE 
Kessler 
Rearaxle with planetary wheelends 
Capacity 35.000 kgs (20 km/h)* 

20-01-2006 

RT282, 4x4 
Technica! specification 

Reduction ratio 16.44:1 
Differential loek : Automatic limited 
slip 25% 
*depending on tyre rating 

SUSPENSION 
Front: Parabolic leafsprings in rubber 
mountings with 2 telescopic 
shockabsorbers and additional rubber 
stops. Maintenance free system. 

Rear: Directly bolted to 
chassisframe. 
Optional: 
• Air-suspension with rubber stops 

RIMS AND TYRES 
Tyres: 13R22.5 (6 pieces) 
Rims: 10 stud discwheels 22,5 x 9,0 

STEERING SYSTEM 
Fully hydrostatic orbitrol 
steeringsystem with priority valve and 
double acting steering cylinders. 
Emergency steering property. 
Steeringwheeldiameter 350 mm 
Turningcircle over frontbumper (m) 
W.B. 2900 13,7 
W.B. 3100 14,3 
W.B. 3200 14,6 
W.B. 3300 14,9 

5TH WHEEL 
2" Cast steel plate 
Technica! capacity 36.000 kgs. 
Lifting capacity 35.000 kgs. 
Pneumatic unlocking of 5th wheel, 
operated from cabin . 
lndicatorlight for positive locking 
inside the cabin . 
Welded liftingframe construction from 
stabile and strong steelplate. 
All rotating points with oscillating 
bearings 
Optional: 
• 3,5 " 5th wheel 
• Cardanic mounted 5th wheel (2" 

or 3,5") 

HYDRAULIC SYSTEM 
Engine driven hydraulic pump for 
steering and lifting 5th wheel plate, 
directly mounted to gearbox, with 
priority valve for the steering system. 
Hydraulic oiltank protected mounted 
inside the chassisframe. 
Tank capacity 110 dm3

. 

Specification may change without prior notice 
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Werking pressure 200 Bar 
2 heavy-duty hydraulic 2 stage 
telescopic liftrams 

CHASSIS 
Welded construction of rolled steel 
channels 220x120x10 mm and 
strengthened with strip: 30x120 mm. 
Airreservoirs and fueltank protected 
mounted inside the chassis, access 
steps with anti-slip surface integrated 
in chassis. 
Towing pin attachment at front- and 
rear. 

BRAKE SYSTEM 
Full air brakesystem with split front
and rear-axle circuits. 
Frontaxle with Simplex wedge-brake 
system. 
Rearaxle with high capacity Twin jaw 
dry disk brake system. 
Automatic slack adjusters front and 
rear. 
Tankreservoirs: 3 x 40 dm3

. Total 120 
dm3

. 

2 Line trailerbrakesystem mounted on 
rearside of cabin, with yellow and red 
spiralhoses with glad-hands. 
Airdryer with integrated airpressure 
regulator. 
Brakecylinders: Frontaxle diagram 
and Rearaxle springbrake. 
Brake pressure: 7.5-8.1 Bar 

FUEL TANK 
Capacity 200 dm3 and integrated with 
hydraulic tank. 

COOLING SYSTEM 
Fin and tube type radiator of heavy
duty construction mounted on rubber 
silentblocks with separate air to air 
transm ission oilcooler and engine 
intercooler all mounted side by side. 

EXHAUST 
Muffler with vertical pipe. 
Exhaustpipe in critica! area protected 
with steel grille. 

ELECTRICAL SYSTEM 
24 Volt negative earth. 
Alternator : 28 V/80 A 
Batteries : 2 x 12 Volt / 135 Ah 
Output starter : 4 kW (Mercedes) 
Output starter : 5,5 kW (Volvo) 
Fuses and relays mounted in central 
electrical box. 
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Wiring with code numbers and easy 
readable/visible mounted in central 
electrical box. 
7 pin S.A.E. socket at rear of cab for 
trailer connection (DIN ISO 1185). 

LIGHTING 
H4 headlights with dipped and 
mainbeam and direction indicators. 
Rearlights on rear of chassis, with 
direction indicators and brake lights. 
5th wheel floodlight behind cabin . 
Mounting for rotating beaconlight. 
Gauge illumination. 
lnterior light in cabin . 

CABIN 

1 person - left hand drive position. 
With 180° swivelling seat. 
Dimensions inside: 
• width : 1350 mm 
• length : 1550 mm 
• height : 1550 mm 
Cabin construction of 
overdimensioned streng steel profiles 
to resist latest Rops/Fops regulations. 
Cab comfortable mounted on 3 
anti-vibration mounts. 
Entrance to cab by rear sliding door 
with full width window pane. 
Vertical electric sliding window at 
drivers side. 
Cabin can be tilted with hydraulic 
handpump to 65° 

Large windows for excellent visibility. 
All windowpanes safety glass and 
tinted. 
Front windowpane layered with a total 
thickness of 6,76 mm 
Noise insulation exceeds 
international standards. 

Driversseat with airsuspension and 
fully adjustable, mounted on a 180° 
swivelling console for easy 
entrance/exit to/from drivers position. 

Demister/heater with 3 speed blower 
and recirculation system. 
Steering column with 2 brake pedals 
and 1 accelerator pedal. 
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Side dashboard switches: 
• lgnition 
• Wiper rear 
• Differentiallock transfercase 
• Worklight 
• Hazard lights 
• Lighting 
• Window driver side 

Steering console: 
• Combi switch for: 

* Direction indicators 
* Wiper front 2 speed 
* Hi/Low beam and headlight 

flasher 
* Horn 

• Gearbox selecter 
• Switches for: 

* 5th wheel high/low 
* 5th wheel unlocking (2x) 
* Unlocking swivelling seat 

• Controllights: 
* Alternator charging 
* Direction indicator 
* Hi beam 
* Differential locktransfercase 
* Handbrake activated 
* Airfilter clogged 

• Voltmeter 
• Engine revolution counter 
• Running hours counter 
• Warning lights/check system with 

optical signal and buzzer on: 
* High temperature gearbox 
* Low oil pressure engine 
* High temperature engine 
* Low airpressure circuit 1 
* Low airpressure circuit 2 
* Low fuel level 
* Low voltage 

Specification may change without prior notice 



'riTERBERG 
BENSCHOP 

Manufacturer of spec ial veh icles 

2570 (over hub protectors) 

ENGINE 
Cummins, QSM11-C335 (Euromot 
IIIA-Tier 3) 
Six cylinder tour-stroke direct 
injection diesel engine with turbo 
charging and air to air intercooler. 
Engine equipped with 4 
valves/cylinder and latest generation 
full electronic fuel metering. 
Displacement: ......... .. .... .... . 10,8 dm3 

Bore: ........ ..... ..... ...... ... ...... . 125 mm 
Stroke: ...... ............ .. .... ..... ... 147 mm 
Compression ratio: ... ..... ... ..... 16.3:1 
Output:272 kW (365 Hp) at 1800 rpm 

250 kW (335 Hp) at 2100 rpm 
Torque: 1674 Nm at 1000 - 1400 rpm 
(Acc. ISO 3046) 

GEARBOX 
ZF, type, 6WG260 
Full powershift transmission with 
6 speeds forward and 3 speeds 
reverse. 
Well-matched torque converter 
equipped with Loek-Up clutch 
ensuring the lowest possible fuel 
consumption. 
Latest generation electronic 
transmission controller providing the 
best possible shift quality and 
transmission life. 

lntegrated pneumatically lockable 
longitudinal differential with 1/3 front: 
2/3 rear torque split. 
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Gear ratio's 
5.350 

Speed (km/h) 

3.445 
2.206 
1.421 
0.969 
0.624 

4,7 (F+R) 
7,3 (F) 
11 ,4 (F+R) 
17,7 (F) 
25,9 (F+R) 
40,3 (F) 

FRONT AXLE 
Kessler L T81 
Heavy duty front axle with planetary 
wheel ends and 19.8:1 reduction ratio 
Capacity: 25000kg at 1 0km/h 

REARAXLE 
Kessler D91 
Extreme heavy duty rear axle with 
planetary wheel ends and 19.33:1 
reduction ratio 
Capacity: 48000kg at 1 0km/h 

SUSPENSION 
Front: Parabolic 5 leaf springs in 
rubber mountings with 2 telescopic 
shock absorbers and 2 additional 
rubber springs. Fully maintenance
free system. 
Rear: Directly bolted to chassis 
frame. 

Optional on rear axle: 
• Air-suspension with 2 rubber stops 

and triangle type stabiliser. 
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RT382, 4x4 
Technica! specification 

RIMS AND TYRES 
Tyres: 12.00R24 Goodyear MSD 
tubeless mounted (6 pieces) 
Rims front: Extreme heavy Duty 12 
stud disc wheels 8.5-24. 
Rims rear: Extreme heavy Duty 24 
stud disc wheels 8.5-24. 

Optional: 
• Tyres 12.00R24 XZM Michelin 

tubeless mounted. 

STEERING SYSTEM 
Fully hydrostatic orbitrol steering 
system with priority valve and 2 
double acting steering cylinders. 
Emergency steering property. 
Steering wheel diameter 350 mm. 
Turning radius over front bumper left 
& right: 7150mm (Wheelbase 
3200mm) 

5THWHEEL 
2" Cardanic cast steel plate 
Technica! capacity 45.000 kg . 
Lifting capacity 45.000 kg. 
Pneumatic unlocking of 5th wheel, 
operated from cabin. 
Indicator light for positive locking 
inside the cabin. 
Welded lifting frame construction 
from stabile and strong steel plate. 

Optional: 3,5 " Cardanic 5th wheel 

Specification may change without prior notice 
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HYDRAULIC SYSTEM 

Engine driven hydraulic pump for 
steering and lifting of the 5th wheel 
plate, directly mounted to engine, 
with priority valve for the steering 
system. 
Hydraulic oil tank protected mounted 
on the right hand side. 
Volume: 200dm3 (350dm3 as option). 
Hydraulic valve electrically operated 
from inside the cab to lift/lower/hold 
the 5th wheel. 
Working pressure 230 Bar 
2 heavy-duty hydraulic 2 stage 
telescopic lift rams. 

CHASSIS 
Welded construction of rolled steel 
channels with reinforcement strips on 
top and bottom. 
Air-reservoirs, fuel tank and hydraulic 
oil tank protected mounted inside the 
chassis, access steps with anti-slip 
surface integrated in chassis creating 
a safe and easy access to the cab 
from both sides. 
Reinforced diameter 50mm towing 
pin attachment at front- and rear. 

BRAKE SYSTEM 
2-Cilinder 636cc air compressor. 
Full air brake system with split front
and rear-axle circuits. 
Front axle and rear axle with Simplex 
wedge-brake system and automatic 
slack adjusters. 
Tank reservoirs: 4 x 30 dm3

. Total 
120 dm3

. 

2 Line trailer brake system mounted 
on rearside of cabin, with yellow and 
red spiral hoses with glad-hands. 
Standard air dryer with integrated air 
pressure regulator. 
Brake cylinders: Front axle diagram 
and Rear axle combined 
diagram/spring brake. 
Brake pressure: 7.5-8.1 Bar 

FUEL TANK 
Capacity 350 dm3 and mounted on 
the left hand side. 

COOLING SYSTEM 
Fin and tube type radiator of heavy
duty construction mounted on rubber 
silent blocks with separate air-cooled 
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transmission-oil cooler and air to air 
intercooler. 

EXHAUST 
Muffler with vertical pipe. 
Exhaust pipe in critica! area protected 
with steel grille. 

ELECTRICAL SYSTEM 
24 Volt negative earth. 
Alternator : 28 V/70 A 
Batteries : 2 x 12 Volt / 180 Ah 
Output starter : 4 kW 
Fuses and relays mounted in central 
electrical box. 
Wiring with code numbers and easy 
readable/visible mounted in central 
electrical box. 
Central electrical box easily 
accessible from inside and outside of 
the cabin. 
7 pin S.A.E. socket at rear of cab for 
trailer connection (DIN ISO 1185). 

LIGHTING 
H4 headlights with dipped and 
mainbeam and direction indicators. 
Rear lights mounted behind cabin , 
with direction indicators and brake 
lights. 
5th wheel floodlight behind cabin. 
Mounting for rotating beacon light. 
Gauge illumination. 
lnterior light in cabin. 

CABIN 
1 person - left hand drive position. 
With 180° swivelling seat. 

Dimensions inside: 
• width : 1350 mm 
• length : 1550 mm 
• height : 1550 mm 
Cabin construction of over 
dimensioned strong steel profiles to 
resist latest Rops/Fops regulations. 
Cab comfortable mounted on 2 
anti-vibration mounts at the front and 
with standard air suspension on rear 
cab mounting point. 
Entrance to cab by generously 
dimensioned rear sliding door with 
full width window pane. 
Vertical electrically operated sliding 
window at drivers side. 
Cabin can be tilted with hydraulic 
hand pump to 65° 
Large windows for excellent visibility. 
All windowpanes from safety glass 
and tinted. 
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Front windowpane layered with a total 
thickness of 6,76 mm 

Noise insulation exceeds 
international standards. 

Drivers seat with air suspension and 
fully adjustable, mounted on a 180° 
swivelling console for easy 
entrance/exit to/from drivers position. 
Demister/heater with 3 speed blower, 
recirculation system and standard 
suction filter. 
Steering column with 2 brake pedals 
and 1 accelerator pedal. 
Side dashboard switches: 
• lgnition 
• Wiper rear 
• Differential loek transferbox 
• Differential loek rear axle 
• Work light 
• Hazard lights 
• Lighting 
• Electric window driver side 
Steering console: 
• Combi switch for: 

* Direction indicators 
* Wiper front 2 speed 
* Hi/Low beam and headlight 

flasher 
* Horn 

• Gearbox selector 
• Switches for: 

* 5th wheel high/low 
* 5th wheel unlocking (2x) 
* Unlocking swivelling seat 

• Control lights: 
* Alternator charging 
* Direction indicator 
* Hi beam 
* Differential loek interaxle 

differential 
* Differential loek rear axle 
* Handbrake activated 
* Airfilter clogged 

• Voltmeter 
• Engine revolution counter 
• Running hours counter 
• Warning lights/check system with 

optical signal and buzzer on: 
* Low voltage 
* Temperature gearbox 
* Oil pressure engine 
* Temperature engine 
* Air pressure circuit 1 
* Air pressure circuit 2 
* Low fuel level 

Specification may change without prior notice 
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GEWICHTEN 
Wettelijk: 

1595 

G.V.W. : .... ...... ... .... .. .. ......... 34.500 kg 
G.C.W.: ... .. .. .... ... .. .. ........... 50.000 kg 
Vooras: ........ .... .... .. .. .. .... .... 11.500 kg 
Achterassen: ............ .. .... .. 23.000 kg 

Technisch 
G.V.W. : .. ............................ 42.000 kg 
G.C.W. : .. ........ .... .... .. ...... .. . 65.000 kg 
Vooras: .... .. ........................ 12.000 kg 
Achterassen : ...... .. .. .. .... .. .. 30.000 kg 

Chassis-cabine 
Totaal: .. .... ...... .... .. .. .. ... .. .. .. 10.850 kg 
Vooras: .. .... .. .. .. ............. .... ... 6.050 kg 
Achterassen: .......... .. ... .. ...... 4.800 kg 

MOTOR 
Volvo, D13A400 Euro 5 (EU5SCR) 
Zescilinder lijnmotor van 400 pk, 12,8 
liter, bovenliggende nokkenas, vier 
kleppen per cilinder, turbo, 
intercooler, centrale pompverstuivers 
en elektronisch geregelde 
brandstofinspuiting (EMS). Uitlaatgas 
nabehandeling middels SCR en 
AdBlue. Distributietandwielen aan de 
achterzijde van de motor. Optioneel 
voorzien van een motor gedreven 
PTO. 
Volvo VEB compressie-rem, 300 kW 
bij 2300 o/min. 
Cilinderinhoud: 
Boring: 

FM1350-WDG_L_0706.doc 

12.8 dm3 

131 mm 

FM1350-WDG(L), 6x6 
Technische specificatie 

MIN. 5400 - MAX. 7500 

Slag: 158 mm 
Compressieverhouding: 18, 1: 1 
Olieinhoud: 33 dm3 

Inhoud koelsysteem : 38 dm3 

Vermogen: 294 kW/400 pk bij 1400-
1800 o/min 
Koppel: 2000 Nm bij 1050-1400 o/min 
(Volgens ISO 1585, EC 89/491 ) 

Optie: 
Volvo, type D13A440 Euro 5 
Vermogen: 324 kW/440 pk bij 1400-
1800 o/min 
Koppel: 2200 Nm bij 1050-1400 o/min 

KOPPELING 
Enkelplaats droge koppeling , diam. 
430 mm, luchtdruk bekrachtigd. 

