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MILIEU 
Michelin Challenge Bibendum in California

In 1998 bestond Bibendum honderd jaar. Om de
verjaardag van zijn bejaarde maar nog springle-
vende mascotte te vieren besloot het Michelin
een rally te organiseren. De route liep van het
eigen hoofdkwartier in Clermont-Ferrand naar
de Champs Elysees in Parijs. Het was geen gewo-
ne rally, waarin coureurs het tegen elkaar opne-
men om het snelst aan de finish te komen, nee
het was zoals Michelin het zelf noemt, ‘een race
met een gezamenlijk doel: duurzame mobi-
liteit’. De deelnemende voertuigen werden daar-
om getest op hun zuinigheid, milieuvriendelijk-
heid en dagelijkse inzetbaarheid.
Toen Michelin in 1999 de honderdeneerste ver-
jaardag van Bibendum niet zo uitbundig vierde,
kreeg de bandenfabrikant van alle kanten de

vraag waarom de Challenge Bibendum niet her-
haald werd. Daarom, en omdat Michelin graag
voortrekker wil zijn op weg naar duurzame
mobiliteit, is de Challenge Bibendum vanaf
2000 een jaarlijks terugkerend evenement, op
steeds een andere locatie. Onderwijl nemen
omvang en importantie van het evenement en
de publieke belangstelling steeds maar toe. Ook
het aantal deelnemende voertuigen blijft groei-
en. Op de Infineon Raceway nabij San Fran-
cisco, tijdens deze vijfde Challenge Bibendum,
was hun aantal boven de honderd. Daarvan
waren er 45 voor demonstraties en werden 63
voertuigen echt aan de tand gevoeld. Hun emis-
sies werden gemeten en hun ‘well to wheel’-
emissies berekend. Tevens moesten ze zich

bewijzen in metingen van brandstofverbruik,
actieradius en geluidsproductie. Maar voor
acceptatie door een breed publiek moet een
auto ook veilig, praktisch en vooral ‘fun to
drive’ zijn. Dus moesten de voertuigen ook sla-
lommen, remmen en accelereren.
Hoeft de auto van de toekomst niet meer dan
schoon, zuinig, praktisch, veilig en snel te zijn?
Jawel, hij moet er ook lekker uitzien. Daarom
verdienen voertuigen die goed smoelen op de
Challenge Bibendum een ‘design award’.
Voor wat de wedstrijd betreft, Michelin
beschouwt iedere deelnemende autofabrikant,
toeleverancier, universiteit of andere deelne-
mer als winnaar. Immers, iedere bijdrage, groot
of klein, op weg naar duurzame mobiliteit is

De race naar duur
Na de vijfde Michelin Challenge Bibendum liggen drie conclusies voor de hand.

Eén: de auto van de toekomst wordt aangedreven door een brandstofcel. Twee: die

toekomst is nog erg ver weg en drie: tot die tijd is er nog veel te winnen met de hui-

dige techniek. Misschien zelfs zoveel dat de brandstofcel uiteindelijk overbodig blijkt.

Waterstofauto niet zaligmakend
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Autofabrikanten zoeken olie-alternatief
Waarom de brandstofcelauto?
Stel die vraag aan een Amerikaan
en je krijgt steevast hetzelfde
antwoord: “Wij beschikken over
niet meer dan 2% van de wereld-
olievoorraad en we zijn verant-
woordelijk voor 24% van het
wereldverbruik. En het ergste is,
voor de import van olie zijn we
grotendeels afhankelijk van dat
instabiele Midden-Oosten.
Kortom wat wij nodig hebben is
de waterstofeconomie.”
Naast de olieafhankelijkheid
speelt ook het broeikaseffect een
rol. Naar verwachting groeit het
aantal auto’s in de komende 40
jaar explosief. Rijden er nu zo’n
750 miljoen auto’s op de wereld
rond, tegen het midden van deze
eeuw zouden dat er wel eens 3

miljard kunnen zijn. Om bij zo’n
groei het percentage CO2 in de
atmosfeer op een aanvaardbaar
percentage te stabiliseren zou
iedere auto 90% minder CO2
moeten uitstoten dan nu.
De gemiddelde Amerikaanse
autokoper heeft zich tot nu toe
niet echt bezig gehouden met
het verminderen van olie-afhan-
kelijkheid of CO2-reductie, zo
blijkt uit onderzoek van Daniël
Sperling van de Davis Universiteit
in California. Hij heeft de ontwik-
keling van de gemiddelde nieuw-
verkochte auto in zijn land tussen
1981 en 2003 in kaart gebracht.
Zijn conclusies zijn onthutsend.
De auto is in die 22 jaar maar 1%
zuiniger geworden. Niet omdat
er geen technische ontwikkeling

