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BEDRIJFSAUTO’S
Hybride aandrijving voor ‘zware’ trucks

Diesel/elektrische tractie: schoon en stil samenspel

Hybride aandrijflijnen worden hoofdzakelijk ingezet voor personenauto’s. Maar deze

schone aandrijftechniek komt pas optimaal tot zijn recht bij veel ‘stop and go-verkeer’.

Het regionale distributievervoer voldoet optimaal aan die voorwaarde. De eerste

hybride-prototypen staan klaar om de binnensteden van lawaai en stank te ontdoen.

Even wat cijfers: 80% van het transport in Eu-
ropa vindt plaats over afstanden van 150 km of
minder, 60% zelfs over 60 kilometer of minder.
Het gros van die kilometers wordt afgelegd in

en rondom de steden, dichtbevolkte gebieden
dus. Dat stemt tot nadenken omdat de nu ge-
bruikte krachtbronnen nog steeds hun schade-
lijke sporen achterlaten in de binnensteden.
De wens om het nog schoner te doen is abso-
luut aanwezig en de truckfabrikanten draaien
overuren om dit te realiseren. Een van de op-
lossingen is een hybride aandrijflijn. Daarmee
heb je immers de mogelijkheid om, afhanke-
lijk van het concept, kortstondig elektrisch te
rijden. Honderd procent elektrisch blijft voor-

lopig een utopie, omdat de accutechnologie
daarin (nog) niet voorziet.
De brandstofcel kan een interessant alternatief
zijn, maar deze technologie bevindt zich nog in
de embryofase. Het wordt slechts mondjesmaat
ingezet voor het openbaar vervoer, in AMT-1 in-
formeerden wij u daarover.

Vertraging door crisis
De truckindustrie zit echter niet stil. Al in 2006
ontwikkelde DAF een hybride LF, waarvan er op
dit moment enkele in een beschermde omgeving
proefdraaien om de techniek te vervolmaken.
De verwachting was dat DAF eind 2008 klaar
zou zijn voor serieproductie. De realiteit bleek
anders. Het blijft akelig stil rondom dit project.
Of dat te maken heeft met de crisis die alle
truckfabrikanten spijkerhard heeft geraakt, of
dat het productierijp maken van dit project te-
genviel, is niet bekend.
Uitstel trof ook de seriële hybride huisvuiltruck
zoals die door VITO (Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek) in 2008 werd ont-
wikkeld. Veolia zou het voertuig in de praktijk
aan de tand voelen, maar navraag heeft geleerd
dat onze Belgische vrienden niet verder zijn ge-
komen dan hetgeen we u voorschotelden in
AMT-10/2008. Dit zou niet aan de techniek lig-
gen, maar aan het vertrek van de projectleider.
Wel heeft men goede voornemens om begin
deze zomer een werkend exemplaar op de weg
te zetten!

Parallel-hybride minst ingrijpend
Voor trucks lijkt de parallel-hybride de meeste
kans van slagen te hebben. Het is namelijk een-

Minder hinder met
de hybridetruck

Coca Cola beproeft in België een Renault Premium
Distribution Hybrys Tech om in de binnensteden
dagelijks drank uit te venten. Het geeft minder uit-
stoot, en is stil en zuinig. Vooral in dichtbevolkte
stadskernen komt de hybride distributietruck tot
zijn recht.

Foto’s/Tekeningen: Volvo Trucks /Renault Trucks /Daimler
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voudiger om een bestaande dieseltruck om te
bouwen tot een hybride uitvoering. Voor een
seriële hybride moet de hele aandrijflijn op de
schop.
Inmiddels hebben toeleveranciers zoals Eaton
en ZF pasklare antwoorden om de driefase elek-
tromotor tussen de originele koppeling en ver-
snellingsbak in de aandrijf lijn onder te breng-
en. Dat betekent overigens niet dat het trans-
formeren naar een hybride-uitvoering daarmee
een f luitje van een cent is geworden. Vooral de
hoge terreingewichten vragen veel van de elek-
trische aandrijving en het samenspel tussen de
diesel- en elektromotor is voor iedere inzet ei-
genlijk maatwerk.
Het is inmiddels duidelijk dat de levensduur
van de lithium-ion-accu’s voor een groot deel
wordt bepaald door het aantal cycli en de mate
van ontladingen. De voertuigfabrikanten moe-
ten zoeken naar de meest ideale werkomstan-
digheden voor het accupakket, willen ze een le-
vensduur van 8 tot 10 jaar durven garanderen.
Dat vraagt om praktijkonderzoek en in die fase
bevinden we ons momenteel.

