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In 1998 werd Bibendum 100 jaar. Om dat eeuw-
feest te vieren organiseerde Michelin een rally van
het eigen hoofdkwartier in Clermont Ferrand naar
de Champs Elysees in Parijs. Het ging er niet om
wie als eerste de streep bereikte, nee het was wat
Michelin noemde: “Een race met een gezamenlijk
doel, duurzame mobiliteit”. Dus werden de deel-
nemende voertuigen getest op zuinigheid, mi-
lieuvriendelijkheid en dagelijkse inzetbaarheid.
Dat Bibendum-eeuwfeest werd de aanzet voor
een bijna jaarlijks terugkerend evenement op
steeds een andere locatie in de wereld. Na om-
zwervingen langs onder andere San Francisco, 
Peking en Rio de Janeiro organiseerde Michelin
de Challenge Bibendum dit jaar weer dichter bij

huis, op het voormalige vliegveld Tempelhof in
Berlijn. Inmiddels is de rally zelf min of meer bij-
zaak geworden. Veel belangrijker is dat autofabri-
kanten, toeleveranciers en onderzoeksinstituten
tijdens de Challenge hun visies en duurzame op-
lossingen voor vandaag, morgen en later delen.
Zo konden we in AMT 6 al noteren dat Audi de
elektrische energie van windmolens gaat gebrui-
ken om uit water en CO2 kunstmatig aardgas te
produceren. Op die manier heeft een auto, die op
energie uit windmolens rijdt, ineens wél een grote
actieradius. Renault gelooft meer in elektrische
aandrijving met energie uit batterijen. Daarom
presenteerde dit merk vier manieren van opladen.
Volvo vindt dat een duurzame auto ook veilig

moet zijn, en legde uit dat het nog een hele toer is
om de C30 Electric net zo crashbestendig te
maken als de standaard C30. En PSA toonde zijn
komende hybrides, liet zien dat elektrisch rijden
niet saai hoeft te zijn en liet weten al twee miljoen
bomen in de Amazone te hebben geplant. Be-
langrijk, want ontbossing draagt meer bij aan de
versterking van het broeikaseffect dan het weg-
verkeer.
Daarmee was de beschikbare ruimte in AMT 6 vol,
zonder dat we weten hoe truck- en busfabrikan-
ten als MAN, Scania en Renault, en natuurlijk 
Challenge Bibendum-organisator Michelin zelf, de
toekomst in blikken. Dat maken we goed op deze
pagina’s.

Elektromotor én diesel
Trucks, bussen en banden van de toekomst

De wereldwijde vraag naar mobiliteit groeit jaar in jaar uit. Ondertussen neemt de voorraad

fossiele brandstoffen af en groeit het CO2-percentage in de atmosfeer. Dat stelt de wegtrans-

portsector voor enorme uitdagingen. Hoe blijven we ook in de toekomst mobiel? Op Michelin’s

Challenge Bibendum in Berlijn noteerden we de toekomstvisies van een reeks auto- en truck-

fabrikanten en van Michelin zelf.

Challenge Bibendum biedt
niet alleen een blik in de toe-
komst van de personenauto,
ook de fabrikanten van trucks
en bussen tonen er hun visie
op duurzamer wegtransport.
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“De langeafstandstruck blijft nog heel lang een die-
sel”, zegt Renault Trucks. Dus doet Renault er alles
aan om de diesel te optimaliseren. Zo zijn alle Re-
nault Trucks leverbaar met een motor die voldoet
aan de strenge EEV-norm, en kunnen de motoren
gekoppeld worden aan gerobotiseerde versnel-
lingsbakken die hun verbruik met 7% reduceren.
Verder biedt Renault Trucks zijn klanten het Opti-
fuel-programma. Dat bestaat uit chauffeurstrainin-
gen en de software om de resultaten op te volgen.

