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T E C H N I E K  > Aandrijving & Motor > Hybride en elektrische aandrijving

Tien jaar geleden reed het moederbedrijf van 
Renault Trucks, Volvo, naar Brussel met zeven
identieke bakwagens. Ze hadden allemaal een 
andere aandrijflijn en dito brandstof. Als het aan
Renault ligt, hoeven we nu minder ingewikkeld te
doen. De truckfabrikant uit Lyon concentreert zich
op elektrische trucks voor stadsdistributie, op
hybridetrucks voor de wat zwaardere distributie-
taken en op gas voor laadadressen weer wat ver-
der buiten de stad. Dat voor het lange afstands-
vervoer dieselaandrijving de enige serieus te
nemen optie is, beaamt ook Renault.

Betere luchtkwaliteit gevraagd
De truckbranche is op dit moment in de ban van
luchtkwaliteit in steden. Aanvankelijk hadden
brancheorganisaties een subsidie opgezet om de
nu nog relatief dure Euro 6-trucks van een aan-
schafsubsidie te voorzien. Te elfder ure werd die
afgeblazen en het is afwachten of de subsidie 
terugkomt, of dat er wat anders gaat gebeuren.
De oorzaak van deze plotselinge draai van Den
Haag ligt in de luchtkwaliteit in de steden. Die is
nog steeds onder de maat. Het enkel subsidiëren
van trucks die een strengere uitlaatgasnorm halen
dankzij nieuwe, duurdere techniek verbetert de
luchtkwaliteit in steden niet voldoende. 
Renault begrijpt de situatie en speelt erop in door
te stellen dat nu de helft van de wereldbevolking
in steden woont en in het jaar 2030 zestig procent
van de wereldbevolking. Tegen die tijd rijden er
ook anderhalf miljard voertuigen op de aardbol,
terwijl we twee jaar geleden net het één miljard-
ste voertuig aangedreven door een fossiele
brandstof op onze wegen hebben toegelaten. 
Willen we dus een schonere wereld, dan zullen we
alternatieven moeten vinden, nog afgezien van
de beschikbaarheid van voldoende olie.

Kleine stadstruck Maxity Clean Tech
‘Clean Tech’ is het label dat Renault toevoegt  aan
trucks die anders dan door een dieselmotor wor-
den aangedreven. Renault heeft een chassisca-
bine voor stadsdistributie. Een Franse vinding,

Renault Trucks voorzichtig met alternatieven
Elektrisch in de stad, hybride op de ringweg en ook gas daarbuiten?

Renault Trucks levert een fikse bijdrage aan het veeleisende wereldje van hedendaagse,

zich snel vernieuwende trucktechniek. Dat staat aan de vooravond van een nieuwe, veel

 strengere uitlaatgasnorm. Het weerhoudt de fabrikanten er allerminst van om actief te

 proberen alternatieven die nog veel schoner zijn, aan de man te brengen. Als het om niet

 elektrische alternatieven gaat predikt Renault wel echter enige voorzichtigheid.

Elektrische Maxity: fijnmazige distributie over korte afstanden.
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omdat kleine trucks en bestelauto’s met een laad-
ruimte die gekoeld kan worden, daar erg populair
zijn. Hiervan is een elektrovariant ontworpen,
waarbij gekozen kan worden voor enkel batterijen
tussen de assen en een variant die extra batterijen
in de achteroverbouw heeft. De eerstgenoemde
heeft een actieradius van 100 kilometer, de twee-
de van 150 kilometer. Voor de aandrijving zorgen
lithium-ion-batterijen, die hun krachten via een
elektromotor en een aangepaste geautomatiseer-
de zesbak overbrengen. Aangepast, want het kop-
pel van 270 Nm is natuurlijk direct vanaf stationair
toerental beschikbaar.
Voor zo’n kleine stadstruck met een wielbasis van
iets meer dan 2 meter, rijdt de Maxity verrassend
goed. Het is fluisterstil in de niet al te grote cabine,
die toch plaats biedt aan drie man. 
De Maxity trekt goed, maar er moeten geen won-
deren verwacht worden. Dit is overduidelijk een
echte stadstruck, voor wie de ringweg zeker in 
beladen toestand al een maatje te groot zal zijn.
Renault claimt een mooi laadvermogen van twee
ton en, dat mag bij vrachtwagens niet onvermeld
blijven, een geluidsproductie van 63 dB. Daarmee
voldoet de Maxity makkelijk aan de Piek-geluids-
norm (65 dB(A)). Voldoet een vrachtwagen daar-
aan, dan is hij niet gebonden aan venstertijden en
mag er geladen en gelost worden bijvoorbeeld
vroeg in de ochtend of laat in de avond. 

