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Over dat laatste kunnen we lang discussiëren.
Heeft Daimler een punt, dat de E 300 Bluetec
Hybrid de eerste dieselhybride is waarin verbran-
dings- en elektromotor zijn samengebouwd?
Reden om de Peugeot 3008 en 508 waarin de
elektromotor apart achterin staat niet mee te tel-
len, hoewel ook die als ‘allereerste dieselhybride’
werden aangeprezen? Ach, het interessantste is
dat nu toch dieselhybrides verschijnen.
Eerder was het argument daartegen dat hybride-
techniek duur is, dieseltechniek ook, dus een com-
binatie dubbel duur. Waartegen Peugeot inbracht
dat een benzinehybride even zuinig wordt als een
diesel, dus zinloos is als je al diesels maakt. Pas als
je die als hybride nog zuiniger maakt win je wat in
CO2-uitstoot.

Fiscaal buitenkansje
Nu in steeds meer landen de uitstoot invloed heeft
op de prijs van auto’s gaat het bezwaar van een
hoge prijs voor een dieselhybride minder tellen.
Daarvan is de nieuwe E-variant een sprekend voor-
beeld. De prijs is nog niet definitief, pas vanaf juli
wordt de dieselhybride geleverd. Maar de indicatie
van rond € 56.500,- plaatst de E 300 Bluetec Hybrid
op gelijk niveau met een E 250 CDI, voorzien van
de 7G Tronic Plus automaat die op de hybride
standaard is. Dit dankzij de lagere CO2-uitstoot van
de hybride, waarin dezelfde 2.2 diesel dienst doet.
Een 250 CDI produceert 129 g/km, met hybride
ondersteuning daalt dat naar 109 g/km.
Anders uitgedrukt: de dieselhybride is 15% zuini-
ger, en dat scheelt in gebruikskosten. Met als niet

geringe attractie erbij dat hij in de 20% bijtellings-
categorie valt voor zakelijke rijders. Wat de E-rijder
gauw jaarlijks een kleine € 1.200,- scheelt op de
belastingaanslag. Alsof deze Mercedes speciaal
gemaakt is voor de Nederlandse fiscale wetten!
We spreken dan van de sedan, ook in de Estate
combiversie is de hybride aandrijving mogelijk.
Met net zo gunstige aanschaf doordat de lage
CO2-uitstoot een lage BPM oplevert, maar geen
20% bijtelling op 129 g/km CO2-uitstoot.
Voor Mercedes telt natuurlijk niet de Nederlandse
situatie. Bij hen mogen we de E 300 Bluetec
Hybrid eerder zien als proefmodel. Als voorloper
voor veel meer hybrides, als de eerstelingen in de
E-klasse goed verkopen. Overigens pakt Mercedes
het in de VS anders aan, met een E 400 Hybrid

Voorloper in bezuinigen
Mercedes-Benz E 300 Bluetec Hybrid

Het gevleugelde woord voor Europa is vandaag de dag ‘bezuinigen’. In de economie, maar ook

in de aandrijftechniek van auto’s, om maar zo weinig mogelijk kooldioxide uit de uitlaat te bla-

zen. Als het gaat om techniek mag het Daimler-concern graag voorop lopen, daarom noemen

ze hun nieuwe variant in de E-Klasse ‘de eerste dieselhybride ter wereld’.

Voor de Mercedes-Benz centrale in Möhringen: de ultrazuinige E 300 hybride. Het verbruik van 4,2 l/100 km haalde onze journalistengroep niet, we kwamen gezamenlijk rond 5 l/100 km uit.
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benzinevariant, daar de meeste Amerikanen nog
niet voor een diesel te porren zijn.