TRANSMISSIE 
ZF, type 16S2225TO Ecosplit 
Aantal versnellingen : 16 
gesynchroniseerd, enkele H
schakeling met schakelondersteuning 

Overbrengingsverhoudingen: 
13.80 - 11.54 - 9.49 - 7.93 - 6.53 -
5.46 - 4.57 - 3.82 - 3.02 - 2.53 - 2.08 -
1.74 - 1.43-1 .20-1 .00- 0.84 
Achteruit: 12.92 - 10.80 
Motortoerental: 1640 o/min. bij 85 
km/uur. 
(1500 o/min met banden 12.00R24) 

Optie: ZF AS-Tronie 16 AS2630TO 
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• bij rubbervering onbelast 1225 mm. 

VERDEELBAK 
Optioneel leverbaar: 
VG2000 verdeelbak 
Verdeelbak met permanente 
voorwielaandrijving. 
Verdeling aandrijfmoment: 33% naar 
de vooras en 66% naar achterassen. 
Voorzien van lengtesper. 

Bij gebruik van een verdeelbak wordt 
asratio 4,79 toegepast. 

VOORAS 
TerberglAxle Tech 
Aangedreven naafreductie-as. 
Overbrengingsverhouding: 6.25:1 
Optie: breedte sper. 

ACHTERASSEN 
TerberglAxle Tech 
Naafreductieassen voorzien van 
lengte- en breedte-sper. 
De 1 e achteras is voorzien van een 
geïntegreerde verdeelbak met 
permanente voorwielaandrijving. 
Overbrengingsverhouding 
geïntegreerde verdeelbak 1: 0,76. 
Overbrengingsverhouding assen: 
6.25:1 

Achterste as fuseegestuurd, 
aangedreven en dubbele montage. 

Wijzigingen voorbehouden 
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VERING VOORAS 
Stabi-air luchtvering met 
dubbelwerkende schokdempers, 
voorzien van geïntegreerde 
rolstabilisator. 

VERING ACHTERASSEN 
FM1350-WDG: Dynalastic 
veersysteem (Rubbervering) met 
mechanische compensatie tussen 
beide achterassen. 

FM1350-WDGL: Mono-air 
luchtvering, voorzien van 2 
luchtbalgen voor beide achterassen. 
Mechanische compensatie tussen 
beide achterassen. 
Automatische voorziening voor het 
ontlasten van de luchtvering bij 
inschakelen PTO. 

WIELEN EN BANDEN 
Banden voor: 445/65R22,5 (2x) . 
Banden achter: 13R22,5 (9x) 
incl. reservewiel. 

Velgen: 10 gaats schijfvelgen met 
middencentrering. 
Afmetingen: 
voor: 22,5 x 14,00 
achter: 22,5 x 9,00 

BRANDSTOFTANK 
Stalen brandstoftank, inhoud 370 
dm3

. 

STUURINRICHTING 
ZF 8099 2-krings hydraulische 
stuurinrichting voorzien van variabele 
overbrenging 22,2 / 26,2. 
Het stuursysteem is uitgerust met één 
hydraulische pomp op de motor en 
één mechanisch aangedreven pomp 
op de transmissie of verdeelbak. In 
hoogte en neiging verstelbaar stuur. 
Draaicirkel 16,0 m (Bij min. W.B. en 
std . banden). 

CHASSIS 
Chassisbalken van warmgewalst U 
profiel , 
Balkhoogte: ... .. ..... .. .. .. .... ...... 300 mm 
Flensbreedte: .. ...... ... .. .......... 100 mm 
Lijfdikte: ... .. .. .. .. ... .. ................. 9,5 mm 
Flensdikte: .. .. .. ..... ................... 16 mm 

REMSYSTEEM 
Vollucht remsysteem met gescheiden 
remcircuits. 
Veerremcilinders op assen 2 en 3. 
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Inhoud luchttanks: 4x30 dm3
. 

Werkdruk: 8 bar. 
Rem-oppervlak: 3600 cm2 per as. 
Standaard voorzien van Volvo VEB 
motorrem, ABS, zelfstellende 
remmen en luchtdroger. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
24 Volt, negatief aan massa. 
Wisselstroomdynamo: 28V/80A(2250 
Watt) . 
Startmotor: 6,0 kW. 
Accu's: 2x180 Ah. 
De zekeringen en relais bevinden 
zich op een centraal geplaatste 
printplaat in de cabine. 

CABINE 
Volvo, type FM-L1EH1 
Twee persoons extra ruime 
hydraulisch kantelbare cabine met 
lage instap. 
Thermisch verzinkte staaldelen, 3 
punts veiligheidsgordels, verstelbaar 
stuur, startblokkering en digitale 
tachograaf. 

Uitrusting: 
• Cabine interieur 

- textiel binnen bekleding 
- stoffen bekleding op stoelen 
- rubberen vloermatten 
- dakluik 
- achterruit in cabine 
- elektrisch bedienbare ramen 
- opbergkastje op motortunnel 
- opbergruimte naast radiopaneel 
- spanningsomvormer 24-12V, 

15Amp. 
- elektrisch verstelbare koplampen 
- gereedschapset 
- 15 tons krik 
- speakers in dashboard en 

deuren. 

• Stoelen 
- luchtgeveerde bestuurdersstoel, 

mechanisch verstelbaar voorzien 
van geïntegreerde gordel en 
verwarming. 

- niet geveerde bijrijderstoel 
mechanisch verstelbaar en 
opklapbaar. 

• Spiegels 
- elektrisch verwarmde 

buitenspiegels 

• Cabine ophanging 
- mechanisch geveerd 
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Tegen meerprijs leverbaar. 
• Motor 
Volvo, D13A440 Euro 5 (EUSSCR) 
Zescilinder lijnmotor van 440 pk, 12,8 
liter, bovenliggende nokkenas, vier 
kleppen per cilinder, turbo, 
intercooler, centrale pompverstuivers 
en elektronisch geregelde 
brandstofinspuiting (EMS). Uitlaatgas 
nabehandeling middels SCR en 
AdBlue. Distributietandwielen aan de 
achterzijde van de motor. Optioneel 
voorzien van een motor gedreven 
PTO. 
Volvo VEB compressie-rem, 300 kW 
bij 2300 o/min. 
Cilinderinhoud: 12.8 dm3 

Boring: 131 mm 
Slag: 158 mm 
Compressieverhouding: 18, 1: 1 
Olieinhoud: 33 dm3 

Inhoud koelsysteem: 38 dm3 

Vermogen: 324 kW/440 pk bij 1400-
1800 o/min 
Koppel: 2200 Nm bij 1050-1400 o/min 
(Volgens ISO 1585, EC 89/491) 

• diverse PTO's waaronder een 
motorgedreven PTO type 
EPTT1000, 1000 Nm ratio 1.26 

• Volvo airconditioning met 
automatische temperatuurregeling 

• aanhangwageninstallatie 

• accessoires: radio/cd-speler, 
zonneklep 

• luchthoorn op het dak 

• werklamp 

• zwaailamp 

• banden: 
- as 1: 445/75 R22 ,5 
- as 2 en 3: 12.00R24 
(gewichtstoename 
chassis-cabine ± 300 kg) 

• weegindicatie systeem 
(Alleen FM 1350-WDGL) 

• breedtesper op vooras 

• ZF AS-Tronie 16 AS2630TO 
Volautomatisch schakelende 16 
gangen transmissie. 
Ratio's: 14.12-0.83 (R: 13.1-10.8) 

Wijzigingen voorbehouden 
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GEWICHTEN 

2100 

1595 

G.V.W.: .. .............. .... .... .. ... 50.000 kg 
Voorassen 1+2: .. .... .. .... .. ... 20.000 kg 
As 3: ....... ... .. .......... .... .......... 7.500 kg 
Achterassen 4+5: ............. 23.000 kg 

Technisch 
G.V.W.: .. .... ........ .. ...... ..... .. . 63.000 kg 
Voorassen 1+2: ................. 24.000 kg 
As 3: ........ .. .............. ............ 9.000 kg 
Achterassen 4+5: ........ ..... 30.000 kg 

Chassis-cabine 
Totaal: ...... ......................... 14.200 kg 
Voorassen (1+2) : .. .......... .... 8.500 kg 
Achterassen (3+4+5) : ......... 5.700 kg 

MOTOR 
Volvo, D13A440 Euro 5 (EUSSCR) 
Zescilinder lijnmotor van 440 pk, 12,8 
liter, bovenliggende nokkenas, vier 
kleppen per cilinder, turbo, 
intercooler, centrale pompverstuivers 
en elektronisch geregelde 
brandstofinspuiting (EMS). Uitlaatgas 
nabehandeling middels SCR en 
AdBlue. Distributietandwielen aan de 
achterzijde van de motor. Optioneel 
voorzien van een motor gedreven 
PTO. 
Volvo VEB compressie-rem, 300 kW 
bij 2300 o/min. 
Cilinderinhoud: 
Boring: 
Slag: 

FM3000T_0706.doc 

12.8 dm3 

131 mm 
158mm 

1350 

MIN. 7100 - MAX. 8000 

Compressieverhouding: 18, 1: 1 
Olieinhoud: 33 dm3 

Inhoud koelsysteem: 38 dm3 

Vermogen: 324 kW/440 pk bij 1400-
1800 o/min 
Koppel: 2200 Nm bij 1050-1400 o/min 
(Volgens ISO 1585, EC 89/491) 

KOPPELING 
Enkelplaats droge koppeling, diam. 
430 mm, luchtdruk bekrachtigd. 

TRANSMISSIE 
ZF, type 16S2225TO Ecosplit 
Aantal versnellingen : 16 
gesynchroniseerd, enkele H
schakeling met schakelondersteuning 

Overbrengingsverhoudingen: 
13.80 - 11.54 - 9.49 - 7.93 - 6.53 -
5.46 - 4.57 - 3.82 - 3.02 - 2.53 - 2.08 -
1.74-1.43-1.20-1 .00- 0.84 
Achteruit: 12.92 - 10.80 

Motortoerental: 1640 o/min. bij 85 
km/uur. 
(1500 o/min met banden 12.00R24) 

Optie: ZF AS-Tronie 16 AS2630TO 

REDUCTIE-BAK 
Reductie-bak ingebouwd tussen de 
transmissie en as 4. 
Overbrengingsverhoudingen: 
Hoog: 1 :1.00 
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FM3000-T, 10x8 
Technische specificatie 

1850 

Laag: 1 :1,40 

VOORASSEN (2) 
Terberg/Axle Tech 

840 
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Twee aangedreven gestuurde 
naafreductieassen voorzien van 
lengte- en breedte sper. 
Overbrengingsverhouding: 6.25: 1 

ACHTERASSEN (3) 
Volvo/Axle Tech 
18 As van het triple-stel; Volvo as 
gestuurd niet aangedreven, hefbaar. 
28 en 38 as van het triple-stel ; Axle 
Tech aangedreven 
naafreductieassen met lengte- en 
breedtesper. 
28 Achteras voorzien van een 
geïntegreerde verdeelbak met 
permanente voorwielaandrijving , 
breedte- en lengtesper. 
Overbrengingsverhouding 
geïntegreerde verdeelbak 1: 0,76. 
Overbrengingsverhouding assen: 
6.25:1 

VERING VOORASSEN 
Stabi-air luchtvering met 
dubbelwerkende schokdempers, 
voorzien van geïntegreerde 
rolstabilisator. 

Wijzigingen voorbehouden 
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VERING ACHTERASSEN 
3 Achterassen in triple-opstelling met 
volledige compensatie. 

1 e Achteras: Luchtvering met 
dubbelwerkende schokdempers, 
voorzien van geïntegreerde 
rolstabilisator. 

28 en 38 achteras: Mono-air 
luchtvering voorzien van 2 
luchtbalgen voor beide achterassen. 

Automatische voorziening voor het 
ontlasten van de luchtvering bij 
inschakelen PTO. 

WIELEN EN BANDEN 
Banden as 1 en 2: 445/65R22,5 (4x) 
Banden as 3, 4 en 5: 13R22,5 
As 3 enkele montage, as 4 en 5 
dubbele montage (11 stuks incl. 
reservewiel). 

Velgen: 10 gaats schijfvelgen met 
middencentrering. 
Afmetingen: 
Assen 1 en 2: 22,5 x 14.00 
Assen 3, 4 en 5: : 22,5 x 9,00 

Optie: 
Banden 445n5R22,5 op assen 1 en 
2 in combinatie met 12.00R24 op 
assen 3, 4 en 5. 

BRANDSTOFTANKS 
Stalen brandstoftanks, inhoud 2 x 210 
dm3

. 

STUURINRICHTING 
ZF 8099 2-krings hydraulische 
stuurinrichting voorzien van variabele 
overbrenging 22,2 / 26,2. 
Het stuursysteem is uitgerust met één 
hydraulische pomp op de motor en 
één mechanisch aangedreven pomp 
op de transmissie of verdeelbak. In 
hoogte en neiging verstelbaar stuur. 
Draaicirkel 21,3 m (Bij min. W.B. en 
std. banden). 

CHASSIS 
Chassisbalken van warmgewalst U 
profiel, 
Balkhoogte: ........... .. .... ...... ... 300 mm 
Flensbreedte: ....... ..... .. ..... .... 100 mm 
Lijfdikte: .... .... .. ... ..... ..... .... ...... 9,5 mm 
Flensdikte: ...... .. ...... .. ..... .. ....... 16 mm 

FM3000T_0706.doc 

REMSYSTEEM 
Vollucht remsysteem met gescheiden 
remcircuits. 
Veerremcilinders op assen 2, 4 en 5. 
Inhoud luchttanks: 2x60 + 2x30 dm3

. 

Werkdruk: 8 bar. 
Standaard voorzien van Volvo VEB 
motorrem, zelfstellende remmen en 
luchtdroger. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
24 Volt, negatief aan massa. 
Wisselstroomdynamo: 28V/80A(2250 
Watt) . 
Startmotor: 6,0 kW. 
Accu 's: 2x180 Ah. 
De zekeringen en relais bevinden 
zich op een centraal geplaatste 
printplaat in de cabine. 

CABINE 
Volvo, type FM-L 1 EH1 
Twee persoons extra ruime 
hydraulisch kantelbare cabine met 
lage instap. 
Thermisch verzinkte staaldelen, 3 
punts veiligheidsgordels, verstelbaar 
stuur, startblokkering en digitale 
tachograaf. 