TEKST: TIM DE JONG

Dus lekker praktisch die Maxity, maar wel met 
beperkte inzet. Grootgrutter Albert Heijn over-
weegt deze trucks in te zetten bij de distributie van
op internet bestelde boodschappen. Er loopt een
proef, maar het is nog niet precies duidelijk hoe dit
verder zal gaan. Ook nu weer blijkt dat elektrische
aandrijving kan, maar die aandrijving mag nog wat
stabieler functioneren. Bij ‘volgas’ is de vermogens-
afgifte niet zo stabiel als het hoort en bij ‘gas los’
decelereert de Maxity stevig. Dat is even wennen. 

Reuzen-Prius Premium Hybrys
De Premium Hybrys is de Renault waarmee de
Fransen de concurrentie te kijk zetten. Een reuzen-
Prius kun je de Premium Hybrys wel noemen, met
zijn drieassig chassis met een GVW van 26 ton dat
al dik twee jaar distributiewerk doet voor Coca
Cola in de regio Antwerpen/Brussel. Reuzen-Prius
in de zin van een parallelle hybride waarvan de
dieselmotor bij elektrische tractie geheel uitscha-
kelt. Bij manoeuvreren in de stad en bij optrekken,
maar natuurlijk ook in de file, rijdt de Hybrys stap-
voets elektrisch met het verkeer mee. Schakelt de
Optidriver-automaat naar de zevende gang, dan
slaat de dieselmotor aan. Tijdens uitrollen en rem-
men gedraagt de elektromotor zich als een 
dynamo en worden de batterijen opgeladen. 
Dit is een opvallende verschijning, omdat er in de
truckbouw verder alleen hybrides zijn van andere

merken met een GVW van slechts 12 ton, oftewel
tweeassige distributietrucks.

Toch geen gas
Tijdens de presentatie van Renault zou er een
derde voertuig aanwezig moeten zijn, aangedre-
ven door een interne verbrandingsmotor op gas,
CNG om precies te zijn. Het Nederlandse distribu-
tievervoer kijkt met groeiende belangstelling naar
een oplossing met LNG-trucks. Daarmee is met
vrijwel dezelfde techniek een grotere actieradius
te halen dan met CNG. Verschil is dat bij LNG de
tanks onder veel hogere druk gehouden moeten
worden en dat LNG nog vrijwel nergens verkrijg-
baar is. Renault zegt voorlopig niet te zullen
komen met LNG. Sterker nog, men twijfelt in de
huidige opzet zelfs aan CNG. “We hebben contact
met vele gemeenten, die allemaal al met dit gas
rijden. Maar in de praktijk doen zich regelmatig
problemen voor, van de juiste specificatie van het
voertuig tot aan de dagelijkse tankbeurten. Daar-
door rijden er in enkele gevallen gastrucks rond
die niet presteren zoals verwacht en zijn er soms
drukproblemen bij tankstations, die niet berekend
zijn op het aftanken van vrachtwagens. Er is bij
gastrucks en de infrastructuur eromheen, nog een
leer- en ontwikkelingstraject nodig. Zo even een
dieseltruck voor een gasexemplaar vervangen is in
de huidige fase meestal nog vragen om problemen.
Dat weerhoudt ons nu om grootschalig aandacht
te vestigen op gas als alternatieve brandstof”, al-
dus Renault. 
Gezien de beperkte inzetmogelijkheden van elek-
trische voertuigen en gezien het relatieve succes
van hybride en dual fuel, een techniek waarbij 
inlaatlucht voor de dieselmotor wordt bijgemengd
met aardgas, wat Renault overigens niet levert,
neigt Renault ertoe de klanten te weerhouden van
al te enthousiaste sprongen in het milieudiepe.
Wellicht is het ook om die reden dat men nog niet
kan bevestigen of Renault dit jaar nog komt met
een Euro 6-dieselmotor, zoals de meeste concur-
renten dat doen. Voorzichtigheid troef dus bij 
Renault Trucks, ook wat Euro 6  betreft.

Premium Hybrys: Grootste en
zwaarste hybride met paral-
leltechniek op proef bij Coca-
Cola.

De hybride module is netjes
weggewerkt aan het chassis.

Renault gelooft niet al te hard in gas voor vrachtwagens, on-
danks dat bijvoorbeeld moederbedrijf Volvo dat wel doet: “Hier
is meer ontwikkelingswerk nodig”. 
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