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1. Waarom sturen? 
 
 Er zijn verschillende redenen om te sturen, zoals de bereikbaarheid, de bandenslijtage en 

ook de slijtage aan het chassis en de as-ophanging. Dit heeft als gevolg dat de 

onderhoudskosten van de oplegger veel lager liggen dan van niet-gestuurde opleggers.  

1.1 Bereikbaarheid 
Doordat de wegen steeds voller worden, het aantal rotondes toeneemt en de 

bedrijfterreinen steeds minder goed bereikbaar worden is het steeds moeilijker voor 

vrachtwagens om hun laad- en losplaats te bereiken. Doordat een oplegger met 

gestuurde assen bijna even handig is als een motorwagen, en hun laadcapaciteit groter is 

wordt hierdoor meer en meer gebruik gemaakt van een oplegger. 

 

 

        Niet gestuurd                                         Gestuurd 

 
fig 1.1 rotonde zonder gestuurde assen                                    fig 1.2: rotonde met gestuurde assen 
 
Merk op dat  bij figuur 1.1  de vrachtwagen meer plaats nodig heeft op de rotonde dan in  

figuur 1.2.  Dit bewijst  dat een gestuurde oplegger minder plaats nodig heeft om te 

manoeuvreren dan  een niet - gestuurde oplegger. 
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1.2  Slijtage aan chassis en as ophanging. 
Doordat bij gestuurde assen de wielen veel meer zonder wringen door de bochten rijden 

heeft het chassis en de as ophanging veel minder aan slijtage te lijden dan bij een niet 

gestuurde opleggers. 

 

1.3  Bandenslijtage 
Dit is samen met de bereikbaarheid het belangrijkste argument voor het kiezen van een 

gestuurde oplegger in plaats van een niet gestuurde oplegger.  Het verschil is vooral te 

zien bij opleggers die vooral op de lokale wegen rijden, omdat deze meer bochten moeten 

nemen.  

 

Op onderstaande foto’s zie je een duidelijk hogere slijtage bij niet  gestuurde assen. 

 

  
Fig 1.3  band met gestuurde assen  Fig 1.4:  band zonder gestuurde assen 

Die 35.000 km gereden heeft   die 135.000 km gereden heeft 
Waarvan 80% op lokale wegen   waarvan 80% op lokale wegen 

 
Let wel, dat deze figuren spreken op opleggers die  80% van hun kilometers doen op 

lokale wegen. Het verschil met autowegen is dat men op lokale wegen veel meer bochten 

moet nemen dan op autowegen. Dus de extra kost van de gestuurde assen is niet altijd 

verantwoord. De grafieken hieronder geven een overzicht. 
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Fig 1.5: grafiek niet gestuurd 
 

Deze grafiek geeft een bandenlevensduur weer van een niet gestuurde trailer ten opzichte 

van de inzet van het voertuig. 

 

 
Fig 1.6: grafiek wel gestuurd 
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Deze grafiek geeft de bandenslijtage bij een 3-assige trailer weer, waarvan 2 assen          

gestuurd zijn, bij dezelfde inzet. 

Een korte vergelijking: 

Bijvoorbeeld bij 80% vervoer op lokale wegen en 20% op de autoweg zal de levensduur 

van de banden bij een niet gestuurde oplegger niet meer dan 40.000 km bedragen.  

Bij een 3-assige oplegger houdt dit in dat men  bij 80.000 km per jaar 12 banden verslijt.  

 

Bij 80% op lokale wegen en 20% op de autoweg is de levensduur van de banden  

120.000 km. Dit houdt in dat men bij 80.000 km per jaar slechts 4 banden verslijt, ofwel 

een besparing van 8 banden per jaar.  

 
Voeg hierbij de tijdsbesparing door de betere bereikbaarheid en manoeuvreerbaarheid en 

je kunt  het rendement van een oplegger met sturing berekenen op jaarbasis. 

 
Indien je dezelfde berekening maakt maar dan op basis van 80% rijden op de autoweg 

zal het rendement van een sturing sterk afnemen. Het kan echter toch nog zijn dat 

omwille van bereikbaarheid van de bestemming en het voorkomen van beschadiging aan 

het wegdek door het wringen van de assen, een sturing voordelen oplevert.  
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2 Soorten sturingen 

2.1 Inleiding 
 

We maken een overzicht over alle soorten sturing die zich momenteel op de markt 

bevinden. De voornaamste verdelers van sturingen zijn tridec en vse die zich bevinden in 

Nederland. Zij hebben elk hun verschillende sturingen maar wat er opvalt, is dat je 2 

grote soorten. Die 2 soorten kan je onderscheiden aan de manier hoe ze gestuurd zijn, de 

ene is hydraulisch en de andere is mechanisch gestuurd. De vse sturing zijn meestal ook 

deels elektronisch. 