Uitrusting: 
• Cabine interieur 

- textiel binnen bekleding 
- stoffen bekleding op stoelen 
- rubberen vloermatten 
- dakluik 
- achterruit in cabine 
- elektrisch bedienbare ramen 
- opbergkastje op motortunnel 
- opbergruimte naast radiopaneel 
- spanningsomvormer 24-12V, 

15Amp. 
- elektrisch verstelbare koplampen 
- gereedschapset 
- 15 tons krik 
- speakers in dashboard en 

deuren. 

• Stoelen 
- luchtgeveerde bestuurdersstoel, 

mechanisch verstelbaar voorzien 
van geïntegreerde gordel en 
verwarming. 

- niet geveerde bijrijderstoel 
mechanisch verstelbaar en 
opklapbaar. 

• Spiegels 
- elektrisch verwarmde 

buitenspiegels 

13-07-2006 

• Cabine ophanging 
- mechanisch geveerd 

Tegen meerprijs leverbaar. 

• diverse PTO's waaronder een 
motorgedreven PTO type 
EPTT1000, 1000 Nm ratio 1.26 

• Volvo airconditioning met 
automatische temperatuurregeling 

• accessoires: radio/cd-speler, 
zonneklep 

• luchthoorn op het dak 

• werklamp 

• zwaailamp 

• banden: 
- as 1 en 2: 445/75 R22,5 
- as 3, 4 en 5: 12.00R24 

• weegindicatie systeem 

• lift-as voorziening op as 3 

• breedtesper op voorassen 

• ZF AS-Tronie 16 AS2630TO 
Volautomatisch schakelende 16 
gangen transmissie. 
Ratio's: 14.12-0.83 (R: 13.1-10.8) 

Wijzigingen voorbehouden 
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Bijlage 02, Afstudeerproject Terberg Benschop B.V. 

Interviews oriëntatiefase: 

Functie 
Datum 

Functie Hoofd bedrïfsbureau 
Datum 21 a ril 2005 

Functie Produktmana er trekkers 
Datum 10 mei 2005 

Functie Hoofd tekenkamer 
Datum 11 mei 2005 

Functie Verkoo binnendienst 
Datum 20 mei 2005 

Functie Verkoo buitendienst 
Datum 24 mei 2005 

Functie Produktiechef 
Datum 25 mei 2005 
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Overzicht resultaat van 
1 0 orders YT trekkers en 

1 0 orders RT trekkers 
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'rTERBERG __________ B_ij l_ag_e_o_3_, A_ra_tu_d_ee_~_r_~_ect_Tu_ro_e_~_B_e_ns_c_ho_p_B_.v_. 

10 orders het voertuigtype YT en 10 orders van het voertuigtype RT 

10 orders YT182 Uren produktie en ontwikkeling Uren produktie 

Order 
Klant 

Voor Na 
Delta % 

Uren Delta % 
nummer calculatie calculatie produktie 

327828 Barloworld 135, 18 161,51 26,33 19,5% 157,26 22,08 16,3% 
328820 Dachser 134,93 203, 14 68,21 50,6% 170,84 35,91 26,6% 
331616 lberlift 115,80 114,10 -1 ,7 -1 ,5% 114, 10 -1 ,70 -1,5% 
336249 Great Bear 99,59 128,91 29,32 29,4% 125,91 26,32 26,4% 
337866 DHL 96,83 157,95 61,12 63,1% 145,68 48,85 50,4% 
338663 JEWE 99,84 169,57 69,73 69,8% 127,32 27,48 27,5% 
339108 Somerfield 99,09 118,41 19,32 19,5% 118,41 19,32 19,5% 
340037 TCL 95,09 82,50 -12,59 -13,2% 82,50 -12,59 -13,2% 
341339 Lamb Quinn 99,09 91 ,06 -8,03 -8,1% 91,06 -8,03 -8,1% 
341450 Catracom 95,09 95,54 0,45 0,5% 95,54 0,45 0,5% 

10 orders RT222 Uren produktie en ontwikkeling Uren produktie 

Order Klant Voor Na Delta % 
Uren 

Delta % 
nummer calculatie calculatie produktie 

323541 Truck & Maskin 188,90 355,53 166,63 88,2% 244,33 55,43 29,3% 
332610 KST Norwav 190,65 192,95 2,30 1,2% 192,95 2,30 1,2% 
325396 Volvo Gent 189,65 191,60 1,95 1,0% 191,60 1,95 1,0% 
328878 Ford 190,65 327,16 136,51 71,6% 214,39 23,74 12,5% 
330536 Douala-Kamaroen 190,65 167,48 -23, 17 -12,2% 167,48 -23, 17 -12,2% 
330509 Socoma-Mars. 187,65 183,90 -3,75 -2,0% 183,90 -3,75 -2,0% 
341485 F antuzzi Noell 191,90 228,73 36,83 19,2% 206,08 14,18 7,4% 
333209 Nordlift Rental 188,15 152, 17 -35,98 -19, 1% 152,17 -35,98 -19,1% 
329284 Gunco 191,65 188,68 -2,97 -1 ,5% 188,68 -2,97 -1 ,5% 
330288 Project Enterprize 191 ,90 341 ,35 149,45 77,9% 230,78 38,88 20,3% 



Bijlage 04 

Onderzoek naar de aard 
van het probleem 

TERBERG 

Type-subtype-chassis Ordemr. Gerelateerde orders Naam Eindgebruiker 

1. YT182-008-0153 327828 327827/0152 Barloworld-Bison Concrete 

2. YT182-003-0156 328820 328820/0156 Dasher Transport 

3. YT182-003-0188 337866 337866/0188 DHL-Ducros 

4. RT222-062-0603 323541 323541 /0603 Truck & Maskin 

5. RT222-064-0632 328878 3288 79-881 /0633-0635 Ford 

6. RT222-061-0644 330293 330288-293/0639-0644 Project Enterprize 



'rTERBERG ____________ B_ijl_ag_e_o_4_, A_rn_tu_d_e_e~_r_~_·e_ct_T_em_er_g_B_en_s_ch_o_p_B_.v. 

Beschrijving van het produktieproces: 

In de grafieken in deze bijlage bestaat de x-as uit de verschillende afdelingen die gedurende 
het produktieproces worden doorlopen. Deze afdelingen worden "fasen" genoemd, de fasen 
worden aangeduid met een driecijfer code (fase 001 t/m fase 500). De fasen 000 t/m 004 
hebben betrekking op de voertuigdocumentatie en overige administratieve handelingen. 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de indeling van de overige fasen. 

Produktie fase 
Omschrijving werkzaamheden 

Terminal en RoRo trekkers Vrachtwagens 

Fase 015: Balken De chassisbalken worden geboord 
chassis boren en voorbereid om qelast te worden. 

Fase 020 / 030: 
Opties worden op de chassisbalken Opties worden op de chassisbalken 

Voorbereiding chassis 
gelast; steunen worden geplaatst en gelast; steunen worden geplaatst en 
de balken worden gehecht. de balken worden gehecht. 

Fase 025/035: 
Het chassis wordt hier afgelast. Alle Het chassis wordt hier afgelast. Alle 

Samenstellen chassis 
steunen, dwarsliggers, en andere steunen, dwarsliggers, en andere 
delen worden qelast. delen worden qelast. 

Fase 040: Samenstellen 
Het chassis wordt hier afgelast. Alle 

chassis 
steunen, dwarsliggers, en andere 
delen worden gelast. 
Het trekkerchassis krijgt hier zijn 

Fase 045: Opbouwen uiteindelijke vorm ; de bumpers, 
beplating (tank)behuizing en spatborden 

worden gemonteerd. 
Fase 050: Spuiten Het chassis gaat op transport naar extern bedrijf om daar te worden 
chassis qeconserveerd. 
Fase 055: Assemblage Het chassis wordt voorzien van alle hydraulische en pneumatische 
leidinqen leidinqen. Tevens wordt het chassis voorzien van een aantal kabelbundels. 
Fase 060: Assemblage Montage van assen, chassis gemonteerde transmissies/ aandrijfassen. 
drijflijn Montage van hefframe en hefcilinders. 

Fase 070: 
Samenvoegen van chassis met voor gemonteerde motor/transmissie en 

Eindassemblage 
cabine. Montage van banden. Eerste ingebruikname met beperkte functie 
check. Het voertuiQ dient deze fase op eiqen kracht rijdend te verlaten . 

Fase 110: Drijfwerk Voormontage, voorassen 
voorassen 
Fase 112: Montage Voormontage tandemstellen 
tandenstellen (achteras constructie) 
Fase 115: Drijfwerk Voormontage, achterassen 
achterassen 
Fase 120: Elektrische Voormontage, elektrische installatie in cabine 
centrale 

Fase 125: Montage 
Montage schotel/ hefframe, met Voormontage, luchtventielen en 
safe- of gooseneck (installatie voor kranen. 

ventielen / safeneck 
transport roltrailers) . 

Fase 130 : Montage Voormontage, cabine. 
cabine 
Fase 135: Motor en Voormontage, motor en transmissie 
transmissie 
Fase 155: Kabelbomen In deze fase worden de kabelbomen gemaakt. 
aanmaken 
Fase 160: Aandrijfassen De aandrijving wordt in deze fase 
leveren compleet gemaakt. 
Fase 300: Eindcontrole In deze fase worden de voertuiqen qecontroleerd en afqesteld. 
Fase 500: Afleveren Afleveren voertuig 
voertuig 



'rTERBERG ___________ B_ij_lag_e_o_4,_A_ra_tu_d_ee_~_ro_ie_ct_T_e_ro_er_g_Be_n_sc_h_op_B_.v_. 

1 327828, Transtec I Barloworld-Bison Concrete 

1. 1 Order bijzonderheden volgens produktmanager trekkers 
Uitlaatsysteem is voorzien van extra hitteschild op verticale eindpijp. Hitteschild ter 
bescherming van de chauffeur tijdens het in- en uitstappen. 

1. 2 Order bijzonderheden volgens specificatie 
Bijzonderheden bij groep 10 "Kabine" : 
"Pijp op platvormhekwerk als YT180-046-1129 (Metagro)" 

1. 3 Vermeldingen in besprekingsverslagen van de orderspecificatiebespreking 

2004, Week 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 : 
YT182- -0152, Transtec / Barloworld-Bison Concrete, Ordernr. 327827, 23-8-2004 
Horizontale handgreep achter de uitlaat (Info Oebele Deelstra) Tekenk 
Uitlaatbescherming verlengd tot bovenaan. Tekenk 

2004, Week 47, 48, 49, 50, 51: 
2005, Week 02, 03: 
YT182-008-0152, Transtec / Barloworld-Bison Concrete, Ordernr. 327827, 23-8-2004 
Uitlaatbescherming verlengd tot bovenaan. Werkpl Ontw 

2005, Week 04: 
YT182-008-0152, Transtec / Barloworld-Bison Concrete, Ordernr. 327827, 23-8-2004 
Uitlaatbescherming verlengd tot bovenaan. HJ / Tekenk 

2005, Week 05: 
YT182-008-0152, Transtec / Barloworld-Bison Concrete, Ordernr. 327827, 23-8-2004 
Uitlaatbescherming verlengen tot bovenaan (eventueel std. maken?) HJ / Tekenk 

2005, Week 06, 07, 08: 
YT182-008-0152, Transtec / Barloworld-Bison Concrete, Ordernr. 327827, 23-8-2004 
Beschermplaatje+ steuntje t.b.v. afscherming uitlaaV Tekenk 
Verlengde afscherming uitlaat wordt standaard. 

2005, Week 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25: 
YT182-008-0152, Transtec / Barloworld-Bison Concrete, Ordernr. 327827, 23-8-2004 
Beschermplaatje t.b.v. afscherming uitlaaV Tekenk 

1. 4 Vermeldingen in mancolijst 

Diverse vermeldingen maar zonder onderdeelidentificatie. 

1. 5 Data orderproces 

Start tekenwerk -
Einde tekenwerk -
Aanvang productie chassis 06-01-2005 
Aanvang assemblage 02-02-2005 
Aanvang eindcontrole 16-02-2005 

start uren werkplaats ontwikkeling 10-02-2005 

2 



'rTERBERG ___________ B_ijl_ag_e_o_4,_A_ra_tu_d_ee_~_r_~e_ct_T_e_ro_e_rg_B_e_ns_c_ho_p_B_.v. 

1.6 Resultaten uit LIST 

Man 
Uren 

Calculatie Man Uren Order 327828 
■ Voorcalculatie 

■ Nacalculatie 

35,00-,-.----------------------------------, 

30,00-f-1 -------------11------ ------- ----- ---l 

25,oo-rr -------------11-- ------- ---- ----- _J 

20.00 n------------1r--11----- ---- -----1 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

tk 001002003 010 014 030 035 040 045 050 055 060 065 070 100 110 115 120 130 135 140 155 300 310 400 500 
Productie Fase 

1. 7 Bevindingen 327828, Transtec / Barloworld-Bison Concrete 

De uren ontwikkeling die behoren bij deze order worden gevormd door uren die zijn gemaakt 
in de werkplaats ontwikkeling. Deze uren zijn een direct gevolg van de in de 
besprekingsverslagen besproken werkzaamheden. Dit is in overeenstemming met de input 
van de produktmanager trekkers. Navraag bij de betrokken medewerkers van fase 070 leert 
dat de extra uren op fase 070 veroorzaakt worden door de onbekende optie en daaraan 
gekoppelde onzekerheid over de uitvoering van de uitlaat. De uren op deze fase zijn geboekt 
op 09-02-2005. Na enige twijfel over de benodigde acties is besloten om de werkplaats 
ontwikkeling in te schakelen. De uren geboekt in de werkplaats ontwikkeling zijn een gevolg 
van de bevindingen in produktie. De montage en het eventuele passen van de 
uitlaatbescherming is de verklaring voor de extra uren op fase 300. 
De extra uren op fase 055, 120, 135 kunnen niet verklaard worden uit deze klantenwens. De 
uren op fase 120 kunnen wel worden verklaard door het ontbreken van een onderdeel uit de 
mancolijst. 
Opvallend is de grote overschrijding op fase 055, daarentegen zijn er op fase 060 veel 
minder uren geboekt dan initieel gecalculeerd. Uit navraag blijkt dat dit wordt veroorzaakt 
door het verschuiven van werkzaamheden tussen fase 050 en 060, dit is ook bij andere YT 
orders zichtbaar. De extra uren geboekt op fase 135 hebben te maken met het inwerken van 
nieuw personeel. 

3 
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2 328820, Dachser Transport 

2. 1 Order bijzonderheden volgens produktmanager trekkers 
Spatborden achter bevestigd aan achteras en niet aan het chassis. Het feit dat de 
spatborden meeveren met de achteras maakt een kleinere afstand tussen band en spatbord 
mogelijk. 

2. 2 Order bijzonderheden volgens specificatie 
Bijzonderheden bij groep 40 "Elektrisch": 
"Contour verlichting, lampjes 1 xL +R op voorspatbord en 1 xL +R op steuntje aan achterzijde 
omkasting tanks." 

Bijzonderheden bij groep 80 "Chassis": 
"Spatborden meeverend als BLG maar zonder halve stalen delen aan chassis." 

2. 3 Vermeldingen in besprekingsverslagen van de orderspecificatiebespreking 

2004, Week 37: 
YT182- -0156, Dachser Transport B.V., Ordernr. 328820, 6-9-2004 
Spatbord achter nadere info van verkoop. 

2. 4 Vermeldingen in mancolijst 

Diverse assemblagedelen. 

