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TECHNIEK 
Phileas: nieuwe innovatieve manier van openbaar vervoer

De Phileas ontleent zijn naam aan Phileas Fogg,
bekend uit het boek ‘Reis om de wereld in
tachtig dagen’ van Jules Verne. Fogg gaat een
weddenschap aan om in dat tijdsbestek een
tocht rondom de wereld te maken. Dankzij een
zeer goede voorbereiding weet hij die 41.842
km in precies 80 dagen te volbrengen. De hoge
gemiddelde snelheid en de punctualiteit waar-
mee deze reis volbracht werd stonden ook hoog
in het prioriteitenlijstje van APTS (Advanced

Public Transport Systems), de opdrachtgever om
een nieuwe manier van reizen te ontwikkelen.
Het daar uit voortkomende voertuig kreeg dan
ook deze naam toegedicht.
Om van Hoogwaardig Openbaar Vervoer te kun-
nen spreken, moest er naast een voertuig ook
een aangepaste infrastructuur en logistiek wor-
den ontwikkeld. Het resultaat van die inspan-
ningen is te bewonderen in Eindhoven waar de
Phileas volgens een vast dienstrooster een tra-

ject tussen Eindhoven en Veldhoven aflegt.
Verdere voorwaarden voor het nieuwe OV-
systeem waren een frequentie van 5-10 minu-
tendienst, een capaciteit van 130 respectievelijk
180 personen, een lage milieubelasting, een
goede toegankelijkheid ook voor mindervaliden
en, uiteraard, voldoen aan alle wettelijke eisen.
In APTS hebben leden afkomstig uit Berkhof
Holding, de BOVA, Simac en de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij zitting. Zij hebben
partners gezocht die in staat moesten zijn een
dergelijk voertuig te ontwikkelen. Die zoek-
tocht kwam uit op Fokker SP, bekend van vlieg-
tuigbouw en lichtgewicht constructies, Alstrom
Traxis, bekend van tractiesystemen voor tram
en trein, Frog Navigation, actief met elektroni-
sche geleidesystemen, Duvedec, specialist in sty-
ling, interieur en exterieur en ten slotte PDE
Automotive engineering. PDE komt uit de
Nedcar gelederen en is in 2001 overgegaan in

Eindhoven heeft sinds kort de beschikking over
drie Phileas-bussen (twee 18 meter en één 24
meter) die rijden op een vast traject tussen
Eindhoven en Veldhoven. Er volgen er meer.

Geen tram, geen metro en ook geen bus

Brabants glorie
Eindhoven neemt dit jaar een twaalftal nieuwe voertui-

gen in gebruik om accuraat en snel passagiers van A

naar B te vervoeren. Openbaar vervoer dat die naam

verdient; zorgeloos toegankelijk voor alle doelgroepen.

Dit fantastische product boordevol evenzo mooie tech-

niek komt van eigen bodem en combineert veel voorde-

len van reeds bestaande vervoerssystemen.

Geen tram, geen metro en ook geen bus

Brabants glorie
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een volledig vlakke vloer en brede doorgang
(ook tussen de wielkasten). De vlakke vloer
loopt vanaf de betaaltafel bij de bestuurderszit-
plaats tot de achterwand die de machinekamer
afschermt, zonder hellingen of obstakels.
Als op de openbare weg in een normale ‘dienst’
gereden wordt, is de vloerhoogte 70 mm hoger
in verband met de benodigde bodemvrijheid.
Als optie kan het voertuig knielen waarbij de
vloer tot circa 260 mm verlaagd kan worden.
Dit heeft wel de nodige inspanning gekost in de
ontwerpfase. De volledig vrije vloer heeft men
gerealiseerd door de zitplaatsen aan de zijpane-
len te monteren. De brede doorgang tussen de
wielkasten (730 mm) gaat ten koste van de
ruimte die men nodig heeft voor de wiel-
ophanging. En zoals u uit het bovenstaande al
heeft begrepen moet er in de wielophanging
een stuursysteem en een aandrijfsysteem met
vertragingskast worden opgenomen. In de

PDE Automotive behorend bij Benteler
Automobiltechnik. Deze organisatie uit
Helmond met acht vestigingen in Europa ont-
wikkelt en test op wens van de auto-industrie
allerlei nieuwe systemen. Ook de Phileas is
daar grotendeels ontwikkeld en wordt bij PDE
geassembleerd.
Kees Deelen van PDE Automotive was project-
leider van de onderstelontwikkeling, en gaf ons
uitleg over de techniek van de Phileas.