Elektrisch kratjes rijden  
Voor kortere afstanden in stedelijke omgeving ziet
Renault Trucks wel alternatieven voor de diesel. Dus
konden we op Challenge Bibendum een blokje om
met de Maxity Electric. Dat is een compact chassis-
cabine voertuig voor stadsdistributie. Eigenlijk
heeft Renault weinig anders gedaan dan de ver-
brandingsmotor vervangen door een 47 kW, 270
Nm asynchrone elektromotor en vier Li-ion-accu-
pakketten. De cardanas en zelfs de gerobotiseerde
ZF zesversnellingsbak zijn gewoon gebleven. Van
die bak zijn alleen de versnellingen 3 en 5 in ge-
bruik, maar zonder is er geen PTO-mogelijkheid.
Al met al is er meer bijgekomen dan verdwenen en
is het voertuig 1000 kg zwaarder dan zijn diesel-
broertje. Het netto laadvermogen is met 2000 kg
onveranderd, zodat het GVW van de elektrische va-
riant op 4,5 ton komt, tegen 3,5 ton voor de diesel.
Gelukkig maakt Franse wetgeving voor schone
voertuigen het mogelijk de Maxicity Electric toch
met klein rijbewijs te rijden. De topsnelheid is 90
km/u. Maar wordt die gelimiteerd tot 70, dan is één
batterijlading goed voor 100 km rijbereik. Om dat
te halen is het zaak het rempedaal onberoerd te
laten. Dat kan ook, want bij gas los zorgt de elektro-
motor meteen voor vertraging, door de batterij op
te laden. Nog een tip voor de Maxicity Electric-
chauffeur: trek bij stilstand meteen de handrem
omhoog. Verbruikers als de stuur- en rembekrachti-
ging worden daarmee volledig uitgeschakeld.

Renault: “De juiste brandstof in de juiste truck op de juiste plaats”

“Voor lange afstanden is 
diesel ideaal”, zegt Renault
Trucks, “maar stedelijke dis-
tributie kan  elektrisch”.

Hybride distributie met een 70 kW, 400 Nm elektromotor die de 220 of 242 kW diesel bijstaat in diens
onderste toerengebied.

Eind dit jaar gaat dit truckje in productie, maar
sinds 2010 zijn er al enkele in gebruik. De Parijse
drankenhandel Tafanel doet er ervaring mee op,
net als de Gemeente Lyon en online kantoorwa-
renhuis JM Bruneau. Voor die bedrijven gelden de
stilte en de innovatieve uitstraling als belangrijke
argumenten om voor dit voertuig te kiezen. Overi-
gens hoeven kopers van de Maxity Electric zich
geen zorgen te maken over de levensduur van de
batterij. Die wordt namelijk niet gekocht maar
voor vier jaar geleased. Haalt de batterij geen 100
km meer, dan komt er een nieuwe. En wordt het
leasecontract na vier jaar vernieuwd, ook dan
krijgt de Maxicity Electric een verse batterij. 

Zwaarder vraagt verbrandingsmotor 
Voor stedelijke distributie met grotere laadvermo-
gens (GVW: 12 -26 ton) of over grotere afstanden
heeft Renault sinds kort een parallelhybride truck
in productie. Het principe van zo’n aandrijving
kennen we al langer van personenauto’s. De 600 V

Li-ion batterij, met een bruikbare energie-inhoud
van 1,2 kWh, wordt opgeladen tijdens het afrem-
men. Met dank aan die energie start de  elektro-
motor, tussen koppeling en versnellingsbak, de
diesel na een stop en assisteert hij bij wegrijden
en optrekken omdat daar het grootste voordeel in
verbruik, uitstoot van giftige gassen en van geluid
te halen is. Als het nodig is legt het voertuig ook
korte afstanden tot een snelheid van 20 km/u vol-
elektrisch af. In praktijktests met huisvuiltrucks in
Lyon realiseerde Renault een brandstofbesparing
van bijna 30% en in de folder garandeert Renault
een besparing van 20%. 
Een andere methode die Renault toepast om trucks
voor huisvuil en andere stedelijke distributie stiller
(-2 dB), maar ook schoner te maken is de overstap
naar CNG. Dat vraagt niet alleen om een motor die
op die brandstof loopt, maar ook om ruimte aan het
chassis voor zes 200 bar gasflessen met ieder 100
liter inhoud. Niet zo vreemd dus, dat hybride CNG-
trucks bij Renault nog niet in de planning staan.