2. 5 Data orderproces 

Start tekenwerk 
Einde tekenwerk 
Aanvang productie chassis 
Aanvang assemblage 
Aanvançi eindcontrole 

09-11-2004 
15-11-2004 
10-12-2004 
06-01-2005 
24-01-2005 

4 
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'rTERBERG ___________ B_ij_lag_e_0_4,_A_~_tu_de_e_~_ro_ie_ct_T_e_rn_er_g_Be_n_sc_h_op_B_.v_. 

2. 6 Resultaten uit LIST 

Man 
Uren 

Calculatie Man Uren Order 328820 ■ Voorcalculatie 

■ Nacalculatie 

45,00.-.----- ---------------------------~ 

40,0o-t-i--- ----------llf------------------_J 

35,oo-r-1 ------------a---- --------- -------l 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

tk 001 002 003 010 014 030 035 040 045 050 055 060 065 070 100 110 115 120 130 135 140 155 300 310 400 500 
Productie Fase 

2. 7 Bevindingen 328820, Dachser Transport 

Zowel de inhoud van de besprekingsverslagen als de input van de produktmanager trekkers 
geeft een duidelijke verklaring voor de op de tekenkamer verrichte werkzaamheden. De tijd 
tussen het einde van het tekenwerk en de aanvang van de produktie bedraagt 18 werkdagen 
voor de chassisbouw en 32 werkdagen voor de assemblage afdeling . 
De extra uren op fase 040 worden veroorzaakt door de gewijzigde spatbordconstructie. Er is 
een zeer forse overschrijding van de geboekte uren op fase 055 zichtbaar. Navraag op fase 
055 leert dat door de gewijzigde spatbordconstructie, er nogal wat onduidelijkheid is ontstaan 
over de plaatsing van componenten van het remsysteem, het uitzoeken van de 
mogelijkheden en het krijgen van duidelijkheid kost tijd. Om die reden is het voertuig veel 
langer op de fase aanwezig dan gebruikelijk. De tijd wordt nuttig besteed door op fase 055 
werkzaamheden uit te voeren die thuis horen bij volgende fasen, dit is duidelijk te zien in de 
uren op fase 060 en 070. Ook nu geldt dat de extra uren op fase 135 worden veroorzaakt 
door het inwerken van nieuw personeel. Voor de extra uren op fase 130 is geen betrouwbare 
verklaring gevonden. 
Navraag op fase 300 leert dat de extra uren direct zijn gerelateerd aan de bijzonderheden uit 
de specificatie aangezien er in deze fase naast de gebruikelijke controles nog afrondende 
werkzaamheden moesten worden verricht. De afdeling "eindcontrole" beklaagt zich hierbij 
over het feit dat ze alles uit moeten zoeken en dat de overige produktieonderdelen "zich er 
erg makkelijk vanaf maken". 

5 



'rTERBERG ___________ B_ij_la_ge_o_4_, A_ra_tu_d_ee_rp_ro_ie_ci_T_e_rn_er_g_B_en_sc_h_op_B_.v_. 

3 337866, France Truck I DHL-Ducros 

3. 1 Order bijzonderheden volgens produktmanager trekkers 
Chassis van het voertuig wordt voorzien van een stalen gereedschapskist. 

3. 2 Order bijzonderheden volgens specificatie 
Bijzonderheden bij groep 80 "Chassis": 
"Gereedschapkist monteren tussen omkasting en achterspatbord, links (chassisbouwkist)" 

3. 3 Vermeldingen in besprekingsverslagen van de orderspecificatiebespreking 
Geen vermelding 

3. 4 Vermeldingen in mancolijst 

Diverse assemblagedelen. 

3. 5 Data orderproces 

Start tekenwerk 
Einde tekenwerk 
Aanvançi productie chassis 
Aanvang assemblage 
Aanvang eindcontrole 

27-12-2004 
28-12-2004 
uitbesteed 
27-01-2005 
09-02-2005 

6 
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3.6 Resultaten uit LIST 

Man 
Uren 

Calculatie Man Uren Order 337866 
■ Voorcalculatie 
■ Nacalculatie 

35,00---,,---- ----------------------------~ 

30,0o-t-r ----------------- ---- ---------11-----J 

25,oo-r1 --------------ll----------------11-----J 

20.00 n--------------11-------------• --- J 

15,00 i----r--i.------------•---

10,00 

5,00 

0,00 

tk 001002003 005 010 014 030 035 040 045 050 05~ 060 065 070 100 110 115 120 130 135 140 155 300 310 400 500 

Productie Fase 

3. 7 Bevindingen 337866, France Truck/ DHL-Ducros 

De uren tekenwerk aan de gereedschapskist zijn zichtbaar in de tekenkamer fase. Het 
chassis is uitbesteed en eventuele werkzaamheden zijn niet terug te vinden in de interne 
uren. De "gereedschapskist" heeft invloed op de chassisconstructie. De tijd tussen het einde 
van het tekenwerk en de aanvang van de chassisbouw is maximaal 15 werkdagen. Navraag 
leert dat de werkzaamheden verbonden aan deze optie zijn verricht bij fase 300 en niet zijn 
meegenomen in de externe bestelling van het chassis. De werkzaamheden op fase 300 zijn 
duidelijk zichtbaar in de geboekte uren. 
Het handelt zich hier met name om een planningskwestie. De combinatie van het moment 
waarop de tekenwerkzaamheden zijn afgerond en het moment waarop het uitbestede 
chassis gereed moet zijn voor assemblage geeft aan dat er te weinig tijd is om de 
werkzaamheden mee te nemen tijdens de produktie van het chassis. "Het niet op tijd zijn van 
de informatie" lijkt in dit geval dus het probleem. Het aantal uren geboekt op fase 300 is veel 
hoger dan het aantal uren werkelijk noodzakelijk voor de aanpassing. Dit wordt veroorzaakt 
door het feit dat het uitvoeren van deze werkzaamheden aan een "bijna" gereed voertuig 
lastig is. Zo moeten allerlei componenten weer worden gedemonteerd in verband met 
laswerkzaamheden. 
De uren op fase 120 kunnen wederom worden toegeschreven aan het ontbreken van een 
onderdeel uit de mancolijst. Voor fase 135 wordt de verklaring van de inwerkprocedure 
aangedragen. 

7 



'rTERBERG ___________ B_ij_la_ge_0_4_, A_ra_tu_d_ee_~_ro_ie_ct_T_e_rn_er_g_B_en_s_ch_op_B_._v. 

4 323541, GTS / Truck & Maskin 

4. 1 Order bijzonderheden volgens produktmanager trekkers 
Dit voertuig is voorzien van een cabine die 250 mm hoger is geplaatst. 

4. 2 Order bijzonderheden volgens specificatie 
Geen. 

4. 3 Vermeldingen in besprekingsverslagen van de orderspecificatiebespreking 

2004, Week 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 en 43: 
RT222-0603, GTS / Truck & Maskin, Ordernr. 323541 , 28-6-04 
Kabine 250 mm verhoogd monteren, opstappen e.d. aanpassen. 

4. 4 Vermeldingen in mancolijst 

Diverse delen voor produktieonderdeel chassisbouw. 
Diverse assemblagedelen. 

4. 5 Data orderproces 

Start tekenwerk 01-09-2004 
Einde tekenwerk 27-10-2004 
Aanvang productie chassis 29-11-2004 
Aanvang assemblage 17-12-2004 
Aanvano eindcontrole 27-12-2004 
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BENSCHOP 

4. 6 Resultaten uit LIST 

Man 
Uren 

Bijlage 04, Afstudeerproject Terberg Benschop B.V. 

-------------------------

Calculatie Man Uren Order 323541 
■ Voorcalculatie 

■ Nacalculatie 

120,00.-.-------------------------------~ 

100,00 

80,00 

60,00 

40,00 

20,00 

0,00 

Ik 001 002 003 010 030 035 040 045 050 055 060 065 070 100 110 115 120 125 130 135 140 155 300 310 
Productie Fase 500 

4. 7 Bevindingen 323541, GTS I Truck & Maskin 

Aan de uren op de tekenkamer is te zien dat het in dit geval gaat om een vrij omvangrijke 
aanpassing van het voertuig. De tijd tussen het einde van het tekenwerk en de aanvang van 
de produktie bedraagt 22 werkdagen voor de chassisbouw en 36 werkdagen voor de 
assemblage afdeling. Deze aanpassing heeft ook zeker gevolgen voor de chassisbouw. De 
chassisbouw afdeling onderstreept datgene dat ook door de cijfers wordt aangegeven 
namelijk dat de introductie voor chassisbouw probleemloos verlopen is. Navraag leert dat de 
extra uren op fase 060, 070 en 140 te wijten zijn aan onbekendheid met deze uitvoering van 
het produkt. Het verhogen van de cabine heeft nogal wat gevolgen voor het verloop van 
kabels en slangen. Er moest nog het nodige uitzoekwerk worden gedaan op de werkplek. Dit 
is te zien in de uren geboekt op deze fasen. Gezien het aantal uren op fase 300 is het 
voertuig ondanks het uitzoekwerk wel compleet door de produktie gelopen. 

9 
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------------------------

5 328878, Transtec I Ford 

5. 1 Order bijzonderheden volgens produktmanager trekkers 
Eerste voertuig van dit type met deze motor (Volvo) in Right Hand Drive (RHD) uitvoering . 

5. 2 Order bijzonderheden volgens specificatie 
Geen 

5. 3 Vermeldingen in besprekingsverslagen van de orderspecificatiebespreking 

2004, Week 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50: 
RT222-064-0632, Transtec / Ford, Ordernr. 328878, 6-9-2004 
720 VE motor rechtse besturing nieuw! Koeler pijpen en luchtinlaat uitwerken. 

2004, Week 51: 
RT222-064-0632, Transtec / Ford, Ordernr. 328878, 6-9-2004 
720VE motor rechtse besturing nieuw! Koeler pijpen en luchtinlaat uitwerken. 
Slang compressoraanzuig is gereserveerd. Bekijken in produktie. 

2004/2005, Week 52, 02, 03, 04, 05: 
RT222-064-0632, Transtec / Ford, Ordernr. 328878, 6-9-2004 
Slang compressoraanzuig is gereserveerd. Bekijken in produktie. 

2005, Week 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16: 
RT222-064-0632, Transtec / Ford, Ordernr. 328878, 6-9-2004 
Olievulpijp, compressoraanzuigpijp + steuntje zijn gewijzigd t.o.v. LHD 

5. 4 Vermeldingen in mancolijst 

Twee assemblagedelen (o.a. doorvoerpijp T24085958) 
Aanpassingen aan olievulaansluiting, slang watertankje en interkoelerpijp. 

5. 5 Data orderproces 

Start tekenwerk 15-11-2004 
Einde tekenwerk 30-11-2004 
AanvanQ productie chassis 20-12-2004 
Aanvang assemblage 26-01-2005 
Aanvang eindcontrole 02-02-2005 
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5.6 Resultaten uit LIST 

Man 
Uren 

Calculatie Man Uren Order 328878 

■ Voorcalculatie 

■ Nacalculatie 

120,00---,-,--- - -------------------------~ 

100,00 

80,00+-•----------------------------_J 

60,00 

40,00 

20,00 

0,00 

tk 001 002 003 010 030 035 040 045 050 055 060 065 070 100 110 115 120 125 130 135 140 155 300 310 500 
Productie Fase 

5. 7 Bevindingen 328878, Transtec / Ford 

Dit is een optie die geen invloed heeft op de chassisbouw (RHD uitvoering is al eerder 
gebouwd met een ander merk motor en de motorsteuneninbouw van de Volvo motor is 
bekend van de LHD uitvoering). Met name de tijd tussen het einde van het tekenwerk en de 
aanvang van de assemblage is van belang, deze tijd is 34 werkdagen . De overschrijdingen 
zijn met 12% van de voorcalculatie bescheiden te noemen. Opvallend is dat op fase 135 
geen overschrijding zichtbaar is. Nieuw voor deze uitvoering is een deel van het leidingwerk 
op de motor en de inbouw van de motor met daaraan gekoppeld aanpassingen aan leidingen 
en kabelbomen in het chassis. Deze uren zijn zichtbaar in de overschrijdingen op fase 055, 
060 en 070. Uit aanvullende gesprekken blijkt dat de extra uren op fase 300 gekoppeld zijn 
aan kwaliteit gedreven wijzigingen van de inbouw van de motor. De algemene kwaliteit van 
een dergelijke nieuwe motorinbouw laat te wensen over. Dit vraagt extra energie op de 
afdeling eindcontrole. 

11 
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6 330288, Transtec / Project Enterprize 

6. 1 Order bijzonderheden volgens produktmanager trekkers 
Aanpassingen aan het chassis in verband met gebruik van tresslesysteem (systeem voor het 
transporteren en verankeren van trailers). 

6. 2 Order bijzonderheden volgens specificatie 
Bijzonderheden bij groep 10 "Kabine" : 
"ROT steun in cabine (communicatiekast)" 

Bijzonderheden bij groep 40 "Elektrisch": 
"Montage Davis Dervy Systemen ROT (aangeleverd)" 

Bijzonderheden bij groep 80 "Chassis": 
"Bescherming/versterking voor tressle (TER-9558)" 

6. 3 Vermeldingen in besprekingsverslagen van de orderspecificatiebespreking 

2004, Week 40: 
RT222- -0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 27-9-2004 
Armsteun aan raamkant? Graag nadere info naar Henri. 
RDT systeem, nadere info volgt per foto 

2004, Week 42" 43, 44, 46: 
RT222-061-0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 27-9-2004 
RDT systeem, nadere info volgt per foto 

RT222-061-0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 8-11-2004 
Waarde snelheidsbegrenzing vermelden op specificatie. 

2004, Week 47, 48, 50: 
RT222-061-0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 27-9-2004 
RDT systeem, nadere info volgt per foto 
Waarde snelheidsbegrenzing vermelden op specificatie. 

2004, Week 51 : 
RT222-061-0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 27-9-2004 
RDT systeem, nadere info volgt per foto 
Waarde snelheidsbegrenzing vermelden op specificatie. 
Geleiding tresslesysteem bij spatborden. 

2004, Week 52: 
RT222-061-0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 27-9-2004 
RDT systeem, nadere info volgt per foto 
Waarde snelheidsbegrenzing vermelden op specificatie. 

2005, Week 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09: 
RT222-061-0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 27-9-2004 
Inbouw RDT systeem. 
Waarde snelheidsbegrenzing vermelden op specificatie. 

2005, Week 10, 11 : 
RT222-061-0639, Transtec / Project Enterprize, Ordernr. 330288, 27-9-2004 
Steun RDT systeem uittekenen. 
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6. 4 Vermeldingen in mancolijst 

Eén assemblagedeel, data-systeem set 5167. 
Verlengde tunnelplaat nog te leveren door Merford (externe leverancier cabine) . 