was, maar wel omdat die voor
andere doelen is aangewend. Ga
maar na. Het gewicht van de
auto’s nam met gemiddeld 24%
toe. Desondanks accelereren ze
nu toch 29% sneller van 0 tot 60
mph. Daarvoor staat de huidige
nieuweautokoper maar liefst
93% meer motorvermogen ter
beschikking.
Is de gemiddelde Amerikaan dan
helemaal niet geïnteresseerd in
een laag brandstofverbruik? Ja,
dat is hij wel, zo blijkt uit een tij-
dens de Challenge Bibendum
gepresenteerd onderzoek van het
gerenommeerde J.D. Power. Maar
er is een groeiende welvaarts-
kloof in Amerika tussen de
nieuweautokopers en de rest van
de bevolking. De nieuweautoko-

zame mobiliteit
Primeur: een brandstofceltruck
De Freightliner Cen-
tury Class is de eerste
brandstofceltruck op
de Challenge Biben-
dum. Eén maartje,
de brandstofcel is
slechts bedoeld om
de cabine van
stroom te voorzien
als de truck niet
rijdt. Aandrijving van
de wielen komt voor
rekening van een
gewone dieselmotor.
Bij langeafstands-
trucks als de Freight-
liner Century Class
telt de cabine vaak
meer stroomverbrui-
kers dan een luxe
hotelkamer, varië-
rend van airco tot

TV. Om dat allemaal
aan de praat te hou-
den is de chauffeur
vaak genoodzaakt de
motor de hele nacht
stationair te laten
draaien. De brand-
stofcel maakt dat
voor deze Freight-
liner overbodig.
Omdat de Ballard-
brandstofcel is uitge-
rust met een refor-
mer tankt het
systeem een mix van
methanol en water.
Freightliner verwacht
het systeem binnen
drie tot vijf jaar op
de markt te brengen.
Voor die tijd is er dan
wel een methanolin-

frastructuur nodig.
Volvo pakt het pro-
bleem wat ouderwet-
ser aan, door zijn
VN780-truck uit te
rusten met een apart
dieselgeneratortje.
Daarmee kost de

Freightliner met brandstofcel. Niet voor aandrij-
ving, maar voor stroom in de cabine als de truck
stilstaat. De airco, koelkast, magnetron, TV, ver-
lichting en entertainment mogen niet stilvallen.

welkom. Michelin zorgt er daarom voor dat
geen van de deelnemers zonder award naar huis
gaat. Dat maakt de Challenge Bibendum veel
meer een tentoonstelling van slimme mobiele
techniek dan een autosportevenement.

Technische hoogtepunten
Op deze pagina’s bekijken we daarom voorna-
melijk de technische hoogtepunten. Allereerst
de brandstofcelauto’s van de grote autofabrikan-
ten. Die, nu nog miljoenen kostenden proto’s,
worden wellicht ooit de dagelijkse voertuigen
van de toekomstige waterstofeconomie. Voor het
zover is moeten echter eerst een aantal zware
hindernissen uit de weg worden geruimd. Op
kortere termijn gaan de grote fabrikanten daar
niet op zitten wachten maar verbeteren ze de
huidige technieken en concentreren ze zich op
hybrides. Niet alleen omdat daar erg zuinig,
schoon en prettig mee te rijden valt, maar ook
omdat de hybridetechniek in de brandstofcelau-
to goed van pas komt.
Een ander opstapje naar de toekomstige water-
stofeconomie is het gebruik van aardgas of bio-
gas. Die gassen laten zich gemakkelijk reforme-

stroomvoorziening
van de riant inge-
richte cabine minder
dan een liter diesel
per uur. Bibendum
beoordeelt dat met
de hoogste score,
een A. ●

per schrikt niet terug van een
forse brandstofrekening, zolang
zijn auto maar goed presteert en
vooral lekker groot en zwaar is.