Volvo en Renault zelfde hardware
Sinds april 2008 test Volvo Trucks twee hybride
huisvuilwagens in Zweden. De eerste resultaten
zien er veelbelovend uit. In eerste instantie
dacht men 20% te besparen op brandstof, maar
er kwam zelfs 30% uit de bus. In concreto werd

er jaarlijks per truck 5250 liter brandstof be-
spaard. Hier moet wel bij worden vermeld dat
ook de opbouw elektrisch werd aangedreven
door een additioneel accupakket dat in de
nachturen wordt opgeladen.

Die praktijktests worden uitgebreid. Momen-
teel werkt men hard om een Volvo FE-hybride
te voorzien van een hybride huisvuil-inzame-
lingsunit van Geesink Norba. Dit voertuig gaat
in Rotterdam dagelijks het huisvuil inzamelen.
Ook in Londen en Parijs gaat Volvo ervaringen
opdoen met dit concept. In totaal betreffen het
dan vier testvoertuigen.
Volvo heeft hierbij niet voor de meest makke-
lijke oplossing gekozen. Het betreft een 6x2
met een bakwagen en een GVW van maar liefst
26 ton. Het voertuig is uitgerust met de beken-
de Euro 5 D7 320 pk motor, in combinatie met
de automatisch schakelende I-shift versnellings-
bak. Tussen de koppeling en de I-shift is een
driefase 600 Volt elektromotor opgenomen die
maximaal 120 kW levert. Naar zegge heeft
Volvo de hardware samen met partners ontwik-
keld en betreffen het allemaal Volvo-producten.
Overigens maakt Renault Trucks gebruik van
dezelfde hardware. Ook dit merk test momen-
teel enkele hybride distributie- en huisvuil-
trucks uit. Het zijn ‘bakwagens’ (Premium) in
de 6x2 en 4x2 configuratie. Het strijdtoneel be-
vindt zich in Lyon en België waar Coca-Cola een
Renault Premium Distribution Hybrys Tech in-

Een huisvuiltruck met een parallel-hybride aan-
drijflijn en een plug-in hybride opbouw gaat nog
dit jaar dagelijks het vuil ophalen in Rotterdam. 
De truck heeft een GVW van maar liefst 26 ton.

Opbouw parallel-hybride aandrijflijn Volvo/Renault

De hybridetruck van Renault en Volvo kan enkele minuten volledig elektrisch rijden. Bij snelheden boven
de 20 km/h neemt de diesel het over. Beide krachtbronnen vullen zo nodig elkaar aan. Het opladen van
het accupakket gebeurt voornamelijk met energie die vrijkomt bij het afremmen. Mocht dit niet vol-
doende zijn, dan wordt tijdens de dieseltractie het accupakket verder opgeladen.

Voor trucks lijkt de parallel-hybride de meeste
kans van slagen te hebben. De ombouw van een
bestaande truck is redelijk eenvoudig uit te voe-
ren. De driefase elektromotor zit tussen de origi-
nele koppeling en versnellingsbak.

Startmotor diesel

Elektrisch aangedreven
componenten

Koppeling open

Gecontroleerde vermogensafgifte
elektromotor

Inschakelen versnelling

Versnellingskeuze op
basis van hellings-
hoek, gewicht van het
voertuig en belading

Accupakket

Versnellingsbak

Driefase elektromotor

Omvormelektronica
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zet voor het uitleveren van drank in de binnen-
steden.

Ook opbouw elektrisch
Het 600 Volt extern gekoelde accupakket is op-
gebouwd uit lithium-ion-cellen die per stuk 3,8
Ah kunnen leveren. In totaal bedraagt het ver-
mogen 4,8 kWh. De elektromotor staat garant
voor 120 kW en 800 Nm.
Dit maakt het mogelijk om gedurende enkele
minuten volledig elektrisch te rijden. Bij snel-
heden boven de 20 km/h neemt de diesel het
over. Uiteraard vullen beide krachtbronnen el-
kaar aan, mocht de situatie dat vereisen.
Het opladen van het accupakket gebeurt voor-
namelijk met energie die vrijkomt bij het af-
remmen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan
wordt tijdens de dieseltractie het accupakket
verder opgeladen.
De hybride FE is voorzien van een volledig auto-
matisch start-stopsysteem. Dat betekent dat het
inzamelen van huisvuil zonder lawaai gepaard
gaat. Want ook de opbouw wordt voorzien van
een elektrisch energiepakket dat de hydrauliek-
pomp van de opbouw aandrijft. Het additioneel
toegevoegde Nikkel-Cadmium-accupakket wordt
‘s nachts volledig opgeladen en dat moet vol-
doende zijn voor een dag elektrisch kliko’s in-
zamelen.
Mocht de accucapaciteit toch onvoldoende blij-
ken, dan is het altijd mogelijk een beroep te
doen op de ‘normale’, door de PTO aangedre-
ven pomp. Dat betekent wel dat tijdens het in-
zamelen de diesel moet ‘draaien’.