6. 5 Data orderproces 

Start tekenwerk 
Einde tekenwerk 
Aanvang productie chassis 
Aanvang assemblage 
Aanvano eindcontrole 

6.6 Resultaten uit LIST 

Man 
Uren 

01-12-2004 
21-02-2005 
06-01-2005 
01-02-2005 
01-03-2005 

Calculatie Man Uren Order 330288 
■ Voorcalculatie 

■ Nacalculatie 

120,00.--,---- -------------------------~ 

100,00 

ao,oo-r.--------------- ----- ----- ----J 

60,00 

40.00 n .----- -----------------------_J 

20,00 v11r--------, 

0,00 

tk 001002003 010 030 035 040 045 050 055 060 065 070 100 110 115 120 125 130 135 140 155 300 310 500 

Productie Fase 

6. 7 Bevindingen 330288, Transtec / Project Enterprize 
De aanpassing aan het chassis voor de inzet van het tresslesysteem is te zien aan het 
aantal uren op fase 045. Uit gesprekken met de medewerkers blijkt dat het proces is 
opgehouden omdat informatie over de benodigde aanpassingen voor het tresslesysteem 
heel laat in het traject naar voren kwam (zie ook de orderspecificatiebespreking). Om deze 
reden was de communicatie van tekenkamer naar chassisbouw niet van het gebruikelijke 
niveau. De aanpassing ten behoeve van het tresslesysteem heeft ook gevolgen voor de 
werkzaamheden verricht op fase 055. Dit wordt onderstreept door de gesprekken met de 
betrokken medewerkers. De extra uren op fase 140 vinden hun oorsprong in de 
voorbereiding van het RDT systeem. De extra uren op fase 300 zijn ook voor een groot deel 
terug te voeren op de inbouw van het RDT systeem, vooral onduidelijkheid over de gewenste 
functionaliteit van het systeem heeft geleid tot de extra uren. 
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Voor zes orders uit het onderzoek naar de aard van het probleem is gekeken naar 
het chronologisch verloop in het bouwprogramma. Resultaat van deze analyse is 
ondergebracht in onderstaande tabel. 

Overzicht verschuivingen in het bouwprogramma: 

Klant Barloworld Dasher DHL-Ducros Truck & Ford Project 
Bison Concr. Maskin Enterprize 

Ordernummer 327827 328820 337866 323541 328878 330289 

Week nr. week xx = Geplande aanvang assemblage volgens bouwprogramma bouwprogramma 
(uitgifte datum) 

/ C of 1 = status specificatie, C is specificatie compleet, 1 staat voor specificatie incompleet 

week 28 02-07-04 - - - - - -
week 29 09-07-04 - - - week 45 /C - -

Week 30-32 bedriifsvakantie 
week 331 09-08-04 - - - week 46 /C - -
week 341 13-08-04 - - - week 46 /C - -
week 351 20-08-04 - - - week 46 /C - -
week 36 27-08-04 week 52 / C week 51 / I - week 46 /C week 01 / C -
week 37 03-09-04 week 52 / C week 51 / I - week 46 /C week 01 / C -
week 38 10-09-04 week 52 / C week 51 / C - week 46 /C week 01 / C -
week 39 17-09-04 week 52 / C week 51 / C - week 46 / C week 01 / C -
week 40 24-09-04 week 52/ C week 51 / C - week 46/ C week 01 / C -
week 41 1 01-10-04 week 52/ C week 52 / C - week46/ C week 01 / C -
week 421 08-10-04) week 51 / C week 52 / C - week 49/ C week 01 / C -
week 43 15-10-04 week 51 / C week 52 / C - week 50/ C week 02 / C -
week44 22-10-04 week 51 / C week 52/ C - week 52 / C week 03 / C week 13 / I 
week45 29-10-04 week 51 / C week 52 /C - week 52 / C week 04/C week 13 / I 
week 46 05-11-04 week 51 / C week 52 / C - week 52 / C week 04 /C week 13 / I 
week 47 (12-11-04 week 52 /C week 01 / C - week 52 / C week 04 /C week 13 / C 
week 48 19-11-04 week 52 /C week 01 / C - week 52 /C week 04 /C week 13 / C 
week 49 26-11-04 week 52 /C week 01 / C week 04/ I week 52 /C week 04 /C week 13 / C 
week 50 03-12-04 week 52 /C week 01 / C week 04 / C week 52 / C week 04 / C week 13 / C 
week 51 10-12-04 week 52 / C week 01 / C week 04 / C week 52 / C week 04 / C week 13 / C 
week 52 17-12-041 in oroduktie week 01 / C week 04 / C in oroduktie week 04 / C week13/C 
week 53 (24-12-041 - week 01 / C week 04/ C - week 04/C week13/C 
week 01 07-01-05 - in produktie week 04/ C - week 04/ C week 14 / C 
week 02 14-01-05 - - week 04 / C - week 04/ C week 14 / C 
week 03 21-01-05 - - week 04/ C - week 04/ C week 14 / C 
week 04 28-01-05 - - in produktie - in oroduktie week 14 / C 
week 05 04-02-05 - - - - - week 14 / C 
week 06 (11-02-05) - - - - - week 14 / C 
week 07 (18-02-05) - - - - - week 14 / C 
week 08 (25-02-05) - - - - - week 14 / C 
week 09 04-03-05 - - - - - week 14 / C 
week 10 11-03-05 - - - - - week 13 / C 
week 11 18-03-05 - - - - - week 13 / C 
week 12 25-03-05) - - - - - week 13 / C 
week 13 25-03-05) - - - - - in produktie 
week 14 01-04-05 - - - - - -

Voor vier van de zes orders komen slechts kleine achterwaartse verschuivingen voor 
in de periode van 15 weken voor produktie. Uit gesprekken met het bedrijfsbureau 
blijkt dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt door het feit dat de geplande aantallen 
niet op tijd worden geproduceerd waardoor het gehele bouwprogramma opschuift. 
Het tussenvoegen van orders is niet de achtergrond van dit verschijnsel en daarmee 
heeft het geen negatieve invloed op de tijdige beschikbaarheid van onderdelen en 
informatie. 



'r"TERBERG 
-----------------------BENSCHOP 

Bijlage 05, Afstudeerproject Terberg Benschop B.V. 

Navraag leert dat voor order Truck & Maskin ( ordernummer 323541) bewust gekozen 
is door het bedrijfsbureau voor uitstel van produktie omdat lopende bestellingen 
uitwezen dat veel onderdelen niet beschikbaar zouden zijn als het initiële programma 
zou worden gevolgd. 

Order 337866 voor klant DHL-Ducros heeft duidelijk een andere historie. De order 
behoudt weliswaar zijn positie in het programma maar wordt zeer laat, acht weken 
voor produktie in het bouwprogramma geplaatst (7 weken voor aanvang 
orderspecificatie compleet) . Deze termijn laat geen ruimte voor het uitwerken van de 
mogelijke opties en eventueel daaraan gekoppelde bestellingen. Dit verschijnsel is 
zeker een punt van aandacht, maar gezien de problemen zoals die optreden bij het 
totaal van de zes orders vormt dit geïsoleerde geval onvoldoende basis om de 
verschuivingen in het bouwprogramma verder mee te nemen in het onderzoek. 

2 



Bijlage 06 

Voorbeeld van variatie in opties 



'rTERBERG ___________ B_ij_lag_e_o_s_,A_ra_tu_d_ee_~_ro_ïe_ci_T_e_ro_er_g_Be_n_sc_h_op_B_.v_. 

Overzicht beschikbare werklamp opstellingen op Terberg RT282 RoRo trekker: 

Soort=tera Model =RT282 
Werklamp kabine 

T Nr Qide Cmschrijving WC V K~ 
---

s 5*skip Geen (LET (P! std. werklamp is achter de kabine op chassis) b J N o 
s 10 1x 1 x rond achter links b J N o 
s 20 1x 1x rond achter rechts b J N o 
s 30 2x 2x rond achter L +R b J N o 
s 40 1x 1x rond Rubolite achter links b J N o 
s 50 1x 1x rond Rubolite achter rechts b J N o 
s 60 2x 2x rond Aubolite achter L +R b J N o 
s 70 1x 1 x rond met handvat achter links b J N o 
s 80 1x 1 x rond met handvat achter rechts b J N o 
s 90 2x 2x rond met handvat achter L +R b J N o 
s100 1x 1 x rond zijkant links midden b J N o 
s11 O 1x 1x rond zijkant rechts midden b J N o 
s130 2x 2x rond voor L +A b J N o 
s140 2x 2x rechthoekig voor L +A b J N o 
s145 2x 2x rechthoekig achter L +R b J N o 
s150 2x 2x Xenon voor L+A (in combinatie 2x Xenon op chassis) b J N o 
s170 1x 1x werklamp aan kabinedak (dient omhoog te kunnen schijnen) b J N o 

Aaad~leaen Modellen Soort=term Model =AT282 
Selektie code > 4006c Werklamp chassis 

T Nr Qide 
s 5*1x 
s 8 1x 
s 10 1x 
s 20 skip 
s 30 1x 
s 40 2x 
s 41 2x 
s 41 1x 
s 42 2x 
s 44 2x 
s 45 1x 
s 50 1x 
s 60 2x 
s 63 2x 
s 65 2x 
s 70 2x 
s BO 1x 
s 85 1x 

Cmschrijving W C V KC!J 1 
1x std. rond met handvat (op steun achter kabine) b J N o 
1x std. rond met handvat en beschermrooster (achter kab.) b J No 
1x std. rond met handvat op rubbers (op steun achter kabine) b J N o 
Geen bJNo 
1x rond achter b J N o 
2x rond achter b J N o 
2x rond in achterplaat via achteruit en schakelaar b J N o 
1x rond in achterplaat via achteruit en schakelaar b J N o 
2x rond in achterplaat via dimlicht (onafhankelijk stoel) b J N o 
2x rond in achterplaat geschakeld wanneer stoel gedraaid b J N o 
1 x rond in achterplaat geschakeld wanneer stoel gedraaid b J N o 
1x rechthoekig achter in achterplaat b J N o 
2x rond Aubolite achter b J N o 
2x rond Aubolite achter via achteruit en schakelaar b J N o 
2x rond Aubolite achter 1 ( bij stoel gedraaid lampen aan) b J N o 
2x Xenon achter ( in combinatie met 2x Xenon voor op kabine) b J N o 
1x vierkant L. achter kabine achterzijde spatb.met bescherm. b J N o 
1x vierkant extra bij opstap links (tbv verl.Tressle) b J No 

~=Doorgaan s=Stoppe11: d > 
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Uiteenzetting beschikbare informatie 
voor de afdeling produktie 

TE B RG 

1 . Algemene instructies kwaliteitssysteem 
2. Tekeningen chassisbouw 
3. De orderspecificatie 
4. Partsonline 
5. Rode boekje 
6. De foto-server 
7. Elektrische schema's 
8. Elektrische werkinstructies 
9. Elektrische testprocedures 
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Bijlage 07, Afstudeerproject Terberg Benschop B.V. 

1 Algemene instructies kwaliteitssysteem 
De firma Terberg Benschop is ISO-9001 gecertificeerd. De documentatie behorende bij het 
ISO 9001 Terberg kwaliteitssysteem bevat een aantal instructies voor de afdeling produktie. 
In het Terberg "Handboek Kwaliteitszorg NEN-ISO 9001 " is te vinden dat voor het 
"Beheersen van produktie en het leveren van diensten" de instructies uit kwaliteitshandboek 
6.0 en 7.0 van toepassing zijn . 

Kwaliteitshandboek 7.0 heeft geen betrekking op de assemblage/produktie van voertuigen, 
het bevat procedures voor de onderdelenproduktie door de Terberg machinefabriek als 
interne toeleverancier. Kwaliteitshandboek 6.0 bevat onder andere informatie over kalibratie 
(meetmiddelen, mallen en gereedschap), arbeidsomstandigheden, indicatoren en algemene 
afstellingstructies . 

Al . f f K rt ·t h db k 6 0 1gemene in orma Ie wa I eI s an oe 
Verantwoordelijk Kwaliteitszon:i, J. Ywema 
Bedoeld voor Produktie afdelingen en het bedrijfsbureau 
Verspreiding Bij wijziging 
Verspreidingsvorm Papier per instructienummer 
Verspreidingslijst Kwaliteitszorg, J. Ywema 

Bedrijfsbureau, P. Daams 
Assemblage Hal 7, G. Roodenburg 
Chassisbouw, G. Velker 
Drijfwerk, R. van der Veer 
Stralerij / spuiterij, 1. Ansari 
Eindcontrole, A. Vuurens / T. Buyserd 
Assemblage hal 10, E. van Drogen broek 
Produktie, G. Verdam 
Voormontage, B. Haaksman 
Typekeuring , W . Vos 

Inhoud Kwaliteitshandboek 6.0: 
Systeem Produktie 
Tvpe Instructies 
Naam Kwaliteitshandboek 6. 0 

Algemeen 1 Instructie kalibratie meetmiddelen 
Algemeen 2 Documentatie produktie afdelingen 
Algemeen 3 lnstr. onderh. en kalibr. luchtgereedschap 
Algemeen 4 Instructie arbeidsomstandigheden 
Algemeen 6 Instructie maken/vernieuwen indicator 
Algemeen 7 Instructie indicatoren per afdeling 

Produktie 1 Laagdiktemeting oppervlaktebehandeling 
Produktie 2 Kalibratie mallen chassisbouw 
Produktie 3 Onderdeelbestellingen chassisbouw 
Produktie 4 Instructie kabelbundel elektrisch 
Produktie 5 1 nstructie snelheidsbegrenzers 
Produktie 7 Instructie overdrukunits 
Produktie 8 -
Produktie 9 Tekortkomingen opbouwfirma's 
Produktie 10 Partijnummer registratie 
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Naast de instructies uit het genoemde kwaliteitshandboek zijn er nog instructies opgenomen 
in het document "Instructies Kwaliteitsborging en Service Bulletins". De informatie betreft 
aandachtspunten voor een aantal specifieke assemblagehandelingen. In een aantal gevallen 
zijn deze aandachtspunten afkomstig uit montagevoorschriften voor de serviceafdeling , 
vandaar de term Service Bulletins in de titel. De "Instructies Kwaliteitsborging en Service 
Bulletins" bevat onder andere informatie over aanhaalmomenten van boutverbindingen, 
smeervoorschriften en montagevoorsch ritten. 

Al Igemene in orma Ie ns ruc Ies wa I eI s orgIng en . f r I t r K l't ·t b s ervIce B Il t' u eins: 
Kwaliteitssvsteem Instructies Kwaliteitsbor_qinq en Service Bulletins 
Verantwoordelijk Kwaliteitszorg, J. Ywema 
Bedoeld voor Produktie, service en ontwikkeling 
Verspreiding Bij wijziging 
Verspreidingsvorm Papier per instructienummer 
Verspreidingslijst Kwaliteitszorg, J. Ywema 

Bedrijfsbureau, P. Daams 
Assemblage Hal 7, G. Roodenburg 
Chassisbouw, G. Velker 
Drijfwerk, R. van der Veer 
Eindcontrole, A. Vuurens / T. Buyserd 
Assemblage hal 10, E. van Drogenbroek 
Produktie, G. Verdam 
Voormontage, B. Haaksman 
Tekenkamer, T. Timmer 
Documentatie, P. van Leeuwen 
Ontwikkeling, H. Jacobs 
Werkplaats ontwikkeling, M. Overbeek 

1 h d 1 nou nstructIes K I' . b wa 1teIts orging en s ervIce B Il . u etins: 
Systeem Kwaliteitsborging 
Type Instructies 
Naam Instructies Kwaliteitsborging en Service Bulletins 

Groep 10 Kabine (geen instructies) 
Groep 20 Motor 

20.01 Montage converterring 
20.02 Aanhaalmomenten 
20.03 Olievullen 
20.04 Stall toerental trekkers 
20.05 Koelvloeistof 
20.06 Synthetische olie 

Groep 30 Transmissie (geen instructies) 
Groep 40 Elektrisch 

40.01 Anti-corrosie behandeling accupolen 
Groep 50 Remsysteem (geen instructies) 
Groep 60 Vooras 

60.01 Smeervoorschriften vrachtwagens Rockwell-Meritor assen 
60.03 Montage delen stuurdemper FL 1850-WDG 2e vooras 
60.04 Meritor voorassen vrachtwagens 
60.06 Afstelgegevens ashoeken FM vrachtwagens 

Groep 70 Achteras (geen instructies) 
Groep 80 Chassis 

80.01 Montage veerhanden 
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80.02 Toepassen van chassisbouten 
80.03 Montaoe van boroplaten 

Groep 90 Stuursysteem en hydrauliek 
90.01 Afstellen stuursysteem 
90.02 Testen cilinders 
90.03 Boroen stuurcilinders 
90.04 Stuur- en spoorstanokooels 
90.05 Uitwisselen stuur- en fuseearmen 
90.06 Reparatie methode bevestigingsplaat stuurcilinder 
90.07 Toepassing van hydrauliek nippels 

Groep 100 Diversen 
100.01 Reparatiemethode stuurarmen 
100.02 Aanhaalmomenten Metrisch, UNF en Volvo bouten 
100.03 Smeervoorschriften YT terminal trekkers 
100.04 Toepassingen borgings-, pakkingsmateriaal, kit en lijm 
100.05 Wegen voertuigen 
100.06 Instructie structuur foto-server 

Bruikbaarheid en toepassing: 
Uit de bestudering van de inhoud van de instructies kan worden opgemaakt dat deze 
informatie weinig soulaas biedt voor de thema's in de probleemstelling. De instructies in 
zowel het kwaliteitshandboek als de instructies kwaliteitsborging zijn van algemene aard. De 
procedures en instructies uit het kwaliteitshandboek zijn niet geschikt voor het beschrijven 
van bijvoorbeeld de montagepositie van orderspecifieke delen. Dat deze categorie 
documenten de dynamiek van de optionals en klantenwensen niet volgt, wordt duidelijk uit 
het feit dat de laatste revisie meer dan een jaar geleden tot stand is gekomen. 