Einde aan het getob?
Vandaar de waterstofeconomie
en de brandstofcelauto, die
maken een einde aan al het
getob. Maar helaas, de waterstof-
economie ligt voorlopig nog niet
onder handbereik. Er is geen
bruikbare waterstofinfrastruc-
tuur, waterstofopslag is erg lastig
en waterstof is geen energiebron
maar een energiedrager. In de
toekomstige waterstofeconomie
zal waterstof geproduceerd moe-
ten worden uit duurzame ener-
giebronnen. Zo niet, dan veran-
dert de brandstofcelauto weinig

▼
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ren in waterstof. Maar los daarvan presteerden
een aantal gasvoertuigen erg goed op de Chal-
lenge Bibendum. Daarbij maakten ze gebruik
van interessante techniek.
Dan zijn er de toeleveranciers die mikken op
verbetering van de huidige auto’s. Michelin, dat
zich uiterst bescheiden opstelt op zijn eigen
feestje, is er daar één van. Het probeert de rol-
weerstand van banden te verminderen om het
brandstofverbruik te beperken. Een ander voor-
beeld is Bosch. Omdat de personenautodiesel in
Amerika een onbekend fenomeen is, greep de
Duitse inspuitgigant de gelegenheid aan om
deel te nemen met auto’s die bij ons niet als
zuinigheidswonder bekend staan. Maar het is
waar, in vergelijking met de Amerikaanse ‘Gas
Guzzling’ SUV’s heeft een V10 TDI VW Touareg
een heel bescheiden brandstofconsumptie.
Ook belangrijk in de ontwikkeling naar duurza-
me mobiliteit is de bijdrage van universiteiten.
Niet alleen vanwege de technische resultaten
van hun samenwerkingsprojecten maar ook
door de jonge, inventieve technici die univer-
siteiten dankzij die projecten afleveren.
Naast al het grote geweld proberen ook kleine
bedrijfjes op hun manier de hindernissen naar
de waterstofeconomie weg te nemen of er alter-
natieven voor te ontwikkelen. Die zijn soms zo
creatief dat ze, wie weet, de brandstofcel mis-
schien ooit overbodig maken. ●

Erwin den Hoed

aan de olieafhankelijkheid. Maar
het kan nog wel even duren
voordat er voldoende windmo-

aantal demonstratievoertuigen
met brandstofcellen uitgerust.

Rollende laboratoria
Honda speelt met zijn FCX een
voortrekkersrol. Als enige van de
brandstofcelauto’s was de com-
pacte FCX ingedeeld bij de pro-
ductieauto’s. De stad Los Angelos
is de klant. Een aantal ambtena-
ren komt daar op het werk per
FCX. Bijzonder aan de auto is dat
bij snel accelereren de brandstof-
cel hulp krijgt van een ultracon-
densator die achter de achter-
bank geplaatst is. Toch kwam de
FCX daarmee niet verder dan een
‘D’-score op de acceleratieproef.
De ambtenaren in LA hebben dus
meer dan 17 sec. nodig om op
100 km/h te komen. Overigens
wist geen van de brandstofcel-
concurrenten een beter resultaat
te bereiken.

Ook het bereik is een zorgen-
kindje voor de brandstofcelauto.
De 270 km die de FCX uit een
tank met 3,75 kg waterstofgas
weet te halen zijn goed voor een
‘C’ op het Bibendum-rapport. Om
de waterstoftank weer vol te krij-
gen zijn er 11 tankstations in
California. Dat van Honda zelf in
Torrance verdient de voorkeur.
De zon zorgt daar voor de ener-
gie, die nodig is voor de produc-
tie van waterstof.
Grote concurrent Toyota is in-
middels tien jaar bezig met de
ontwikkeling van brandstofcelau-
to’s. Toyota ziet de brandstofcel
als strategisch onderdeel en
houdt de ontwikkeling daarvan
dus zorgvuldig in eigen huis.
Voor deze Amerikaanse Chal-
lenge Bibendum had het concern
de juiste auto ingezet, de FCHV
(Fuel Cell Hybrid Vehicle). De

lens, zonnecellen en waterkracht-
centrales zijn om het wereldwa-
genpark van waterstof te voor-
zien.
Als die problemen wel zijn opge-
lost, zijn er ook nog auto’s nodig
die op waterstof kunnen rijden.
Waterstof kan in de oude ver-
trouwde ottomotor worden ver-
brand maar een brandstofcel
springt er veel efficiënter mee
om. De auto-industrie heeft zich
massaal op die brandstofcel ge-
stort en is bezig met het opdoen
van dagelijkse rij-ervaringen in
samenwerking met universitei-
ten, overheden en vooruitstre-
vende fleetowners.
Brandstofcelpersonenauto’s van
Honda, Mercedes, Ford, Suzuki,
Hyundai en Toyota namen deel
aan de Challenge Bibendum.
Daarnaast streden twee brand-
stofcelbussen mee en waren een

Ambtenarenauto in Los Angelos, Hon-
da FCX. De FCX komt de eer toe de
eerste productieauto met brandstof-
cel op de Challenge Bibendum te zijn.