Datzelfde geldt voor de aandrijving van de stuur-
bekrachtigingspomp en de airco- en luchtcom-
pressor van de truck. Deze moeten zowel in de
elektrische- als in de dieselmodus verzekerd
zijn van aandrijving. Volvo heeft dit gerealiseerd
door ook die componenten van een dubbele aan-
drijving te voorzien.

Mercedes loopt voorop
Mercedes-Benz heeft onlangs vijf Atego’s Blue-
Tec Hybrid beschikbaar gesteld om in een ge-
controleerde omgeving praktijkervaringen op

te doen. De partner in deze is DHL die de voer-
tuigen beproeft onder verschillende werkom-
standigheden.
Belangrijk aandachtspunt is de servicebehoefte
van de voertuigen. In de visie van de Duitsers
mag deze niet wezenlijk verschillen van de
‘normale’ BlueTec Atego’s. Wel zal het noodza-
kelijk zijn om de monteurs te scholen in het
veilig sleutelen aan het hoogspanningsdeel.
Alle data en ervaringen die de ingenieurs op
deze manier binnenkrijgen worden verwerkt in
de 50 BlueTec Atego Hybrids, die eind dit jaar

Volvo’s I-Sam parallel-hybride is opgebouwd uit
een conventionele dieselaandrijving in combinatie
met de bekende I-shift gerobotiseerde handbak.
Extra is de driefase elektromotor/generator die
tussen de koppeling en de bak is geplaatst en na-
tuurlijk het lithium-ion-accupakket. De hardware
staat, de aansturing van de beide aandrijflijnen 
inclusief het accumanagement vraagt nog de no-
dige inspanningen.

Mercedes test momenteel vijf
hybride Atego’s bij DHL. De voertui-
gen rijden onder verschillende om-
standigheden. De hieruit verkregen

ervaringen worden verwerkt in de 50
hybride Atego’s die eind dit jaar de

weg op gaan.

De levensduur van het lithium-ion-accupakket
wordt grotendeels bepaald door het accu- 

managementsysteem. Het moet te diepe ontla-
ding voorkomen en zorgen dat alle cellen ge-

lijkmatig worden geladen. Gaat een cel kapot,
dan wordt het complete accupakket vernieuwd.

Positionering van de aandrijfcomponenten in de
hybride Renault Premium. De hybridetechniek
gaat niet ten koste van het nuttig laadvolume.
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hun weg moeten vinden naar verschillende
klanten. Er is nog geen sprake van echte serie-
productie.
Basis van de Hybrid BlueTec Atego vormt de
1222L. Het GVW van deze populaire distributie-
truck bedraagt 12 ton.
Net zoals bij de concurrentie betreft het een pa-
rallel-hybride. Voor de dieseltractie gebruikt
Mercedes de OM 924 Euro 5 viercilinder diesel.
Deze heeft een cilinderinhoud van 4,8 liter en
levert 160 kW en 810 Nm. Mercedes heeft hier
‘gedownsized’, normaal gesproken gebruikt men
voor het zware distributiewerk zescilinders met
een vermogen van 180 kW of hoger.
Het gat dat is ontstaan wordt opgevuld door de
watergekoelde 44 kW elektromotor die tussen
de koppeling en de Telligent ‘automatische’
handbak is gemonteerd. Deze driefase perma-
nentmagneetmotor levert een koppel van 420
Nm.
De energie wordt geleverd door een luchtge-
koeld lithium-ion-pakket met een opslagcapaci-
teit van 2 kWh, dat aan de zijkant van het voer-
tuig is bevestigd.