Lang, stil en schoon
Zoals al eerder vermeld is de Phileas een com-
pleet nieuw openbaar-vervoersysteem. Het is
een integraal concept en bestaat uit 2 of 3 rij-
tuigen met een respectievelijke lengte van 18 of
24 meter. Om het gewicht van een hybride
voertuig binnen de perken te houden is geko-
zen voor een lichtgewicht carrosserie. Daarbij
is het wenselijk om de wielen op de hoeken
van de rijtuigen te plaatsen. Dat leidt tot een
grote wielbasis die het noodzakelijk maakt dat
alle wielen bestuurbaar zijn, de stuurhoek van
de vooras bedraagt 35/32° en van de overige
assen 20/17°. Die overige assen, 4 of 6, zijn
allen aangedreven, ieder wiel heeft zijn eigen
elektromotor. De bijbehorende draaicirkel radi-
us bedraagt 11,8 m en 11,2 m met een bestre-
ken baan van respectievelijk 3,8 m en 4,1 m.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een trolleybus
‘opereert’ de Phileas draadloos. De aandrijving
betreft een serie hybride. Een fossiele-brand-
stofmotor (LPG) drijft een generator aan, deze
is aangesloten op een energie buffer
(NiMeHydride accupakket). De tractiecontrole
regelt de aanvoer naar de bij ieder wiel (behal-
ve de voorwielen) geplaatste elektromotor.
Deze opstelling maakt het terugwinnen van de
remenergie mogelijk. Voor wat betreft de fos-
siele brandstofmotor heeft men de keuze uit
verschillende mogelijkheden, diesel of LPG
(CNG), op termijn denkt men aan een brand-
stofcel om de elektromotoren van energie te
voorzien.
In de huidige generatie Phileassen drijft een
Ford 6,8 liter V10 de generator aan. Deze levert
164 kW bij 3.600 t/min, de elektromotoren leve-
ren respectievelijk 246 kW (2 rijtuigen) of 299
kW (3 rijtuigen) hetgeen het voertuig een maxi-
mum snelheid geeft van 80 km/uur en een
acceleratie van 1,3 m/s2. Vooral die laatste
waarde is belangrijk voor stadsvervoer, het
genereert tijdens de uitvoering van de dienstre-
geling een gemiddelde snelheid van 30 km/uur.
Een waarde die een personenauto in de stads-
spits niet haalt!
Ook het karakter van de elektromotoren is bij-
zonder aangenaam voor stadspersonenvervoer;
omdat het maximumkoppel direct beschikbaar
en constant is, verloopt het optrekken zonder
schokken dit mede omdat er niet geschakeld
hoeft te worden.
Uiteraard consumeert die V10 een behoorlijke
slok. De langste Phileas heeft maar liefst 640

liter aan boord, de kortere versie 480 liter. Deze
hoeveelheden moeten het voertuig een actiera-
dius geven van 550 km. Het voertuig is onge-
veer 10% zuiniger dan een dieselbus met verge-
lijkbare vervoerscapaciteit en de uitlaatgasemis-
sies zijn verwaarloosbaar. De gasinstallatie
betreft nog een conventionele, dus met verdam-
per. Men heeft wel geëxperimenteerd met gas-
injectie maar de injectors bleken dat niet aan
te kunnen.
Motor, generator, tanks, airco-hoofdunit, het
voorverwarming systeem en achteras zijn op
één frame verzameld. Deze machinekamer is
uiteraard aan de achterzijde van het voertuig
ondergebracht.

Volledig vlakke vloer
Een lage instap en een vlakke vloer is ideaal
voor mensen die slecht ter been zijn en gebruik
willen maken van het openbaar vervoer. Toch
voldoet het merendeel van de bussen, trams en
treinen niet aan deze doelstellingen. Dit in
tegenstelling tot de Phileas die een vloerhoogte
van 340 mm (exclusief knielen) heeft, evenals

De plaats en het aantal deuren is naar wens van
de klant. De opening bedraagt maximaal 1.20 m
en staat garant voor een vlotte in- en uitstaptijd
en een goede toegankelijkheid.

Omdat de Phileas uit
verschillende rijtuigen
bestaat en men als
doelstelling een goede
toegankelijkheid voor
iedereen had geformu-
leerd, moest het gang-
pad, ook bij de draai-
krans en wielkasten,
voldoende breedte
hebben. Zo te zien is
men daar aardig in
geslaagd. Let ook op
de vlakke vloer!