De aandrijfstrategieën van de Prius en de FCHV lijken sterk op elkaar. Het komt er op neer de verbran-
dingsmotor dan wel de brandstofcel alleen dan in te zetten, wanneer ze efficiënt werken. Onder omstan-
digheden waarin ze minder efficiënt zijn en bij sterke acceleratie wordt de hulp van de nikkel-metaal
hydride batterij ingeroepen. Als de verbrandingsmotor of brandstofcel meer energie (kan) leveren dan
gevraagd en tijdens afremmen wordt de batterij weer opgeladen.

Toyota Prius Toyota FCHV

Benzinemotor

Elektromotor Elektromotor

Metaal-
Hydride 
Batterij

Metaal-
Hydride 
Batterij

PCU
(Power 
Control 
Unit)
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Control 
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Brandstofcel
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en meer ruimte biedt. Bovendien,
met het oude model draaiden we
pas in het laatste productiejaar
break-even. Met dit nieuwe mo-
del gaan we al na één jaar geld
verdienen. We kunnen de vraag
in Japan en Amerika nauwelijks
aan. Vergeet niet, de Prius is heel
belangrijk in de ontwikkeling
naar brandstofcelauto’s. We ge-
bruiken precies dezelfde hybride-
techniek in de FCHV als in de
Prius. Vandaar de naam, prius is
Latijn voor ‘voorafgaan aan’.”
Voorlopig ziet het Bibendum-rap-
port van de ‘goedkope’ Prius er
een stuk beter uit dan dat van de
dure FCHV. Als het gaat om emis-
sies scoren ze allebei een A. Met
zijn actieradius lacht de Prius zijn
brandstofcelbroer vierkant uit. En
heel verrassend, ook op het
onderdeel geluid scoort de Prius
beter dan de FCHV. ●

FCHV is een brandstofcel-SUV,
een omgebouwde Highlander.
Twee universiteiten in California
hebben een FCHV tot hun be-
schikking. Ze worden ingezet als
rollend laboratorium en zijn be-
doeld om dagelijkse rij-ervaring
op te doen. 
Op de vraag of zo’n FCHV werke-
lijk een miljoen dollar kost, ant-
woord Toyota’s executive engi-
neer Dave Hermans: “Dat is moei-
lijk te zeggen, we hebben nu 18
FCHV’s gebouwd. Ons boekhoud-
systeem is er niet op ingericht om
de kostprijs van auto’s uit zulke
kleine series te bepalen.
Misschien kost de auto wel 5 mil-
joen dollar. Maar veel belangrij-
ker is dat onze nieuwe Prius net
zo duur is als het vorige model, 
$20.700,-. En dat terwijl de nieu-
we auto op alle fronten beter is,
minder verbruikt, beter presteert

Sinds de grote autofabrikanten zich in het begin van de jaren 90 op de brand-
stofcel hebben gestort is de energiedichtheid van deze elektriciteitsproducent
geëxplodeerd. De techniek vraagt steeds minder ruimte om voldoende stroom
te leveren voor de aandrijving van de auto.

Dieselen met aardgas
California heeft het
niet zo op diesels. De
roetuitstoot heeft
vervelende gezond-
heidsgevolgen.
Vooral om die reden
geeft men voor zwa-
re voertuigen de
voorkeur aan aard-
gas. Op de Challenge
Bibendum demon-
streerde het Cana-
dese Westport drie
ongebruikelijke me-
thoden om aardgas
te ontsteken in een
dieselmotor. Veelal
wordt aardgas met
een bougie ontsto-
ken in een benzine-
motor. Door het die-
selprincipe te hand-
haven verbetert het
rendement.
Het eerste systeem
werkt met een pilot-
injectie. Om het
aardgas te ontsteken
wordt eerst een