Alternatieve oplossing voor stedelijke distributie: zes grote 200 bar gasflessen aan het chassis en
een 224 kW Cummins Westport-motor die op CNG loopt.
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MAN seriehybride bus met relatief kleine dieselmotor en ultra-
caps in plaats van batterijen. Resultaat: Lager verbruik, minder
lawaai, minder uitlaatgassen.

die opstelling is dat bij de omzetting van bewe-
gingsenergie naar elektrische energie en weer
terug energie in de vorm van warmte verloren
gaat. Daar staat tegenover dat de diesel stilstaat
of in zijn optimale toerental-belastinggebied

Ook MAN is van mening dat de diesel nog heel
lang de meest aangewezen aandrijfunit is voor
langeafstandstransport. Maar zo’n dieseltruck kan
wel zuiniger: “Onze TGX en TGS EfficientLine
trucks verbruiken drie liter per 100 km minder dan
vergelijkbare trucks”. MAN bereikt dat resultaat
door van alle rijweerstanden stukjes af te knabbe-
len. Door het gebruik van lichter lopende trans-
missies die slimmer schakelen, een intarder die
stationair minder wrijving geeft, een efficiëntere
dynamo, led-dagrijverlichting die maar een kwart
van de stroom van halogeen koplampen vraagt,
een luchtmanagementsysteem dat de compres-
sor op lange afstanden 90% minder laat draaien,
lage rolweerstandbanden, een bandenspannings-
controlesysteem, lichtgewicht assen, lichtere
lucht- en brandstoftanks en aluminium wielen en
natuurlijk aerodynamische aanpassingen aan de
cabine. Daarin ziet MAN overigens nog veel meer
mogelijkheden. In een toekomstvisiemodel toont
MAN er paar: een holle cabine-achterwand die
perfect aansluit op de oplegger, in de carrosserie
geïntegreerde brandstoftanks en minuscule ca-
mera’s in plaats van grote achteruitkijkspiegels.
En ook MAN helpt de chauffeur graag om zo’n zui-
nige truck ook zuinig te rijden: “In de meeste lan-
den is de MAN ProfiDrive chauffeurstraining bij de
prijs van het EfficiëntLine-pakket inbegrepen”.

MAN seriehybride bus in serieproductie 

Ultracaps

Koelluchtinlaat

Vermogenselektronica

AC/DC converter

DC/DC inverter

Koelmodule

Elektrisch  aangedreven airco

EEV diesel

Generator

EEV Diesel

Elektromotoren

Tandwielkast en cardanas

Elektrificering in de stad
In de stedelijke distributie ziet MAN grote voorde-
len in hybridetechniek. De TGL Hybrid is een pa-
rallelhybride distributietruck met een 220 pk die-
sel, een 60 kW elektromotor en een Li-ion-batterij.
De werking van het systeem is volkomen verge-
lijkbaar met dat van de Renault Hybride-trucks.
Het resultaat van die extra techniek is een 15%
lager brandstofverbruik bij een slechts 100 kg
kleiner netto laadgewicht. Bovendien: “Hybrides
dragen niet alleen bij aan vermindering van
brandstofverbruik, tegelijkertijd stimuleren ze de
ontwikkeling van componenten die helpen de
overstap te maken naar de elektromobiliteit van
de toekomst”.

Seriehybride stadsbus
De Lion’s City Hybrid-stadsbus is al een stap ver-
der op weg naar die stedelijke elektromobiliteit:
“Dit is de eerste in serie geproduceerde serie-
hybride stadsbus op de Europese markt”, zegt
MAN. We produceren sinds september 2010 en
deze bussen rijden al in onder meer München, Mi-
laan, Madrid, Barcelona en Wenen.
Achterin de bus staat een relatief kleine 6,9 liter
184 kW diesel. Die motor drijft een 150 kW gene-
rator aan, die op zijn beurt de stroom levert voor
twee 75 kW, 1500 Nm elektromotoren. Nadeel van
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Het parallelhybridesysteem op de MAN TGL reduceert het brand-
stofverbruik met 15% en ten koste van niet meer dan 100kg laad-
vermogen.

