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MILIEU
smart hybridevarianten

Foto’s/Tekeningen: smart

Van start/stopsysteem tot volledige hybride-aandrijving

Na een periode van zorgen, bezuinigen en inkrimpen

heeft het DaimlerChrysler-concern kennelijk besloten

smart aan een tweede jeugd te laten beginnen. De

nieuwe fortwo is maar net uit, of er komen al initia-

tieven voor hoogst actuele hybrideversies. Waar veel

automerken vooral plannen presenteren verschijnt de

eerste spaar-smart al echt.

In de vorige AMT presenteerden we de huidige
smart, daarna nodigde smart ons uit versies
voor de toekomst te bekijken. Onder het motto
dat de toekomst dichterbij is dan je denkt, ofwel
je kunt maar beter voorbereid zijn. Daarmee
maakt DaimlerChrysler de cirkel rond. 
Tien jaar geleden zag smart-initiatiefnemer Ni-

cholas Hayek hetzelfde. Een steeds groter gebrek
aan ruimte, energiebronnen en schone lucht,
vooral in grote steden. Met als antwoord de
smart. Zuinig en schoon leven, zeg maar. Ander-
zijds als modieus grotestadsmens heel afwisse-
lend en actief leven, dus vaak de deur uit gaan.
Dat toekomstbeeld begint zich al een beetje af
te tekenen. Londen werd gekozen voor deze
smart-presentatie, onder meer omdat daar sinds
enkele jaren een ‘milieuheffing’ geldt om met
de auto de binnenstad in te mogen. Met vrijstel-
ling voor ‘zero emission-voertuigen’. Precies wat
Hayek al dacht, te weinig ruimte en te veel vuile

lucht leiden tot beperkingen op au-
togebruik.

Eerst een milde hybride
Zelfs in de VS begint de zorg om
het milieu en de brandstofschaar-
ste serieus te worden. Reden om nu
ook daar de smart uit te brengen.
Zo ontstaan misschien de afzetmo-
gelijkheden waarop het smart-pro-
ject destijds al berekend werd,
200.000 smarts per jaar.
Hoewel een smart al heel zuinig is,
en dus ook weinig kooldioxide pro-
duceert kan het altijd beter. Boven-
dien (waarschijnlijk niet in het
minst) telt het leuk mee voor een

nog lager ‘vlootverbruik’ bij Daimler-Benz, als
Europa ernst maakt met het bestraffen van (te)
hoge CO2-productie, berekend over het gemid-
delde van alle verkochte modellen per autocon-
cern.
Daarom komt smart dit jaar met mhd, micro
hybrid drive-versies op de middelsterke 1.0 ben-
zinemotor. Te combineren met alle uitrustings-
varianten en gesloten of open model. Op proef
wordt in Londen daarnaast de electrical drive
(ed) uitgezet. In vier jaar gaat men peilen hoe de
belangstelling is voor zo’n elektrische stadsver-
sie, en of die ook voldoet.
In ons land komt de smart mhd vanaf het na-
jaar. De importeur hoopt op een beperkte meer-
prijs, en als dát lukt een groot mhd-aandeel in
de verkopen. Wat schemerig blijft momenteel
de smart hd, hybrid drive. De importeur bericht
dat ook die klaar zou zijn voor een praktijkpro-
ject. Maar de fabrikant laat er nog geen letter
over los. Houden ze het stil om de hd als een
‘verrassing’ in september op de autoshow van
Frankfurt te brengen?

Weinig ruimte
De hd beschikt over een 0.8 cdi dieselmotor en
20 kW elektromotor. Het is een ‘full hybrid’, die
zowel op één als beide motoren kan rijden. Een
kleine NiMH-accu dient als stroombuffer, ook
om korte stadsritjes geheel elektrisch uit te voe-

smart spaart
maximaal

Meer nog dan de gewone smart
is de start/stop-smart, herken-
baar aan het opschrift ‘mhd’ ach-
terop, in zijn element in de stad.
Zou het trouwens voor schone
lucht in Londen niet een idee zijn
om die dieseltaxi’s van historisch
model eens af te schaffen?