 

2.2 hydraulische besturing 
 

2.2.1 HS 
       (1)         (2) (3)                        (4) 

 

 
fig 2.1: de HS sturing 

 

Deze sturing wordt vooral gebruikt in distributievoertuigen. Bij deze vrachtwagens worden 

1 a 2 assen gestuurd. Deze assen worden hydraulisch gestuurd. De draaibeweging van de 

trekker wordt via hydraulische cilinders(2),  bevestigt aan het koppelingsplateau(1), 

overgebracht naar de leidingen. De verplaatsing van de hydraulische olie wordt 

doorgegeven aan twee cilinders die bevestigd zitten op het draaistel(4) op de laatste as 

van de oplegger. Deze cilinders brengen de stuurbeweging  over op de as. Indien er 

meerdere assen gestuurd worden, dan wordt de stuurbeweging vanaf de achterste as 

d.m.v. stangen naar de voorliggende assen overgebracht. 
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2.2.2 HF 
     (1)   (2)  (3)       (4)     (5)           (6) 

 

 
fig 2.2: de HF sturing 

 

Dit is een systeem toegepast op opleggers met 1 verdraaibare as in combinatie van 1 of 

meerdere vaste assen. Bij verdraaiing van het trekkende voertuig wordt dankzij de vaste 

verbinding via de stuurwig de kransplaat in de koppelingsplateau(1) meegedraaid. Via de 

lagertap aan de bovenzijde van de kransplaat brengt de stuurstang(2) de stuurbeweging 

over naar de 2 parallel gelegen hydraulische cilinders(3). De verplaatsing van de 

hydraulische olie wordt via  leidingen(4) doorgegeven aan twee cilinders welke bevestigd 

zitten op het asunit(5). Van  hieruit wordt de verdraaiing, via overnemers overgebracht 

naar de fusee-as(6). 

Speciaal aan dit systeem is ook dat het voorzien is van een handbesturing waardoor de 

chauffeur de oplegger onafhankelijk van de trekker kan besturen. 

 

2.2.3 HF-E 

 
fig 2.3: de HF-E sturing 

 

Hier worden alle assen gestuurd dit wordt vooral gebruikt bij voertuigen die zich laag over 

de grond bewegen zoals diepladers. Dit systeem is helemaal gelijkaardig aan het TF- 

systeem, met het enige verschil dat met dit systeem er meerdere assen bestuurd worden. 
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2.3 Mechanische sturing 
 

2.3.1 TD 
    (1)    (2)        (3) 

 

 
fig 2.4: de TD sturing 

 

Dit systeem wordt vooral gebruikt bij distributievoertuigen en er wordt 1 van de 1 tot 3 

assen gestuurd. De draaibeweging van de trekker wordt via het koppelingsplateau(1) 

doorgegeven naar het de stang(2) vervolgens naar een draaistel(3). Dit draaistel zorgt 

dat de assen verdraaid worden.  

2.3.2 TD-X 
         (1)      (2)              (3)           (4)  (5) 

 
fig 2.5: de TD-X sturing 

 

Dit is een  systeem dat gebruikt wordt in het distributievervoer, het stuurt de eerste en de 

laatste as van een 3 of 4 assige oplegger,  de eerste as stuurt tegen en zo wordt een zeer 

korte draaicirkel gerealiseerd.  De draaibeweging wordt overgebracht met een stang (2) 

van het koppelingsplateau(1) naar een stuurhevel (3)  bevestigd boven het midden van 

het assenstelsel. Via  stuurstangen (4) brengt de stuurhevel de draaibeweging over naar 

het draaistel(5) van de eerste en de laatste as. 
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2.3.3 TR 
 

           (1)         (2)  (3) (4)     (5)    (6)    (7) 

 

 

 
fig 2.6: de TR sturing 

 

Dit systeem wordt vooral gebruikt voor zware distributie zoals vervoeren van stenen en 

zand of tankopleggers. Een stuurstang(2) brengt de verdraaiing over van het 

koppelingsplateau(1) naar de stuurverdeler(3). Vervolgens worden door 2 stangen 

vertrekkende uit de stuurverdeler(4) de 1e as(5) gedraaid. De 2e as(7) wordt dan gedraaid 

door 2 stangen(6) die minder ver van elkaar bevestigd dan op de 1e gestuurde as, 

daardoor wordt deze as meer gedraaid. 