De bescheiden draaikrans heeft een lengte van
1300 mm en kan een maximum oplegdruk van
3500 kg aan. Dit onderdeel van het lange voertuig
krijgt het zwaar voor z’n kiezen.
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afbeeldingen kunt u aanschouwen hoe PDE dat
gerealiseerd heeft.

Automatisch rijden
Gestuurde wielen maken deel uit van het uitge-
kiende stuursysteem van de Phileas. Het is zo
ingericht dat in de automatische stand alle
assen hetzelfde spoor volgen, de achterkant van
de Phileas breekt niet uit. Hierdoor krijgt die 18
of 24 meter hetzelfde stuurgemak als die van
een personenauto, het feit dat de toenmalige
minister van Verkeer en Waterstaat een proef-
rondje met de combinatie kon maken
illustreert dit waarschijnlijk voldoende.
Het stuursysteem maakt deel uit van het
elektronische geleidingssysteem van de Phileas.
De volledige route voor een dag kan ingepro-
grammeerd worden waardoor het voertuig zelf-
standig kan rijden. Maar dit is nog niet nauw-
keurig genoeg. Daarom is op het vaste dienst-
roostertraject het wegdek om de 5 meter voor-
zien van magneetjes. Deze hebben als doel het
voertuig nauwkeurige informatie te geven waar
het zich bevindt zodat in de automatische
stand ((sturen, remmen en accelereren) het
voertuig zijn eigen weg kan vinden. En dit gaat
ver! Zodra het systeem signaleert dat het bij een
halte komt gaat de besturing in ‘krabbengang’
en kruipt zijdelings naar het tot 320 mm ver-
hoogde perron. Hiermee is de tussenafstand bij
de deurdrempel gewaarborgd en een gelijk-
vloerse instap mogelijk. Twee man hebben 27
werkdagen nodig gehad om 5,7 kilometer weg-

dek te voorzien van 2.700 magneten!
Het hoeft overigens niet automatisch. De
Phileas kan ook in een zogenaamde half-auto-
maat-stand rijden. Alleen het accelereren en
remmen is dan de taak van de chauffeur, het
systeem stuurt. In de manuele stand komen alle
taken voor rekening van de chauffeur.
De magneten in de weg worden ook gebruikt
om de bus te stoppen ingeval de route meer
dan 500 mm afwijkt van de geplande baan. De
magneten in het wegdek geven ook een goed
beeld waar het voertuig zich bevindt, dit wordt
vermeld op het display in de Phileas. Ook de
centrale planning kan het voertuig volgen.
Tevens worden de wachtenden op een halte
geïnformeerd over de locatie en de resterende
wachttijd.

Modulair, licht en stevig
De opbouw en inrichting van de Phileas is bij-
zonder flexibel. Het bestaat uit verschillende
modules die qua plaats en aantal kunnen varië-
ren. De body is ontwikkeld door Fokker SP en
bestaat uit recyclebare polyester-vinylester-car-

De complete vooras wordt geleverd als module. In tegenstelling
tot de overige assen wordt deze niet aangedreven.

Veel ruimte voor de wielophanging was er niet; de
minimale gangpadbreedte, de verschillende delen
die bij de ophanging hoorden, de noodzakelijke
besturing en aandrijving en de vloerhoogte dwon-
gen de ontwerpers al hun creativiteit in de strijd
te gooien.

De machinekamer van de Phileas herbergt een
Ford V10 LPG motor, de generator, het accupakket,
de LPG tanks, de airco hoofd-unit en de interieur
voorwarming.