Uit gesprekken met de produktiemedewerkers wordt duidelijk dat de informatie niet tot 
nauwelijks wordt gebruikt. Nieuwe medewerkers worden niet op de hoogte gebracht van de 
inhoud noch van het bestaan van de documentatie. 
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2 Tekeningen chassisbouw 
De uitvoering van het voertuigchassis is volledig vastgelegd in werktuigbouwkundige 
tekeningen. De tekeningen worden per order vrijgegeven op basis van de informatie uit het 
3D CAD systeem, hierbij wordt gebruik gemaakt van de beheersoftware "lntralink" . 

lntralink is een database applicatie behorende bij de ProEngineer 3D CAD software. Met 
lntralink worden 3D samenstellingen, 3D modellen van onderdelen en de behorende 2D 
werktekeningen beheerd. Op basis van de orderspecificatie wordt er door een medewerker 
van de tekenkamer een orderspecifieke verzameling samenstellingen gemaakt. Voor elk type 
voertuig is er een specifieke medewerker verantwoordelijk voor het maken van deze 
verzameling . Met de uit de 3D modellen volgende verzameling van 2D werktekeningen en 
materiaallijsten beschikt het produktieonderdeel chassisbouw (Fase 015 t/m 045) over 
voldoende informatie over de uitvoering van het chassis. 

Tekeninqen chassisbouw 
Verantwoordelijk Tekenkamer, Ton Timmer 
Bedoeld voor Afdeling chassisbouw fase 015 t/m 045 
Verspreiding Per order 
Verspreidinçisvorm Papier, werktuigbouwkundige tekeningen 
Verspreidingslijst Via afdelingschef chassisbouw naar de desbetreffende werkplek 

Bruikbaarheid en toepassing: 
Uit een beoordeling van de werktuigbouwkundige tekeningen blijkt dat de tekeningen 
inderdaad de informatie bevatten nodig voor de bouw van het chassis inclusief 
(las)instructies. Observatie van de werkzaamheden van de medewerkers van het 
produktieonderdeel chassisbouw laat zien dat de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 
tekening . Navraag bij de afdeling chassisbouw en de tekenkamer leert dat er een actieve 
terugkoppeling is voor wat betreft de maatvoering op de tekening. Door deze terugkoppeling 
bevat de tekening niet alleen de strikt noodzakelijke maten maar ook maatvoering om de 
werkzaamheden zo eenvoudig mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze terugkoppeling vindt in de 
meeste gevallen mondeling plaats. 
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3 De orderspecificatie 
De orderspecificatie maakt deel uit van het nog te behandelen "rode boekje". De aan de 
afdeling produktie verstrekte orderspecificatie is een document dat afkomstig is uit het LIST 
programma. Deze orderspecificatie wordt opgesteld door de verkoop binnendienst. Een 
medewerker verkoop binnendienst vult in het LIST programma de gewenste 
voertuiguitvoering in, dit vindt over het algemeen plaats na het sluiten van de order. De 
specificatie zoals gecommuniceerd naar de klant is dus niet afkomstig uit het LIST 
programma. 

De medewerker verkoop binnendienst is bij het maken van de orderspecificatie in LIST 
beperkt in keuzes tot de reeds beschikbare opties en uitvoeringsvormen. In het geval dat 
gedurende het verkoopproces duidelijk wordt dat de klant met de beschikbare uitvoeringen 
en opties niet uit de voeten kan, dan is er een procedure beschikbaar waarmee de afdeling 
verkoop met behulp van een aanvraagformulier bij de afdeling ontwikkeling te rade gaat wat 
de mogelijke oplossingen zijn . Middels dit formulier geeft de afdeling ontwikkeling 
terugkoppeling aan de afdeling verkoop over de consequenties voor prijs en levertijd. De 
beschrijving en flowchart van deze procedure zijn opgenomen in deze bijlage. In de praktijk 
wordt deze procedure niet gebruikt. In het geval dat de beschikbare keuzes niet voldoen, dan 
wordt het veld bijzonderheden op de orderspecificatie gebruikt voor de communicatie van 
aanpassingen en/of aanvullingen. Tijdens de orderspecificatiebesprekingen (met 
vertegenwoordigers van de afdeling ontwikkeling en het bedrijfsbureau) worden de 
bijzonderheden besproken. 

Zijn er aanpassingen en/of aanvullingen gewenst, dan wordt er door de afdeling ontwikkeling 
(produktmanagers eventueel met gebruik van de tekenkamer) een oplossing uitgewerkt, 
deze uitgewerkte oplossing wordt dan opgenomen in LIST (inclusief materiaallijst) en 
daarmee kan de optie ook in de desbetreffende orderspecificatie worden opgenomen. De 
communicatie tussen de tekenkamer en het bedrijfsbureau (verantwoordelijk voor de 
invulling van LIST) gebeurt op basis van artikelnummer aanvraagformulieren. Het 
bedrijfsbureau ontvangt een formulier met daarop een beschrijving van het onderdeel en 
voor welke voertuigen het bedoeld is. De medewerker van het bedrijfsbureau neemt het 
initiatief in de gevallen dat nog aanvullende informatie van de afdeling ontwikkeling of 
verkoop noodzakelijk is. 

Orders ecificatie 
Verantwoordelïk 
Bedoeld voor en ontwikkelin 
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In deze bijlage is een voorbeeld van een orderspecificatie opgenomen. De informatie op de 
orderspecificatie kan worden ingedeeld in 7 categorieën. 
1. Informatie over ordernummer, type voertuig, subtype voertuig en chassisnummer 
2. Informatie over verkoper, distributeur en eindgebruiker 
3. Informatie over datums, orderspecificatie status en versie 
4. Per functionele hoofdgroep informatie over de voertuiguitvoering, deze omschrijvingen 

zijn gekoppeld aan materiaalgroepen in het LIST programma. 
5. Per functionele hoofdgroep "bijzonderheden", dit zijn tekstvelden beschikbaar voor de 

afdeling verkoop om bepaalde punten onder de aandacht te brengen. 
6. Naast de bijzonderheden per functionele hoofdgroep is er ook een hoofdgroep genaamd 

bijzonderheden. Hierin staat informatie over documentatie keuring , garantie, smering en 
onderdelen door de klant geleverd. 

7. Aanvullende werkinstructies assemblage/eindcontrole. Dit kan worden gebruikt voor de 
communicatie van voertuiginstellingen die door het produktieonderdeel assemblage of 
eindcontrole kunnen worden ingevoerd, bijvoorbeeld softwarematig instellingen van een 
snelheidsbegrenzer. 

Bruikbaarheid en toepassing: 
De orderspecificatie is het enige document voor de . afdeling produktie dat informatie 
verschaft over de exacte uitvoering van het voertuig . Met uitzondering van de medewerkers 
van het produktieonderdeel chassisbouw wordt de orderspecificatie actief gebruikt om te 
bepalen welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd. Door de orderspecificatie in 
zijn geheel aandachtig door te lezen wordt er door de verschillende produktiefasen die 
informatie uitgepikt die relevant is. 

In de overlegsessies met de produktiemedewerkers komt naar voren dat de beschrijving in 
de orderspecificatie niet altijd 100% uitsluitsel geeft over de exacte uitvoering. Bepaalde 
beschrijvingen liggen erg dicht bij elkaar en dit zorgt voor verwarring en uiteindelijk de uitvoer 
van de onjuiste werkzaamheden. Dit geldt voor de assemblage van mechanische delen maar 
ook zeker voor de uitvoer van de elektrische werkinstructies. Aangegeven wordt dat er 
regelmatig fouten ontstaan doordat de beschrijving in de orderspecificatie niet één op één 
aansluit op de beschrijving in de elektrische werkinstructie. 

Aanvullende informatie: 
• Beschrijving procedure ontwerpmodificatie 
• Flowchart procedure ontwerpmodificatie 
• Voorbeeld van een orderspecificatie 
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Beschrijving procedure ontwerpmodificatie: 

Systee111 
Type 
Kaam 

TERBERG BENSCHOP B.V. 
QNTWIKI< 
Detail Proces Schema 
3.2.4.0ntwerp IIIOdificatie 

Pagina 
Versie 
Auteur 
NuMer 
Vervangt: 

06-01-97 

CB 
3.2.4. 

Akt Afdeling / 
nr. Funktionaris 

1 Hoofd 
ontwikkeling 

2 Hoofd 
ontwikkeling 

Aktiviteit 

Bestuderen 
aanvraag 

Opgave van 
inogelijkheden 
kosten 

Omschrijving 

Het bestuderen van de aanvraag van de afdeling verkoop voor de 
IIIOdificatie van een voertuig. Indien er zaken niet duidelijk zijn wordt 
terug gegaan naar de aanvrager van de IIIOdificatie. 

Het 011schrijven van de uit te voeren werkzaalllheden en de keuze van 
hoofdc011p0nenten 011 de betreffende IIOdificatie uit te kunnen voeren. Het 
hoofd ontwikkeling draagd er zorg voor dat van de diverse betrokkenen 
infor1111tie ontvangen wordt ■ .b.t. de benodigde tijd en kosten. Deze 
gegevens worden door de betrokkenen aangegeven op het modificatieverzoek. 

3 Hoofd Comple111entere Indien het voertuig verkocht wordt, wordt gecontroleerd of de gegevens op 
ontwikkeling ■et gegevens het lllodificatieformulier aanpassing behoeven. Dit geschied o.a. door het 

raadplegen van de verkoopspecificatie. 

4 hoofd Toewijzen Het toewijzen van de werkzaallheden aan de betrokken ■edewerkers. Het 
ontwikkeling. werkzaamheden toewijzen van de werkzaamheden dient in overeenstemming te zijn ■et de 

taken en bevoegdhedenlijst van de afdeling ontwikkeling. 
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Flowchart procedure ontwerpmodificatie: 

TERBERG BENSCHOP B.V. 
Systeea ONTWil<K 

Type Detail Proces Schema 
NHII 3.2.4.0ntwerp 110d1f1cat1e 

(2) verkoop )- - - - - - SF324.01 Hod. 
verzoek 
voertuig 

(1) start 

1. 

Bestuderen 
aanvraag 

2. 
Opgave van 

1109e lij kheden/1-----lN 
kosten 

Pagina 
Versie 
Auteur 
Nu-r 
Vervangt: 

SF324.01 Hod. 
verzoek 
voert,uig 

--- .,.,
~ 

06-01-97 
CB 
3.2.4. 

(7) verkoop 

, 
- - - - .;>[ (6) stop 

SFC621.01 
verkoop 1------;..iC011p letaenteren specificatie aet gegevens _______ _. 

---{ 
1 
1 
1 

( (8) 1 

\bedrijfsburea~ 

4. 

Toewijzen 
werkzaamheden 

\ ---------.,:,l~ (3) 3.2.3 . /0 1 

\ 

---------~ (4) 3.3.1./0 j 

(5) stop 

8 

1 

ontwerp 
validatie 

tekeningen 
aa111111ken/ 
vrijgeven 
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Voorbeeld van orderspecificatie: 
Voertuigspecificatie Terberg Benschop B.V . 
Ordernr/-soort: 376664 / term Bladnr . : 1 Datum : 27-06-2006 
Omschrijving RT222-073-0833, Nordlift / LHG Skandikai 
Chassisnr/Type: 0833 / RT222 /073 nord09 
Bestemd voor Vinnr.: XLWRT222368336040 Nordlift Betriebsfahrzeug 
Koppel order O Sjabloon : term RT222 Stenzelring 37 
Leverdatum 20-04-2006 Verkoper: verw05 HAMBURG 
Status bevroren specificatie Versie-nummer: 2 

KABINE 10 
Kabine 

Merford linkse besturing 
Dak 

Dakruit achter 750x340mm 
Dakluik midden 325x 185mm (extra ventilatie) 

Raamuitvoering 
Std . getint rondom (chauffeurszijde elektr.bedienbaar) 
Schuifruit (centrale zijde) 

Ruitenwissers 
Ruitenwissers V+A met ruitensproeier 
Interval V+A 

Ophanging kabine 
Luchtgeveerd achter 

Kantelmechaniek 
Std. kabinekanteling 

Airco Nee 
Onderbouw stoel 

Draaibaar 
Isri stoel 

6500-517 PRO verwarmd rugleuning 70gr. LHG 
Spiegels+ steunen 

lx rechts lx links 
Groothoekspiegel 
Spiegel links lager monteren (LHG) 
2x binnenspiegel groot 

Optionals in kabine 
A4 klem 
TL binnenlicht (Merford) 
Kledinghaak rechts achter in kabine (Merford) 
Opbergvak op motortunneldashbord (oa . helm) 
Last / schakeldiagram 
Communicatie kast in kabine 

Optionals buiten kabine 
Bumperpeil rechts voor 
Afschermplaat op deksel elektrische centrale (Merford) 
Verlengde tunnelplaten 
Extra geluids/warmtepakket in kabine (Merford) 

Bijzonderheden 
Toegeleverde noodhamer monteren (door Nordlift) 
Nordlift dient hierbij een Sticker te monteren 

MOTOR 20 
Motor type 

Mercedes OM906LA-T3-170KW + motorrem 
Koelsysteem 

OM906LA met ringfan 
Luchtinlaat 

OM906LA Donaldson 0330 
Uitlaat 
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Voertuigspecificatie Terberg Benschop B.V. 
Ordernr/-soort : 376664/term Bladnr.: 2 Datum: 27-06-2006 
Omschrijving RT222-073-0833, Nordlift / LHG Skandikai 
Chassisnr/Type: 0833 / RT222 /073 nord09 
Bestemd voor Vinnr.: XLWRT222368336040 Nordlift Betriebsfahrzeug 
Koppel order O Sjabloon: term RT222 Stenzelring 37 
Leverdatum 20-04-2006 Verkoper: verw05 HAMBURG 
Status bevroren specificatie Versie-nummer: 2 

DPX uitlaatgasr. met datalogger (LET OP WITTE DIESEL) 
Optionals 

Cycloonfilter (std. voorkop) 
BRANDSTOFSYSTEEM 21 

Brandstoftank 
Brandstof/hydr . tank 180ltr/170ltr 

Gasbediening in kabine 
Elektronisch 

Optionals 
Tankpluggen met binnenzeskant 

TRANSMISSIE 30 
Versnellingsbak type 

ZF 6WG211 
VERDEELBAK 

AxleTech 
BT600 

ELEKTRISCH 40 
Accu,s 

Std. (135ah) 
Nevenstart met Nato connector 24V 

Verlichting (achter) 
Verlichting LED in stalen spatschermen 
Omkeerverlichting H4 koplampen achter/LED achterl. voor 

Contourverlichting 
Contourverlichting LED voor+ achter 

AHW connector+ kabels 
Std. 24V ISO 1185 

Claxon/ luchthoorn 
Luchthoorn 

Beveiligingen 
Automatische motorstop op oliedruk motor 
Automatische motorstop op hoge koelwatertemperatuur 
Overbrugging autom.motorstop met sleutelschakelaar 

Zwaai/flitslamp 
Std. zwaailamp 

Werklamp kabine 
lx rond achter rechts 
2x rechthoekig voor L+R 

Werklamp chassis 
lx rechthoekig achter in achterplaat 
lx vierkant L. achter kabine achterz. spatb.met bescherm. 