TR-X 

         (1)(2) (3)                (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig 2.7: de TR-X sturing 
Dit systeem wordt vooral gebruikt in het zwaardere distributievervoer. Bij deze sturing 

wordt net als bij de TD-X  wordt van een 3-4 assige oplegger de eerste en de laatste as 

gestuurd, de eerste stuurt terug tegen en zo wordt er terug  een zeer kleine draaicirkel 

gerealiseerd. Een stuurstang (1) brengt de verdraaiing over van het koppelingsplateau 

naar de stuurovernemer (2). Vanuit de stuurovernemer vertrekken 2 stuurstangen (3) , 

naar het draaistel van de achterste as. Een stang (4)  brengt nu de verdraaiing over van 

de laatste as naar de eerste. 
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2.3.4 TF 
           

                    (1) (2)     (4)      (5)         (6) 

 
fig 2.8: de TF sturing 

 

Deze sturing wordt vooral gebruikt waarbij en lage vloerhoogte nodig is zoals diepladers, 

hierbij worden 1 tot 3 assen mechanisch gestuurd en er is nog mogelijkheid om 1 of 

meerdere vaste assen te hebben. De beweging van de trekker wordt via het 

koppelingsplateau doorgegeven door middel van stuurverdeler (2) aan de stuurstang(2). 

De stuurstang geeft de beweging door aan de assen door middel van 2 stangen(3), deze 

stangen komen toe in de 2e gestuurde as in de asunit(6). Deze asunit zorgt ervoor dat de 

laatste gestuurde as het meeste gedraaid is. Door 2 stangen naar de 1e asunit(5) wordt 

de 1e gestuurde as gedraaid. Deze wordt minder gedraaid dan de 2e.  

 

2.4 Elektronische sturing 
Dit is een systeem waar de verdraaiing elektronisch wordt gemeten. Dit gebeurt meestal 

door een sensor die gemonteerd is op de hoofdbout, kingpen van de oplegger.  

 

Als de oplegger verdraait zaal de sensor dit registreren en doorgeven aan de   hydraulisch 

pomp. Dit is het verbindingspunt tussen de elektronica en hydraulica. Verder is dit 

systeem gelijkaardig aan de hydraulische systemen. 
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3 Onderdelen 
 

       1               2         3       4               3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig  3.1 plaats onderdelen 

3.1 Koppelingsplateau 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pos. nr. Benaming Aantal 
1 Koppelingsplateau 1 
2 Bout 8 
3 Bout 1 
4 Clip 4 
5 Smeerleiding 1 meter 6 m 
6 Stuurwig 1 
7 Stuurwigrubber 2 
8 Stuurwigreparatieset 1 
9 Borgplaat 1 
10 Bout 2 
11 Borgmoer 8 
12 Kingpen 1 
13 Smeernippel 4 
14 Verdraaibaar gedeelte 1 
15 Aansluiting stuurstang 1 

tabel 3.3 onderdelen koppelingsplateau 
    Fig  3.2 koppelingsplateau 
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3.2 stuurstang 
 

 
 
 

 

3.3 overnemer 
 

 
 
 
 
 

Pos. Nr. Benaming Aantal 
1 Bout 2 
2 Verzonken bout 6 
3 Glijstrip 2 
4 Hoekprofiel 1 
5 Borgmoer 6 
6 Borgmoer 2 
7 Stanggeleider compleet 3 
8 Trek-drukstang voorstuk 1 
9 Set- afstelplaten 1 
10 Bout 4 
11 Trek-drukstang middenstuk 1 
12 Borgmoer 4 
13 Trek-drukstang eindstuk 1 
14 Bout 4 
15 Veerring 4 
16 Bout 6 
17 Deksel 1 
18 Pakking 1 
19 Borgring 1 
20 Borgring 1 
21 Lager 1 
22 Lagerbus 1 
23 Afdichting 1 
24 Lagerkop reparatieset 2 