Milde hybride
Het voertuig is uitgerust met de gerobotiseerde
Telligent-versnellingsbak. Tijdens elektrisch be-
drijf wordt de aandrijving van de OM 924 ont-
koppeld. Dat betekent overigens niet dat de die-
sel er helemaal het zwijgen toe doet, Mercedes
heeft ervoor gekozen om de Atego als een mil-
de hybride op de weg te zetten. Dat houdt in
dat de stuurbekrachtigingspomp, luchtcom-

pressor en aircocompressor een mono-diesel-
aandrijving hebben. Tijdens ‘elektrisch’ bedrijf
moet dit ‘vervuilende’ aggregaat, zei het statio-
nair, meedraaien.
Reden waarom de Duitse truckfabrikant voor
deze oplossing heeft gekozen is dat men snel
met een hybride-oplossing voor distributie-
inzet wilde komen. Het realiseren van een dub-
bele aandrijving voor de genoemde componen-
ten vormt technisch geen struikelblok, maar
vraagt wel veel meer ontwerptijd.
Ook bij de Atego wordt de kinetische energie
van het voertuig tijdens remmen of afdalen
omgezet in elektrische energie en opgeslagen
in het accupakket. De hybride Atego is uitge-
rust met een automatisch start-stopsysteem.
Optrekken geschiedt in eerste instantie elek-
trisch, bij 20 km/h neemt de OM 924 de regie
over. Mochten de prestaties van de dieselmotor
tekort schieten, bijvoorbeeld bij volledig bela-
den bergopwaarts rijden, dan springt de elek-
tromotor bij. In totaal kan er enkele minuten
‘volledig’ elektrisch worden gereden.
Dankzij de ‘automatische’ versnellingsbak en
de symbiose met de elektromotor, is het moge-
lijk om de diesel zoveel mogelijk in zijn meest
efficiënte gebied te laten draaien. De hybride-
software voorziet in een dergelijke regeling.
Veel aandacht besteedt Mercedes aan het laad-
en ontlaadproces van het accupakket. Hierbij
maakt men gebruik van de expertise die bij de
bussen en personenauto’s is opgedaan. Dat past
volledig bij de visie van het merk, men streeft
ernaar om zoveel mogelijk componenten te

delen. Het streven is om voor de elektrische
componenten van het hybridevoertuig dezelfde
levensduur te garanderen als de overige compo-
nenten van de Atego, namelijk 450.000 km.
Mercedes verwacht met de hybride Atego 10-
15% brandstof te besparen.

Voorbereiding op serieproductie
Het is de bedoeling om met deze proefvoertui-
gen meer ervaring op te doen. De hardware is
redelijk uitontwikkeld, het gaat nu om het op-
timaal afstellen van de beide aandrijfaggrega-
ten. Dus wanneer en onder welke omstandig-
heden ga je elektrisch rijden, hoe diep mag het
accupakket ontladen worden en tot hoever mo-
gen ze geladen worden? En: Wat is de invloed
van bijvoorbeeld de buitentemperatuur op de
capaciteit van het accupakket?
Omdat het nu nog om kleine series gaat is de
meerprijs voor de hybrideversie aanzienlijk.
Mercedes rekent € 45.000,- voor de elektrische
infrastructuur, waarvan € 25.000,- voor reke-
ning komt van het accupakket. Volvo vraagt in
totaal ongeveer € 20.000,- meer voor een hy-
bride FE.
Die meerprijs zal niet worden terugverdiend
met de besparingen op dieselolie en onderhoud
aan het conventionele remsysteem. Vooral be-
drijven die zich willen profileren als duurzame
ondernemingen hebben oren naar dergelijke
voertuigen. Het is te hopen dat de overheid
voor een financiële stimulans gaat zorgen. ●

Hans Doornbos

Het lithium-ion-accupakket is aan de buitenkant
van het chassis bevestigd. Een additioneel koel-
systeem houdt de temperatuur onder controle.

Ook de truckwerkplaats krijgt op termijn te maken
met elektrische tractie. Dat vraagt om kennis van
de techniek en het veilig leren omgaan met hogere
spanningen.

Intelligente elektronica en software zorgen voor
een optimaal samenspel van diesel- en elektrische
tractie.

De hybride Atego-aandrijflijn vanaf de onderkant
gezien. Aan de linkerzijde van de chassisbalken

ziet u de omvormer, het accupakket en de bijbeho-
rende koeling. De elektrische componenten verte-
genwoordigen een meergewicht van circa 350 kg.
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