minieme hoeveelheid
dieselolie ingespoten.
Het systeem wordt
toegepast op een
Peterbilt-vuilnistruck
met 15 l Cummins
motor. Westport
heeft de injectoren
die de dubbele injec-
tie mogelijk maken
gepatenteerd en
spreekt van de West-
port-cycle. In de

brandstoftank is het
aardgas vloeibaar en
–160°C koud, de aan-
trekkelijkste opslag-
vorm voor zware
trucks omdat er dan
meer brandstof mee
kan dan in een even
grote gasdruktank.
De veel kleinere
Westport Isuzu distri-
butietruck heeft wel
zo’n gastank. De ont-

De Westport Isuzu CNG DI scoorde een triple A:
een A voor zuinigheid, een A voor emissies (SCR-
katalysator met ureum) en een A voor geluid, of
beter stilte.

De dieseltankinstallatie is van het terrein van Sun-
bus verdwenen. Alle 54 bussen rijden op aardgas
of een combinatie van aardgas en waterstof. De
actieradius van deze HCNG-bus bedraagt 220 mijl.

steking van de direct
ingespoten viercilin-
der wordt verzorgd
door gloeibougies.
Aardgas is voldoende
klopvast om ook zelf
de ontsteking in te
leiden. Dat gebeurt
in de 54 bussen van
het Californische
bedrijf Sunbus. Zij
vaardigden een bus
af naar de Challenge
Bibendum, die rijdt
op een mengsel van
20% waterstof en 80
% aardgas. Ook dat
levert uitstekende
emissiewaarden.
Frank Shardy van
Sunbus ziet HCNG,
zoals de brandstof
heet, vooral als een
opstapje naar de
brandstofcelbus.
Overigens produceert
Sunbus de waterstof
zelf, uit zonne-ener-
gie. ●

Meer power uit kleinere brandstofcel
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Kleine innovatoren maken indruk
Naast Toyota, Honda en andere
multinationals zijn er talloze veel
minder bekende, vaak kleine,
bedrijven actief om hun steentje
bij te dragen in de race naar
schone mobiliteit. Op de Chal-
lenge Bibendum waren er vele.
Hier beperken we ons tot drie
voorbeelden.

Schwarzenegger kiest H2
Voormalig free-style skieër Tai
Robinson claimt de eerste te zijn
die ‘coast to coast’ op waterstof
reed. Hij vindt dat we af moeten
van het verbranden van fossiele
brandstoffen. Daarom besloot hij
de industrie te helpen met de
overgang naar de waterstofeco-
nomie. Hij kocht een Toyota
Tacuma (een populaire pick-up
truck in Amerika) en maakte de
auto geschikt om op waterstof-
gas te rijden. De ombouw kostte
hem $ 5.350,-, en tien uur sleutel-
werk. Hij gebruikte de auto om
in twee weken van Los Angelos
naar Washington te rijden.

Tanken onderweg deed hij met
gasflessen die hij vooraf had uit-
gezet. “En daarmee ben ik dus
de eerste”, stelt Robinson. En
Mercedes dan met de Necar5?
“Dat is een brandstofcelauto met
een reformer. Die tankte geen
waterstof maar methanol. Dat is
een belangrijk verschil want ik
probeer juist het ‘kip-ei’-dilemma
van: ‘er is geen infrastructuur
want er zijn geen waterstofauto’s
en er zijn geen waterstofauto’s
want er is geen infrastructuur’, te
doorbreken. Dus ik heb mijn
werk gemaakt van het ombou-
wen van benzineauto’s naar H2.
Hoeveel klanten ik al heb? Eén,
maar wel precies de goede. Ik ga
de Hummer van Arnold
Schwarzenegger ombouwen.”
De kip-ei gedachte van Robinson
leeft ook bij grote autofabrikan-
ten. BMW beproeft al jaren
waterstofauto’s met een ottomo-
tor en op deze Challege Biben-
dum waren twee H2 Ford Focus-
sen met verbrandingsmotor te
bewonderen. Eén daarvan was
uitgerust met een hybride-aan-
drijving.