Universele techniek
Een eerste hybride had Mercedes al in de S-Klasse,
met dezelfde 3.5 V6 als in de Amerikaanse E 400
Hybrid. Bij de dieselhybride is sprake van een
doorontwikkeling, de opbouw is in principe gelijk.
Maar niet helemaal, want voor de hybride S was er
nog niet de vorig jaar verschenen 7G Tronic Plus
automaat, berekend op inbouw van een elektro-
motor. Waardoor de S niet puur elektrisch kan rij-
den, zoals de E nu wel.
Het verschil zit in een natte platenkoppelling in de
automaat, waar de S een koppelomvormer heeft.
Met de platenkoppeling in de 7G Tronic Plus kan
de dieselmotor van de transmissie afgekoppeld
worden. Daarachter een 20 kW elektromotor, in
een met 65 mm verlengd koppelingshuis. Omdat
de dieselmotor afgekoppeld kan worden is elek-
tro-hydraulische stuurbekrachtiging noodzakelijk,
die blijft werken als de diesel stilstaat. Ook werkt
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de airco elektrisch, op hoog voltage uit het Li-ion
accupakketje.
Dit pakketje lijkt sterk op dat van de S-Klasse. Het
staat op de plek van de normale accu, achterin de
motorruimte. Het deksel heeft aansluitingen op
de klimaatinstallatie. De capaciteit van het pakket
is met 0,8 kWh even groot als in de S hybride,
maar de accupakketten worden niet meer van
Continental betrokken. Ze komen van de joint-
venture die Daimler en Evonik opzetten om Li-ion-
accu’s te produceren.
De toegevoegde elektrische installatie weegt 
100 kg, en past in een E-Klasse zonder aanpassing
van de carrosserie. Meer dan dat, constructief ge-
zien past het achter elke motor waaraan de 
7G Tronic Plus automaat vast zit. Dus in allerlei
modellen, al zal de elektronische regeling voor elk
model aangepast moeten worden.

Ook hier zeilen mogelijk
De regeling in de E 300 Bluetec Hybrid rekent dui-
delijk met het koppel van de diesel. Het 150 kW

sterke biturbo aggregaat komt tot maximaal 500
Nm, terwijl de elektromotor 250 Nm kan ophoes-
ten. Op het display voor de energiestromen valt
bij normale rijstijl op dat de elektrische ondersteu-
ning ophoudt boven 1.300 t/min. Dat moet onge-
veer het punt zijn waar de diesel op zijn eentje al
boven 250 Nm komt.
De techniek is er niet op berekend beide maxi-
male koppels te verwerken, zodat de automaat
750 Nm voor zijn kiezen zou krijgen. Net zo voor
de hand ligt dat met nog geen hele kilowattuur
stroom aan boord het elektrisch rijden heel gauw
voorbij is. In de praktijk kun je rustig elektrisch van
de parkeerplek wegrijden, eenmaal op weg
springt de diesel bij. Heel goed is Mercedes erin
geslaagd het aan- en afslaan van de diesel tijdens
de rit schokvrij te laten verlopen, lang niet van-
zelfsprekend bij een zo beresterke viercilinder.
Bij gas los slaat de diesel af en zorgt de elektromo-
tor voor regeneratie van remenergie. Maar de
techneuten rekenden uit dat het soms nog zuini-
ger is om niet te regenereren, maar anders gebruik
te maken van de opgebouwde snelheidsenergie.
De auto uit laten rollen, of op een lichte helling
niet laten afremmen op de motor. Met een popu-
laire term ‘zeilen’, met afgekoppelde motoren.

Gebruiksaanwijzing
Daarvoor moet je wel precies weten hoe dat
‘Coasting Plus’ werkt. “Met de plus-schakelflipper”,
kregen we mee. Een verklikker of aanwijzing is er
niet. Pas na nog eens navragen kregen we het
voor elkaar. Pas nadat de diesel bij gas los is
 stilgevallen aan de plus-flipper trekken, dan zie
je op de meter dat het accupakket niet meer
 bijgeladen wordt.
Maximaal bezuinigen moet dus aangeleerd wor-
den. De vraag is of in de echte rijpraktijk ook 15%
gespaard zal worden op de diesel. Het telt in elk
geval wel voor het ‘vlootverbruik’ van Mercedes-
Benz, wanneer de EU-wetgeving ingaat die de
 gemiddelde CO2-uitstoot per autoconcern
moet begrenzen. Daarom zullen ze graag deze
hybridetechniek over zoveel mogelijk modellen
uitbreiden.

Achter de rechter veerpootkoepel ligt het accupakket. Het deksel is eraf, in de achterwand zien we zo
de luchtkanalen waaruit het accupakket op temperatuur wordt gehouden.

Helemaal rechts het metertje voor ontladen/bijladen van de accu, in de snelheidsmeter een display
dat de energiestromen weergeeft. Met eronder een boel verklikkersymbooltjes waarvan alleen een
kenner alle betekenissen zal doorgronden.

De universele hybride aandrijving huist voorin het transmissiehuis,
met de platenkoppeling binnenin de rotor van de elektromotor.

7G Tronic Plus

Hybride model met elektromotor
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