De assen worden als modules aan
het voertuig gemonteerd. Een modu-
le bestaat uit de wielophanging,
elektromotor, vertragingskast en
aandrijfas. Al deze eenheden worden
opgehangen aan het subframe en
behoren tot het afgeveerde gewicht.
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bon-aluminium sandwich panelen van 1,55
meter breed die aan elkaar worden bevestigd.
De vooras, tussenas en achteras worden even-
eens als module geleverd.
Een uitgevoerde crashtest laat zien dat de stijf-
heid van het geheel hoog is, een auto die met
30 km/uur frontaal crasht op de zijwand laat
nagenoeg geen indruk achter. De auto is total
loss. De draaikrans (‘harmonica’ tussen de rij-
tuigen) is aan de voorzijde aan een subframe
gemonteerd en aan de achterzijde via een adap-
ter aan de sandwich vloer. De maximale opleg-
kracht bedraagt 3.500 kg. Alle kabels en leidin-
gen tussen de verschillende rijtuigen gaan over
het dak of door de zijwand. Een 24 m Phileas
zoals die in Eindhoven rijdt komt dan op 4.700
kg hetgeen ongeveer de helft bedraagt van een
normale stadsbus.
Grote kracht van de Phileas is zijn flexibiliteit.
De Phileas kan zijn pad volgen als een tram
maar kan ook ingezet worden als een normale
stadsbus buiten zijn vaste parcours. En de lage
vloer, gemakkelijke instap en het brede gang-
pad maken het een echt hoogwaardig openbaar
vervoer voertuig. Voor verdere informatie en
een aantal tot de verbeelding sprekende film-
pjes verwijzen we u graag naar www.apts-phile-
as.com. ●

Hans Doornbos

Van buschauffeur tot Phileas-piloot
Rijden met de Phileas vraagt
enige oefening. Het gedrag is
anders dan van een ‘normale’
bus en ook de bediening vraagt
de nodige uitleg. Zo reageert het
voertuig verschillend op het
beroeren van het gaspedaal, het
duurt iets langer voordat de
motor op toeren is. Ook het
direct beschikbare maximum
koppel vergt enige gewenning.
En uiteraard zijn de positione-
ring van de knoppen en de lay-
out van het display anders dan
bij een gewone stadsbus.
Vandaar dat Hermes, het bedrijf
dat het openbaar vervoer in de
regio Eindhoven uitvoert, een
speciale cursus in het leven heeft
geroepen voor chauffeurs die in
aanmerking willen komen om de
Phileas door de binnenstad van

Eindhoven te loodsen.
Noodzakelijk is een D-rijbewijs of
in geval van 49-plussers het vak-
bekwaamheidsdiploma CCV-B
Personenvervoer. De persoon in
kwestie moet met goed gevolg
hebben deelgenomen aan de
basisopleiding Chauffeur
Openbaar Vervoer en in het
bezit zijn van een OV-certificaat
NEN-EN 45013. Hierin komt met
name het nieuwe rijden aan bod.
Verder moet de chauffeur in het
bezit zijn van het certificaat
‘Voertuigbeheersing grote voer-
tuigen’ en bekend zijn met het
rijden met gelede voertuigen.
Daarna komt de Phileas pas aan
beurt. De cursus start met een
dag algemene theorie van de
Phileas daarop volgt anderhalve
dag praktijkles waarin chauffeurs

De chauffeurs van Hermes krijgen
een speciale training voor het rijden
met de Phileas. Velen beschouwen
het als een eer om met een dergelijk
nieuw en mooi product passagiers te
vervoeren.

PDE automotive creëerde een rijdende proefop-
stelling om te controleren of het gedrag dat men
voor ogen had ook in de praktijk bleek te klop-
pen. In totaal heeft de ontwikkelingsfase vijf jaar
in beslag genomen.

Of een pomphouder daadwerkelijk zo blij is als
een dergelijk gevaarte komt tanken is maar de
vraag. De superbus verspert de toegang voor
andere klanten en geheid dat de busonderneming
gaat zeuren over kwantum korting. Zouden wij
ook doen bij een consumptie van max. 480 of 640
liter per dag.

Een uitgekiend stuursysteem in combinatie met
bestuurbaarheid van alle wielen maken de Phileas
net zo makkelijk te manoeuvreren als een perso-
nenauto.

leren omgaan met de hybride
aandrijving en de overige func-
ties van de Phileas, hoe ze storin-
gen kunnen herkennen en een
primaire voertuigcontrole moe-
ten uitvoeren. Het geheel aan
theorie en praktijk wordt in een
volgende sessie herhaald en
daarin wordt tevens aandacht
geschonken aan het oplossen
van kleine storingen, het emissie-
vrij rijden en het noodlooppro-
gramma.
In totaal zijn er 55 chauffeurs die
een training krijgen in het bestu-
ren van de Phileas. De ervaringen
tot nu toe zijn goed. De chauf-
feurs roemen het weggedrag van
de Phileas mede veroorzaakt
door het gebruik van de super-
singles en de bestuurbaarheid
van alle assen. ●

Foto’s: APTS
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