Prius Turbo
ECD Ovonics werkt aan het oprui-
men van een andere horde naar
de waterstofeconomie, de opslag
van waterstof. Oprichter van het
bedrijf, Stanford Ovshinsky is al
sinds 1960 bezig met het water-
stofopslagprobleem en is inmid-
dels een warm pleitbezorger van
opslag in metaalhydride. Daarbij
splitst het waterstofmolecuul zich
in twee waterstofatomen die de
ruimte tussen de metaalkristallen
in de tank opvullen. Om het sys-
teem te demonstreren heeft Ovo-
nics een Toyota Prius van het
oude model geschikt gemaakt
voor het gebruik van waterstof.
Achterin is een 60 liter metaalhy-
dride tank ingebouwd. De meer
dan 100 kg zware tank kan drie
kg waterstof bevatten. Ovshinsky:
“in een even grote tank voor 350
bar waterstofgas past niet meer

dan 1,1 kg waterstof. En je weet,
extra gewicht is vervelend maar
extra ruimte is dodelijk.”
Ovonics heeft zich overigens
nogal wat moeite moeten ge-
troosten om de NOx-uitstoot
binnen de perken te houden.
“Alleen als je met een heel arm
mengsel werkt, houd je de NOx-
uitstoot van een verbrandingsmo-
tor op waterstof laag. Het nadeel
is dat dan het vermogen te wen-
sen overlaat. Daarom hebben wij
onze Prius met een turbocom-
pressor uitgerust. Nu hebben we
de prestaties van een Prius, lage-
re emissies en rijden we 150 mijl
zonder te tanken.”

Wat nou waterstof?!
“Electric is exciting”, zegt Alan
Coconi, oprichter van AC Propul-
sion. Een verrassend geluid want
elektrische auto’s worden veelal
gezien als saai en alleen geschikt
voor heel specifieke toepassin-
gen. Coconi probeert het tegen-
deel te bewijzen met zijn TZero,
een laag sportwagentje met bui-
zenframe, een elektromotor en
een batterij van lithium-ion accu-
’s. De TZero accelereert in 3,5 sec
van 0 tot 100 km/h. De topsnel-
heid blijft beperkt tot 160 km/h
doordat een versnellingsbak ont-
breekt. Het autootje weegt zo’n
900 kg, waarvan de batterij er
ruim 300 voor zijn rekening
neemt. Opladen kost zo’n 4 uur
en is goed voor 300 mijl. Coconi:
“Je kan de auto gewoon op het
stopcontact aansluiten. Het opla-
den kost je nog geen 6 dollar aan
stroom. De brandstofprijzen zijn
laag in Amerika maar met welke
auto rij je 300 mijl voor 6 dollar.”
Toch maakt dat de TZero niet tot
een goedkope auto, Coconi: “We
hebben er vijf verkocht tegen
een prijs van $ 220.000,-.”
Coconi gelooft ook in de elektri-
sche auto als dagelijks vervoer-
middel: “De toekomst is aan
auto’s als deze”, hij wijst op een
Volkswagen Jetta met een benzi-
nemotor achterin. Dit is een hy-

bride die het technisch lang niet
haalt bij de Toyota Prius, maar
die we hebben gebouwd om het
principe te demonstreren. Auto’s
worden meestal gebruikt voor
woonwerkverkeer. Een elektri-
sche auto heeft daarvoor royaal
voldoende bereik. En dat wordt
alleen maar beter, want onder
invloed van de vraag naar lap-
tops en mobiele telefoons ont-
wikkelt de accutechniek zich
razendsnel. Maar mensen willen
niet door hun auto in de steek
gelaten worden, als ze een keer
wat verder weg moeten. Dus dan
schiet de verbrandingsmotor te
hulp. Als je zo’n auto hebt, waar-
om heb je dan nog een brand-
stofcel nodig? Omdat hij zo effi-
ciënt waterstof kan omzetten in
elektriciteit, nadat je eerst met
elektriciteit waterstof hebt ge-
maakt?” ●

Tai Robinson wil met zijn coast to
coast waterstof Toyota Tacuma het
kip-ei dilemma tussen waterstofau-
to’s en –infrastructuur doorbreken.

Dankzij de Turbo heeft de Ovonics
Prius voldoende vermogen bij een
lage NOx-uitstoot. Achterin ligt de
metaalhydride tank, goed voor 3 kg
waterstof.

De TZero en VW Jetta Hybrid van AC-
propulsion. De Jetta gebruikt een
andere hybridestrategie dan de
Toyota Prius en kan in het stroomuit-
valgevoelige California ook stroom
aan huis terugleveren. Hier tankt hij
de Tzero bij.
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