Radio/omvormer 
llAmp omvormer monteren 

Optionals 
Schakelaars ipv. combischakelaar aan stuur 
Lampen-check 

REMSYSTEEM 50 
Remventielen in kabine 

Std. 
Bij lage luchtdruk automatisch op handrem (Fail-safe) 
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Voertuigspecificatie Terberg Benschop B.V. 
Ordernr/-soort: 376664/term Bladnr.: 3 Datum: 27-06-2006 
Omschrijving RT222-073-0833, Nordlift / LHG Skandikai 
Chassisnr/Type: 0833 /RT222 /073 nord09 
Bestemd voor Vinnr.: XLWRT222368336040 Nordlift Betriebsfahrzeug 
Koppel order 0 Sjabloon: term RT222 Stenzelring 37 
Leverdatum 20-04-2006 Verkoper: verw05 HAMBURG 
Status bevroren specificatie Versie-nummer: 2 

Remsysteem in chassis 
Twee-leiding systeem 
Totaal l0ltr. regeneratievolume (LHG) 
Extra 30ltr. luchttank (wb >3200 tus tanks en achterwiel) 
Olieafscheider in remsysteem 

Koppelingen achter kabine 
Autom. palmkoppelingen met kraan 
Contra duo-matic + slangen met kraan 
Steun bovenop kabine tbv. luchtslangen 

VOORAS 60 
Vooras 

AxleTech 5511SFW8661 (16.33) 
Ophanging 

5-blads 
Spatlappen 

Terberg aan voorzijde wiel 
Wiel ringen 

Wielringen + moeren 
Banden Goodyear 

2x 315/60 R22.5 Marathon LHD (velg 22.5x9.00 offset 162) 
ACHTERAS 70 

Achteras 16.33 / 16.21 
AxleTech 5523 SFD8379 (16.21) luchtgeveerd 

Achterasophanging 
Luchtgeveerd met ontlastklep + afgevlakte aanslagrubbers 

Spatlappen 
Aan beide zijde achterwiel LHG 

Banden Goodyear 
4x 315/60 R22.5 Marathon LHD (velg 22.5x9.00 offset 162) 

CHASSIS 80 
Wielbasis 

3300mm 
Balk voor 

Voor groot Disseloog 
Balk achter 

Voor groot Disseloog 
Beplating+ hefframe 

Std. omkasting tanks+ hefframe 
Ruimte tussen omk. en spatb. uitvullen. (oud model) 

Beschermprofiel 
Om voorkop + extra horiz. op halve hoogte zijkant LHG. 
Zijkant TER-6804-8698 

Hefframe 
Tbv. ZF TER-8503 

Zwanehalsbalk 
Ja, scharnierend met handvat 

Spatborden staal 
20mm half V+A met demontabel middenst.met smalle sch. 

Oprij profielen 
Ja 
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Voertuigspecificatie Terberg Benschop B.V. 
Ordernr/-soort: 376664/term Bladnr.: 4 Datum: 27-06-2006 
Omschrijving RT222-073-0833, Nordlift / LHG Skandikai 
Chassisnr/Type: 0833 /RT222 /073 nord09 
Bestemd voor Vinnr.: XLWRT222368336040 Nordlift Betriebsfahrzeug 
Koppel order 0 Sjabloon: term RT222 Stenzelring 37 
Leverdatum 20-04-2006 Verkoper: verw0S HAMBURG 
Status bevroren specificatie Versie-nummer: 2 

Bumperpennen 
40mm, voor/achter (achterste met oog horizontaal) 

Bijzonderheden 
Demontabele spatborden MET SMALLE SCHOREN 

STUUR/HYDRAULIEK 90 
Hydraulisch stuurgedeelte 

Orbitrol 370cc 
Stuuromkering 

Pomp 
60cc (ZF6WG211) 

Hydraulisch hefgedeelte 
Std. elektrisch bed. (Flexion) 

Vulblokken onder hefframe 
40mm 

Mechanisch hefgedeelte 
2-traps cilinders 

Schotel 
Std. Euro-Hitch 2" 

Schotelbediening 
Std. 2-knops 

Schotel optionals 
Veer om schotel vlak te houden 
Extra groene controlelamp 
Schotelontgrendeling in stilstand 

Treslesysteem 
LHG voorbereid 

KLEUREN 100 
Kabine 

Geel RAL-1005 
Chassis 

Zwart RAL-9005 
Geluidisolerende coating aan binnenzijde 

Velg 
Zilverkleurig 

Strepen 
Ja, rondom geel RAL-1005 

Anti-slip 
Ja, alle loopvlakken en omgezette kanten traanplaten en 
zijbescherming profielen,randen geel RAL-l00S(zie foto's) 

Bijzonderheden 
Anti-slip/ markering opstappen (zie foto's) 

BIJZONDERHEDEN 
Dokumentatie 

Taal Duits 
3x Chauffeursinstructie 
3x Onderdelenb./elektr.+ smeer schema's voor klant 
lx Onderdelenb./elektr.+ smeer schema's voor dealer 
3x Service Manual voor klant 
Beschrifting + doc.elektr/pneum./hydr. ventielen (H.J.) 
Alles in Duits. Meeleveren geplastif. schema's scholing 
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Voertuigspecificatie Terberg Benschop B.V. 
Ordernr/-soort: 376664/term Bladnr .: 5 Datum: 27-06-2006 
Omschrijving RT222-073-0833, Nordlift / LHG Skandikai 
Chassisnr/Type: 0833 /RT222 /073 nord09 
Bestemd voor Vinnr.: XLWRT222368336040 Nordlift Betriebsfahrzeug 
Koppel order 0 Sjabloon: term RT222 Stenzelring 37 
Leverdatum 20-04-2006 Verkoper: verw0S HAMBURG 
Status bevroren specificatie Versie-nummer: 2 

bovengenoemde hoeveelheid doe. voor 1 trekker 
Keuring 

Nee 
Garantie duur 

24 mnd. of 4.000 uur en Versn.bak+assen 48mnd. of 8.000 
Keuringsverklaring 

Ja, CE-verklaring 
Ja, DPX test certificaat vlg. TRGS554. 

Centrale smering 
Groeneveld 0-vet 
oplegvlak schotel. Pomp goed zichtbaar op zijkant 
beschermingspaal achter de kabine . 
Pompinhoud voor minimaal 600 uur. Wel aansluiten op 

Onderdelen door klant geleverd 
Speakers+ antenne mobilofoon 
Voedingskabel+ antenne RDT systeem. 
Noodhamer + sticker 

Bijzonderheden 
Rode reflectors achter monteren. 

AANVULLENDE WERKINSTRUCTIES OPBOUW/EINDCONTROLE 
Kabine 10 

Stoel ISRI korte verstelbeugel/ juiste hoogte rails 
Noodhamer + sticker monteren 
Spiegelbeugel rechts T24061224 

Brandstof 21 
Diesel gebruiken met laag zwavelgehalte. 
Er mag niets onder de tank uitsteken. 

Elektrisch 40 
Mobilofoon voorbereiden: Omvormer+ speakers+ 
Antenne, antenne links voor op kabine (aansluiten 
via 30+). 
RDT 24V voorbereiden: voedingskabel+ antenne, antenne 
midden rechts op kabine 50cm vanaf zwaailamp (aansluiten 
via 30+). 
Toegeleverde montagesteun mobilofoon monteren (i.o.m. PV) 
Overbrugging autom.motorstop met sleutelschakelaar 

Chassis 80 
Eigen gewicht 11.9 Ton (8.2 voor en 3.7 achter). 
Tressle systeem voor bereid, dus geen luchtcilinder en 
arm op achterspatbord. 
Spatbord voorbereid voor luchtcil. van Tressle systeem. 
Stalen spatborden met middenstuk demontabel dmv. bouten. 
Spatbordhoogte 190mm bovenzijde chassisbalk. 
Montage gaten voor LED contourverlichting. 
Bij wegnemen demontabele tussenstuk spatb. de vulblokken 
+ aanslagrubbers hefframe demonteren 
schotelhoogte zo laag mogelijk (vulblok 40mm) 

Overige 
Geluidsniveau vlg. StvZo: voorbijrijdend max. 81 . 8Dba 
op 7m en in kabine bij vollast max. 75Dba 
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4 Partsonline 
Partsonline is een web-based onderdelenboek. Partsonline geeft met behulp van exploded 
views en daaraan gekoppelde materiaallijsten van praktisch alle constructies weer hoe en uit 
welke delen deze zijn opgebouwd. Daarnaast geeft het beperkte werkplaatsinstructies zoals 
aanhaalmomenten van veiligheidskritische boutverbindingen. De informatie in Partsonline 
wordt geraadpleegd per order en de getoonde informatie is toegespitst op iedere individuele 
order. 

De informatie uit Partsonline wordt door één persoon gemaakt op basis van de 
materiaallijsten zoals opgenomen in het logistieke systeem. De samenstelling van een order 
wordt geregeld via een eenmalige export vanuit het LIST programma, afgezien van een 
aantal kleine aanvullingen is de creatie van de materiaallijst een volledig geautomatiseerd 
proces. Het maken van de exploded views gebeurt gedeeltelijk op basis van de Pro-Engineer 
3D modellen en gedeeltelijk op basis van eigen tekeningen. Informatie nodig voor het 
doorgronden van de constructie wordt op informele basis verkregen van de afdeling 
ontwikkeling op initiatief van de persoon verantwoordelijk voor de inhoud van Partsonline. 

Een deel van de informatie uit Partsonline wordt opgenomen in het nog te behandelen "rode 
boekje". Daarnaast bevindt zich in het kantoor van de afdelingschef een PC waarop de 
informatie uit Partsonline kan worden geraadpleegd/geprint. Sinds mei 2006 zijn er een 
aantal werkstations aanwezig in de assemblage produktiehallen waar Partsonline min of 
meer op de werkplek kan worden geraadpleegd. Onderstaand een voorbeeld van de inhoud 
van Partsonline. 

Bruikbaarheid en toepassing: 
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Een eigen beoordeling van Partsonline geeft aan dat het systeem veel informatie bevat 
aangaande de samenstelling van het voertuig . Als onderdelenboek is Partsonline zeer 
professioneel en gebruiksvriendelijk te noemen. Observatie van de werkzaamheden van de 
afdeling produktie laat echter zien dat de informatie nodig voor het onderhouden van een 
voertuig niet gelijk is aan de informatie nodig voor het bouwen van een voertuig. 

Een schematische voorstelling van een hydraulisch of pneumatisch systeem kan voldoende 
informatie geven over de werking van het systeem voor het plegen van onderhoud. Deze 
voorstelling geeft echter geen informatie over de exacte positie van componenten of de 
bouten waarmee de componenten moeten worden bevestigd. Met andere woorden niet alle 
voor het bouwen van de voertuigen noodzakelijke informatie is vastgelegd in Partsonline. 
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5 Rode boekje 
Het "rode boekje" bestaat uit een verzameling informatie uit LIST en uit Partsonline. Het 
wordt door een medewerker van het bedrijfsbureau met behulp van een printroutine per 
order afgedrukt en in een mapje gestopt (een rood mapje). De afdelingchefs van het 
produktieonderdeel assemblage halen de boekjes op en zorgen dat de boekjes bij het eerste 
voertuig op fase 055 wordt afgeleverd. Het boekje begeleidt vervolgens het eerste voertuig 
uit een serie tot en met fase 070. 

De inhoud van het rode boekje bestaat uit: 
• Orderspecificatie 
• Partsonline informatie (onderdeelbladen en exploded views) van de volgende 

hoofdgroepen: 
o Groep 20: Motor (inclusief motorophanging, koeling, in- en uitlaat enz.) 
o Groep 30: Transmissie 
o Groep 31: Aandrijfassen 
o Groep 50: Remschema 
o Groep 60: Vooras 
o Groep 70: Achteras 
o Groep 90: Stuur/ Hydrauliek (inclusief hydrauliek schema en koppelschotel) 

In een beperkt aantal gevallen wordt informatie over een specifieke optie toegevoegd, dit is 
echter niet structureel. 

Rode boekje 
Verantwoordelijk Bedrijfsbureau, Jan Schinkel 
Bedoeld voor Afdeling Assemblage fase 055 Urn 070 
Verspreiding Per order 
Verspreidingsvorm Papier, orderspecificatie, exploded views met materiaallijsten 
Verspreidinoslijst Via Afdelinoschef Assemblaoe naar fase 055 

Bruikbaarheid en toepassing: 
Het rode boekje is een weergave van informatie die onder één van de overige categorieën 
ook aan de orde komt. Het kan worden gebruikt om de afdeling produktie te attenderen op 
nieuwe voertuiguitvoeringen. De medewerker bedrijfsbureau die verantwoordelijk is voor het 
rode boekje geeft aan dat dit in een beperkt aantal gevallen wordt gedaan. 
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6 De foto-server 

RT220 

RT222 

!tl·· RT222-!Publicatie 

$ ·· RT222-019 

8·· RT222-020 

$ ·· RT222-020-!Assemblage 

$ .. RT222-020-0194 

8·· RT222-020-0195 

206108-! aflevering 

:-··· 206108-!opties 
L. .. a 206108-! service 

~-- RT222-020-0196 

~ .. (] R T222-020-0197 

Bruikbaarheid en toepassing: 

De assemblageafdelingen beschikken over 
een digitale camera waarmee foto's kunnen 
worden gemaakt van voertuigconstructies. De 
foto's kunnen worden geplaatst op een 
algemeen toegankelijke netwerkserver. Doel 
van dit systeem is het vastleggen van de 
uitvoering van bepaalde constructies, zodat 
deze informatie kan worden gebruikt in de 
toekomst. Het gebruik van de server is 
procedureel vastgelegd in het 
kwaliteitshandboek, de procedure is 
opgenomen in deze bijlage. Op de foto-server 
worden de foto's via het type en subtype 
individueel per order vastgelegd. 

Wordt gekeken naar de orders die zijn bestudeerd bij het onderzoek naar de aard van het 
probleem, dan blijkt dat er bij slechts één van de orders foto's door het produktieonderdeel 
assemblage zijn gemaakt en vastgelegd op de foto-server. Uit een onderzoek naar de 
aanwezigheid van foto's op de foto-server van recent afgeleverde orders met een relevante 
optie, wordt duidelijk dat het systeem met uitzondering van de afdeling eindcontrole niet 
wordt gebruikt. 