Om van een smart een mhd-versie te maken komt
er een Valeo-starter/generator op, met een speci-
ale Gates poly-V-riem. Een aangepaste spanner
werkt in twee richtingen.
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ren. Gemiddeld zou de smart hd 12% zuiniger
zijn dan een smart cdi, bovendien op beide mo-
toren veel vlotter accelereren (vier seconden
ofwel 20% winst op de 0-100 sprint). Vanzelf is
de CO2-uitstoot ook mooi laag, 77 g/km. De
vraag zal zijn of dat tegen een interessante prijs
te brengen valt.
Voor het moment weten we dat ook nog niet
van de ‘mild hybrid’ mhd. De ombouw is daarin
niet al te moeilijk, het betreft simpelweg een
automatisch start/stopsysteem. Centraal staat
een versterkte generator die tevens als startmo-

tor kan dienen. Niet op de diesel, zo is het ver-
haal, omdat die een nog sterkere starter/genera-
tor zou vergen waarvoor niet zomaar plaats is in
de smart-motorruimte.
Bij de smart ed is de verbrandingsmotor geheel
vervangen door een 30 kW elektromotor, gekop-
peld aan de standaardtransmissie die geblok-
keerd wordt in de tweede versnelling. Er zit een
ventilator en laadapparaat voor de accu bij, plus
een elektrische kachel. Maar dat past allemaal
makkelijk. Onder de vloer wist men de ultra-
platte ZEBRA nikkel-natriumchloride accu kwijt

te raken, met 15,5 kWh energieopslag en 300 V
werkspanning.
Daarmee kan de smart ed maximaal 115 km toe,
voordat vier tot acht uur bijladen van de accu
nodig is. Met de top van 112 km/h kom je op
stadssnelwegen nog mee, tot 60 km/h komt de
smart ed niet langzamer op gang dan een ge-
wone smart. De accu kan gewoon aan 220 V gela-
den worden, door de bank genomen tot 100.000
km of tien jaar lang.

Probleemloos?
De eerste voorzichtige stap op het hybridepad
met een smart mhd is niet moeilijk. Bij warme
motor slaat het ding af als je remt en beneden 8
km/h komt. Laat je de rem los dan start hij on-
middellijk weer, zonder bendix heeft een start-
generator een hyperkorte inschakeltijd. Als de
1.0 driecilinder ook maar makkelijk wil blijven
aanslaan heb je alweer aandrijving voordat de
voet van de rem naar het gas is verplaatst.
Bedenk dat elke smart een geautomatiseerde
transmissie heeft, dus geen koppelingspedaal.
Heel snel reageert die transmissie nog niet, dat
geeft de motor wat extra tijd om op gang te
komen. Maar het schakelt al een stuk beter dan
de tergend trage oude smart. Wel viel weer op
dat heel weinig gewicht en heel korte wielbasis
blijkbaar geen mooi weggedrag kunnen opleve-
ren. De vering is uitgesproken straf, bij wat ho-
gere snelheid stuitert de smart gauw een stapje
opzij in niet mooi vlak geplaveide bochten. Hoe-
wel er nu sterkere motoren in zitten blijft een
smart eerst en vooral een stadsauto.
Het start/stopsysteem is uit te schakelen met een
knopje bij de versnellingshendel. Aan te bevelen
bij echt warm weer, want als de motor afslaat
doet ook de airco het niet meer. En van de stan-
daardventilatie krijg je het bepaald niet koud.
Maar het start/stopsysteem werkt prima, het le-
vert 8 tot 13% brandstofbesparing (hoe drukker
het verkeer, hoe meer besparing). En dat mag er
wezen. Geen wonder dat start/stopsystemen aan
een grote opkomst lijken te beginnen. ●

Peter Fokker

Bij parkeerplaatsen moeten deze ‘oplaadpalen’
voor elektrische smarts komen. Via een transpon-
der in de autosleutel worden ze geactiveerd, en
krijgt de paal door naar wie de stroomrekening
moet.

Onder de hoge vloer van de smart kan een platte
ZEBRA-accu bevestigd worden, de zwarte doos
hier onderaan de foto. We kijken vanaf de vooras,
met direct daarachter de standaardaccubak en de
hoofdremcilinder met bekrachtiger.

Een blik onder de smart ‘ed’ toont hoe aan de stan-
daardtransmissie (links) de Zytek-elektromotor
(midden) en de stroomregeling (rechts) zijn ge-
bouwd. We kijken hier vanaf de achterkant van de
auto, de dikke achterasbuis zit tegen de cabine aan.
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