Tabel 3.2 onderdelenlijst stuurstang 

Pos. Nr. Benaming Aantal 
1 Frame 1 
2 Stuurkogel, linkse draad 2 
3 Stuurstang 2 
4 Stuurkogel, rechtse draad 2 
5 Bout (M16x40) 8 
6 Zelfborgende moer 12 
7 Kroonmoer 4 
8 Splitpen 4 
9 Bout (M16x80) 12 
10 Overnemer 1 
11 Lager  1 
12 Aansluiting stuurstang 1 

Tabel 3.3 overnemer  

Fig 3.3 stuurstang 

Fig  3.4 overnemer 
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3.4 draaistel 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. nr. Benaming Aantal 
1 Borgmoer 7 
2 Afstandsbus 7 
3 Dwarsbalk achter 1 
4 Borgmoer 1 
5 Afstandsbus 1 
6 Dwarsbalk voor 1 
7 Draaikrans  1 
8 Zeskantbout  1 
9 Inschroefkoppeling 6 
10 Smeernippel 1 
11 Asdraaiframe 1 
12 Zeskantbout   7 
13 Bout 8 
14 Smeerkoppeling 6 
15 Smeerleiding 1m 6 m 
16 Afstandsbus 8 
17 Borgmoer 8 
18 Bevestiging stuuras 1 

Tabel 3.4 onderdelenlijst draaistel 

Fig  3.5 draaistel 
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4 Werking 
 
Via de kingpen (fig 3.2  nr12) wordt de oplegger op het opleggingsplateau van de trekker 

gekoppeld. Het is de kingpen die de hele oplegger vooruit trekt. De stuurwig (fig 3.2  nr6) 

wordt bij het aankoppelen in zijn juiste positie in het oplegplateau gebracht. Als de 

trekker  draait, brengt de stuurwig deze verdraaiing over naar het koppelingsplateau 

waardoor de binnenkant (fig 3.2  nr14) van koppelingsplateau  meedraait. Op dat 

gedeelte zit  een tap (fig 3.2  nr15) bevestigd. Het is via deze tap dat de cirkelvormige 

beweging omgezet wordt in een rechtlijnige beweging met als richting de richting van de 

stuurstang (fig 3.3) bevestigd op de tap.  

 
De stuurstang is zoals reeds vermeld bevestigd met een tap op het koppelingsplateau. Ze 

brengt de draaibeweging over naar de overnemer. Ze is  ook op de overnemer bevestigd 

met behulp van een tap (fig 3.4  nr12) bevestigd op de overnemer (fig 3.4). De vorm van 

deze stuurstang heeft enkel te maken met de bereikbaarheid onder de oplegger door.  

 
De overnemer zit bevestigd in het midden boven de eerste en de laatste as.  

Hij  is zo gemonteerd dat hij rond zijn bevestigingspunt kan scharnieren. Als de stang een 

verdraaiing overbrengt dan wordt de overnemer naar voor of naar achter gedraaid. Om 

deze beweging nu over te brengen naar de draaistelsels zijn op de overnemer nu 2 

stuurassen bevestigd, één naar de eerste as en één naar de laatste.  De stuurassen zijn 

niet gewoon met een bout bevestigd, maar wel met stuurkogels (fig 3.4 nr2).  Dat is 

omdat door de ophanging van de wielen, de wielen kunnen scharnieren. Als deze 

stuurassen dan niet zouden bevestigd zijn met stuurkogels zouden ze, bij het scharnieren 

van de wielen, verwrongen worden. De stuurassen zijn zo bevestigd op de draaistelsels 

dat de eerste as tegenstuurt, en de laatste meestuurt. Dit wordt gerealiseerd door de 

stuuras naar de eerste as rechts op het draaistelsel en de stuuras naar de laatste as links 

op het draaistelsel te monteren.  

 
Werkingsvoorbeeld: 

Als de chauffeur naar links draait zal de  stuurstang de overnemer naar voor doen 

draaien.  De stangen (die verbonden zijn met de assen) trekken nu het linkse deel van de 

achterste as vooruit waardoor deze naar rechts stuurt, en het rechtse deel  van de eerste 

as wordt naar voor geduwd waardoor deze naar links draait. Nu stuurt dus de eerste 

tegen, en de laatste as mee. Dit zorgt voor een zeer kleine draaicirkel. 