Medewerkers van de afdeling produktie geven aan dat het systeem niet of nauwelijks wordt 
gebruikt omdat het als niet gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Voor assemblagefoto's geldt 
dat ze in veel gevallen op veel meer voertuigen van toepassing zijn dan alleen het eerste 
voertuig waarop het gebruikt wordt, om deze reden ontstaat er onduidelijkheid over de 
plaatsing. Voor de assemblage foto's en optie foto's geldt dat ze alleen dan terug te vinden 
zijn als bekend is welke order als eerste met deze optie is uitgerust. Deze informatie is vaak 
niet beschikbaar. Via LIST is deze informatie te achterhalen maar dit kan pas sinds kort 
worden geraadpleegd door de afdeling produktie en daarnaast vraagt het kennis van een 
applicatie waarmee normaal niet wordt gewerkt. Slechts een beperkt aantal van de 
produktiemedewerkers is op de hoogte van deze mogelijkheden en een nog kleinere groep is 
in staat deze informatie daadwerkelijk te raadplegen. 

Uit observatie van de werkzaamheden binnen het produktieonderdeel assemblage blijkt dat 
de foto's worden opgeslagen in een persoonlijke ordner. Een beoordeling van de informatie 
die beschikbaar is op de verschillende produktiefasen laat zien dat er grote verschillen 
bestaan in de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Op bepaalde fasen wordt in het 
geheel geen gebruik gemaakt van foto's, op andere fasen is een redelijk georganiseerde 
ordner met foto's aanwezig waar een aantal medewerkers op de fase raad mee weet. 

Aanvullende informatie: 
• Beschrijving procedure structuur foto-server 
• Flowchart procedure structuur foto-server 
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Beschrijving procedure structuur foto-server: 

Systeem: 
Type: 
Naam: 

Terberg Benschop B.V. 
Foto structuur 
Structuur uitleg 
0.1.10. foto structuur 

Nr. niveau map 
1 - -
2 2 Subtype-

map 

3 - Eigen 
beheer 

4 3 Chassis-
map 

5 4 A.0 .S-map 

6 4 A.O.S-map 

7 4 A.0 .S-map 

Pagina: 3 
Versie: 15-09-2004 
Auteur: PvL 

-
OmschriJvlno 
Stel het voertuig type vast (v.b. RT222) 

In de map eindigend met !publicatie dienen foto's geplaatst te 
worden die voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Zoals 
presentaties, of als folder materiaal. 

Alle foto's die niet aan de eis van de map !publicatie voldoen, 
dienen hier niet geplaatst te worden. 

De foto voldoet niet om geplaatst te worden in de fotostructuur. 
Plaats de foto in een eigen gecreëerde structuur onder eigen 
beheer. 

In de map eindigend met !assemblage dienen foto's geplaatst te 
worden die met de assemblage van het voertuig te maken hebben. 

Assemblage foto's specifiek voor een chassisnummer, plaatsen in 
niveau 4 !opties. 

Alle foto's die niet aan de eis van de map iassemblage voldoen, 
dienen hier niet geplaatst te worden. 

In de map eindigend met !aflevering dienen foto's geplaatst te 
worden die met de aflevering van het voertuig te maken hebben. 

AflAvering fnto's van een gekoppelde bouworder dienen in de eerst 
gekoppelde chassisnummer/ bouwnummer geplaatst te worden. 
(raadpleeg List 2 voor gekoppelde bouworder) 

Alle foto's die niet aan de eis van de map !aflevering voldoen, 
dienen hier niet geplaatst te worden. 

In de map eindigend met !opties dienen foto's geplaatst te worden 
die met de opties van het voertuig te maken hebben. 

Optie foto's van een gekoppelde bouworder dienen in de eerst 
gekoppelde chassisnummer/ bouwnummer geplaatst te worden . 
(raadpleeg List 2 voor gekoppelde bouworder) 

Assemblage foto's specifiek voor een chassisnummer, dienen hier 
geplaatst te worden. 

Alle foto's die niet aan de eis van de map !opties vofdoen, dienen 
hier niet geplaatst te worden , 

In die map eindigend met !service dienen foto's geplaatst te 
worden die met de service/ reparaties van het voertuig te maken 
hebben. 

Alle foto's die niet aan de els van de map !service voldoen, dienen 
hier niet geplaatst te worden. 
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Flowchart procedure structuur foto-server: 

Systeem: 
Type: 
Naam: 

4. 
Plaata lolc) in: 

Nlveeu 3. c:hassis-mappen 
IMMmillage 

ja 

3. 
Plaats roto in 

eigotn slluduur/ behoer 

3. 
Plaats fclo in: 

elgen structuur/ beheer 

5. 
Plaats folo in: 

Nwau , . AOS-roap 
A, Afleve,tng 
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6. 
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nae 

ja 

s 

3. 
Plutsfcloin 

eigen siructuurl beheer 

2. 
Plaats folo in: 
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3. 
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eigen sttuctuulf bellOOr 

7. 
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7 Elektrische schema's 
Het elektrische systeem van de voertuigen wordt beschreven met behulp van elektrische 
schema's. Deze schema's dienen vooral voor het definiëren en het onderhouden van het 
elektrische systeem alsmede voor het zoeken van storingen (produktie, eindcontrole en 
service) . De schema's beschrijven tot in detail de gehele elektrische installatie, daarbij 
gebruikmakend van een genormeerde methodiek en symboliek. De schema's zijn voorzien 
van een uitgebreide uitleg van symbolen en componentcodes en een overzicht van de 
plaatsing van een deel van de componenten. 

Elke optie die invloed heeft op het elektrische systeem wordt verwerkt in het elektrische 
schema. De schema's geven informatie over hoe de verschillende componenten moeten 
worden aangesloten, ze geven geen informatie over de fysieke plaatsing van de betrokken 
componenten. 

Elektrische schema's 
Verantwoordelijk Afdeling elektro, Nijs Verburg 
Bedoeld voor Produktie, service, ontwikkeling en eindcontrole 
Verspreiding Bij aanvançi order en periodiek bij wijziging 
Verspreidinçisvorm Papier 
Verspreidingslijst Ontwikkeling, N. Verburg 

Service, 0 . Deelstra 
Ontwikkeling, H. Jacobs 
Voormontage, B. Haaksman 
Assemblage hal 10, E. van Drogenbroek 
Eindcontrole, A. Vuurens 
Eindcontrole, H. van Gijssel 
Service/ eindcontrole, F. van Pelt 
Service/ eindcontrole, G. Vergeer 
Service/ eindcontrole, J. Faay 
Service / eindcontrole, A. Versteeg 
Service/ eindcontrole, H. Doom 
Service / eindcontrole, R. Flierman 
Service / eindcontrole, T. Vissen 
Service/ eindcontrole, J. de Langen 
Service/ eindcontrole, D. Bos 
Service / eindcontrole, C. van de Dussen 
Service/ eindcontrole, N. de Hoop 
Service/ eindcontrole, F. Vermeulen 

Bruikbaarheid en toepassing: 
Net als voor de werktuigbouwkundige tekeningen zijn ook de elektrische schema's 
gebaseerd op een genormeerde weergave. Een belangrijk verschil met de 
werktuigbouwkundige tekeningen is dat de elektrische schema's het systeem vastleggen 
maar niet primair dienen voor het realiseren van het systeem, die rol wordt vervuld door de 
hierna te behandelen elektrische werkinstructies. 

19 



~ TERBERG 
------------------------BENSCHOP 

Bijlage 07, Afstudeerproject Terberg Benschop B.V. 

8 Elektrische werkinstructies 
De elektrische werkinstructies hebben betrekking op de standaard voertuigconfiguratie met 
daaraan toegevoegd beschrijvingen voor de realisatie van opties. Dit standaard voertuig is 
een configuratie waarin de minimale functies zijn opgenomen. De elektrische werkinstructies 
beschrijven, naast de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd ter realisatie van een 
optie, ook het benodigde materiaal. 

De werkinstructies zijn per produktiefase gegroepeerd en vormen als zodanig per fase één 
tekstdocument. Een bepaalde optie kan dus in meerdere documenten beschreven worden, 
telkens wordt dan omschreven welke werkzaamheden op die desbetreffende fase moeten 
worden uitgevoerd. De opties zijn herkenbaar aan de omschrijving. Deze omschrijving komt 
in veel gevallen overeen met de omschrijving zoals weergegeven op de orderspecificatie. De 
omschrijvingen komen echter niet in alle gevallen één op één met elkaar overeen. 

Het aantal opties is groot. Het document dat de elektrische instructies beschrijft is ondanks 
de verdeling per produktiefase tamelijk omvangrijk. Ter illustratie, het document dat de opties 
voor produktiefase 120 beschrijft voor een RT voertuig telt 38 pagina's waarin ongeveer 180 
verschillende instructies worden beschreven. 

Elektrische werkinstructies 
Verantwoordelijk Afdeling elektro, Nijs Verburg 
Bedoeld voor Produktie 
Verspreidino Bii invoerino nieuwe optie en bii wijzioino 
Verspreidinosvorm Papier 
Verspreidingslijst Ontwikkeling, N. Verburg 

Assemblage hal 7, G. Roodenburg 
Assemblage hal 10, E. van Drogenbroek 
Voormontage, B. Haaksman 
Hal 7 Fase 070, Voorman produktiefase 070 

Bruikbaarheid en toepassing: 
Observatie van de afdeling produktie en navraag bij de betrokken medewerkers leert dat de 
elektrische werkinstructies zeer actief worden gebruikt. De instructies vormen voor de 
betrokken produktiefasen de enige brug tussen orderspecificatie en de uit te voeren 
werkzaamheden. 
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9 Elektrische testprocedures 

Laatste bron van informatie voor de afdeling produktie wordt gevormd door de "Elektrische 
testprocedures". Deze procedures hebben betrekking op een zeer specifiek deel van de 
voertuig installatie namelijk het "trailersysteem". Er is sprake van een trailersysteem als het 
voertuig is uitgerust met een additioneel hydraulisch en/of elektrisch systeem waarmee de 
operatie van het getrokken materieel wordt geregeld. 

De verbinding tussen trekker en trailer vindt in de meeste gevallen plaats via een door de 
trailerproducent gespecificeerde connector. De elektrische testprocedures beschrijven onder 
welke condities bepaalde signalen wel en niet aanwezig moeten zijn op deze connector. 

Elektrische werkinstructies 
Verantwoordelijk AfdelinQ elektro, Nijs VerburQ 
Bedoeld voor Produktie 
Verspreiding Bij invoering nieuw trailersysteem en bij wijziging 
Versoreidingsvorm Papier 
Verspreidingslijst Ontwikkeling, N. Verburg 

Voormontage, B. Haaksman 
Fase 300, Afdeling eindcontrole 

Bruikbaarheid en toepassing: 
De testprocedures worden gebruikt door de produktieonderdelen assemblage en 
eindcontrole. In een gesprek met de betrokken medewerkers komt het voordeel van de 
testprocedures naar voren. De beschrijving van het trailersysteem geeft geen duidelijkheid 
over de manier waarop het systeem moet functioneren. Op basis van de elektrische 
schema's is een controle op het systeem een zeer tijdrovend proces. De test procedures zijn 
een praktisch instrument voor de controle of de uitgevoerde werkzaamheden hebben geleid 
tot de gewenste functies. 
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Aantal suspect orderspecificatiewijzigingen in de periode van 02-01-2006 tot 02-06-2006 

Weeknummer 
2006 

wk. 01 0 
wk. 02 3 

- 2 
- 1 

wk. 03 5 
- 2 
- 1 

wk. 04 0 
wk. 05 2 

- 0 
- 0 

wk. 06 0 
wk. 07/08 1 

wk. 09 1 
- 1 
- 6 

wk. 10 1 
wk. 11 0 
wk. 12 1 

- 4 
- 1 

wk. 13 1 
- 0 
- 0 

wk. 14 0 
- 0 

wk. 15 1 
wk. 16 0 
wk. 17 1 

- 0 
- 0 

wk. 18 3 
wk. 19 1 
wk. 20 3 

- 2 
- 0 

wk. 21 0 
wk. 22 13 

- 1 

4- 8wk.: 58 

Het betreft de suspect wijzigingen per week gegroepeerd op basis 
van de tijd beschikbaar tot aanvang van de produktie van de order. 

Aantal voertuigen met suspect wijzigingen van bepaalde catergorie in betreffende week 

4-8wk. 0-4wk. In prod. Eindcontrole 
21 YT222-020-0289/0309 0 - 4 RT282-041-0305/0308 

RT222-077-0809-0835 1 FM2000-0410 0 - 1 FM2850-0156 
YT182-005-0458/0459 0 - 0 - 0 -

FM1850-0175 0 - 0 - 0 -
RT382-007-0147/0151 1 YT182-012-0418 0 - 1 FM1850-0174 
YT182-005-0458/0459 0 - 0 - 1 FM2000-0396 

FM1950-0126 0 - 0 - 0 -
- 0 - 0 - 6 RT282-044-0316/0321 

RT282-032-0332/0333 6 RT282-035-0322/0327 0 - 21 YT222-020-0289/0309 
- 1 YT182-016-0462 0 - 0 -
- 1 FM2850-0160 0 - 0 -
- 1 RT282-032-0332 0 - 0 -

FM1950-0128 3 RT282-035-0325/0327 3 RT222-069-0795n97 0 -
RT222-073-0833 0 - 1 FM1950-0126 2 RT282-044-0303/0304 
RT222-078-0832 0 - 0 - 0 -

RT282-044-0334/0339 0 - 0 - 0 -
YT182-014-0544 0 - 2 RT222-069-0843/0844 0 -

- 0 - 1 YT182-014-0468 0 -
RT222-069-0842 2 YT182-007-0497 /0498 0 - 0 -

YT182-012-0552/0555 0 - 0 - 0 -
FM2850-0162 0 - 0 - 0 -
FM1350-0301 1 FM1950-0128 0 - 2 YT222-022-0335/0336 

- 0 - 0 - 5 YT222-010-0312/0316 
- 0 - 0 - 3 FM2000-0407-0416 
- 1 RT222-078-0832 0 - 6 RT282-035-0322/0327 
- 1 YT182-002-0429 0 - 0 -

BC182-002-0116 2 BC182-002-0114/0115 0 - 1 BC182-001-0110 
- 1 RT282-038-0345 0 - 2 YT182-002-0408/0409 

FM2000-0421/0422 1 TT222-045-0284 1 TT222-045-0283 1 YT222-005-0334 
- 0 - 0 - 1 FM2000-0415 
- 0 - 0 - 1 FM3000-0128 

RT382-007-0153/0155 0 - 0 - 0 -
RT282-000-0390 0 - 0 - 0 -

RT222-069-0878/0880 8 RT222-069-0857 /0864 0 - 1 RT282-038-0346 
RT282-038-0391/0392 0 - 0 - 1 YT182-005-0449 

- 0 - 0 - 1 FM2000-0416 
- 3 RT382-007-0153/0155 0 - 0 -

RT282-046-0347/0373 0 - 0 - 1 FM1950-0126 
YT182-014-0568 0 - 0 - 0 -

0- 4 wk. : 55 In prod.: 8 Eindcontrole 62 

Totaal van suspect orderspecificatiewijzigingen 183 
Aantal voertuigen met 2 orderspecificatiewijzigingen 32 
Aantal voertuigen met 3 orderspecificatiewijzigingen 4 

Aantal voertuigen met suspect 
147 

orderspecificatiewijziging 


