
       Afd. Rotterdam         

 

                 Uitnodiging 

 

Donderdag 26 november; Volvo Truck Nederland te Beesd. 
 

 
 
Vanavond zijn we te gast bij Volvo Truck Nederland gevestigd in Beesd.  

Zoals al eerdere bezoeken hebben uitgewezen is een bezoek in Beesd altijd leerzaam 
en interessant. We reizen per luxe touringcar! 

Vanavond gaat het over de nieuwe versnellingsbak van Volvo de I-Shift Dual 
Clutch.  

De nieuwe I-Shift Dual Clutch van Volvo Truck is de eerste versnellingsbak met een 
dubbelkoppelingssysteem voor zware voertuigen. Het systeem zorgt voor soepel 

schakelen zonder verlies aan vermogen. Alles bij elkaar levert het een fantastische 
rijervaring op met constantere snelheden.  

Ons lid Many van Krieken en zijn collega’s nemen de kans waar om ons bij te 

praten over deze manier van schakelen in een zware truck en dit gaat ongetwijfeld 
lukken, zeker omdat de lesmaterialen op het ogenblik dat de ATC afdeling Rotterdam 

op bezoek is, aanwezig zullen zijn wat er voor zorg draagt dat het nog aantrekkelijker 
en begrijpelijker wordt.   

 
Het programma voor vanavond;             

 

19.45 Aankomst in Beesd. 

20.00 Welkom en ontwikkelingen in de truckwereld/monteur van de toekomst. 

20.15 Blok1 20.45 Pauze 21.00 Blok2 21.30 Blok3  

22.00 Afsluiting. 

22.15 Einde. 

Idee is een half uur per blok inclusief de wissel. Kleinere groepen om iets van de 

techniek te kunnen zien. 



Onderwerpen per station: 

- I-shift Dual Clutch: theorie/praktijk dubbele koppeling. 
- I-shift Dual Clutch: theorie/praktijk opbouw versnellingsbak – weg van de 

kracht. 

- Productnieuws en nieuwe ontwikkelingen. 
 

Wij als bestuur hebben hoge verwachtingen van deze avond en hopen op een enorme 
opkomst. 

 
Introducés zijn welkom. 

 
Aanmelden voor 22 november via secretaris@atc-rotterdam.nl  of voorzitter@atc-

rotterdam.nl    per tel; 06-10402059 
De prijs die u moet betalen voor de bus is slechts €5. 

Overmaken op giro NL87INGB0000515173 tnv penningmeester afdeling 
Rotterdam liefst voor 22 november. 

Uw betaling is tevens uw bewijs van deelname. 
 

Introducés zijn welkom 

 
Datum;         Donderdag 26 november 2015 

Vertrek;         18.50 uur. 
Aanvang;         19.45 uur.  

Vertrek adres;  P.C. Hooftstraat 20 
  2985 BK  Ridderkerk 

 
Adres Volvo Truck Nederland; Stationsweg 2  4153 ZH.   Beesd. 

 

Agenda najaar KLIK HIER 

 

   Met vriendelijke groet, 

 vice-voorzitter.atc-rotterdam 

           Arie Monster 
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