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Elektrisch wegvervoer in volle
ontwikkeling

Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 24

Terugkijkend op 2017 merken we dat het een jaar was vol
aankondigingen over elektrische vrachtwagens en autobussen. Met als hoogtepunt de voorstelling van de spectaculaire
Tesla Semi net voor het jaareinde. We bekijken in vogelvlucht wat nu al beschikbaar is op de markt en wat we
binnenkort kunnen verwachten. Lees meer vanaf p. 16.
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