>

esel

daalt. Overtollige elektrische energie gaat naar de
zes ultracaps die onder de aerodynamische kap
op het dak liggen. Die hoogvermogenscondensa-
toren kunnen per kg veel minder energie bevat-
ten dan batterijen. Maar in tegenstelling tot batte-
rijen vindt in de condensatoren geen chemische
omzetting plaats. Ultracaps lijden daarom niet aan
veroudering en ze kunnen een volledig stadsbus-
leven mee. En ze hebben nog een belangrijk voor-
deel: ze kunnen veel grotere vermogens opne-
men en afgeven dan batterijen.
Dat laatste maakt ze bijzonder geschikt voor een
stadsbus die steeds weer moet optrekken en af-
remmen. De bus remt af op de beide elektromo-
toren. Die zetten de kinetische energie van de be-
wegende bus om in elektrische energie. De ultra-
caps slaan die energie op. Tijdens de stilstand bij
de halte houden ze de airco en andere elektrische
systemen aan de praat en ze leveren de energie
waarop de bus wegrijdt. Pas als de bus meer snel-
heid heeft slaat de diesel weer aan om de elektro-
motoren via de generator van stroom te voorzien.
Het gevolg: geen uitlaatgassen en diesellawaai bij
de bushalte en het stoplicht. “En”, claimt MAN:
“een 30% lager brandstofverbruik”. Bij normaal ge-
bruik van een stadsbus komt dat neer op 26 ton
minder CO2-uitstoot.
En aardgas? Waar zijn MAN’s aardgasvoertuigen
op Challenge Bibendum? Het antwoord is ont-
nuchterend: “Natuurlijk is aardgas een belangrijke
brandstof voor de toekomst. Het verbrandt
schoon en stil, en aardgas is biologisch te produ-
ceren. Maar wij hebben al meer dan 5.000 aard-
gasbussen geleverd. Dus vonden we het niet iets
om nu nog op Challenge Bibendum te tonen”.

Natuurlijk, hybride en elektrische voertuigen zijn
prachtig, dus werkt ook Scania daaraan. Maar
Scania neemt ook graag actie die hier en nu, 
meteen milieuresultaat scoort. Die actie noemt
Scania: Ecolution. Ecolution begint bij de keuze
van de truck. Daar al helpt de dealer de klant zijn
nieuwe truck zo samen te stellen dat hij gegeven
het gebruik een minimaal verbruik scoort. 
Behalve de keuze voor de juiste motor en versnel-
lingsbak zit ‘m dat ook in aerodynamische lucht-
deflectors, lichtgewicht onderdelen en eventueel
het gebruik van een alternatieve brandstof als
CNG, ethanol of biodiesel.
Ecolution stap 2 is de chauffeurstraining. Het
voertuig kan nog zo milieuvriendelijk zijn, als de
berijder er niet goed mee omspringt is al die
moeite voor niets. En dus traint Scania de berij-
ders van zijn Ecolution-klanten. Ze leren de
nieuwste technieken en krijgen tips en trics om in
de praktijk zo zuinig, en dus zo CO2-vriendelijk,
mogelijk te rijden.

Meteen, hier en nu CO2 besparen 
met Scania Ecolution

Scania Ecolution is geen high tech die ooit misschien CO2-reductie oplevert. Nee, met het juiste voertuig, onderhoud en de juiste berij-
derstraining en coaching bespaart Ecolution meteen, hier en nu.

Stap 3 is opnieuw de chauffeur. Zo’n training is im-
mers mooi, maar oude gewoontes zijn hardnek-
kig. Dus is opvolging nodig. In het Ecolution-pro-
gramma doet Scania dat met verbruiksrapporta-
ges en voortdurende coaching.
Als dat allemaal voor elkaar is, gaat stap 4 toch
weer terug naar het voertuig. Dat mag dan
 milieuvriendelijk de fabriek uitrollen, maar
blijft het dat ook in de dagelijkse praktijk? Om
die milieuvriendelijkheid blijvend te garanderen
zorgt het Ecolution-programma voor ‘onder-
houd+’. Behalve het normale onderhoud
schenkt dat aandacht aan ondermeer de asstan-
den, de bandenspanning en de stand van de
luchtdeflectoren. 
Wat Ecolution oplevert? “Zomaar 15% minder
CO2”, zegt Scania. En: “Voeg daar ruimere
 wetgeving voor extra lange voertuigen en
een beginnetje van hybridisering aan toe, en
EU-doelstelling ‘20% in 2020’ is geen enkel
 probleem”.
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MAN hybridebus en Active Wheels in actie
Hoe ziet MAN’s aerodynamische toekomsttruck eruit? Hoe werkt de seriehybride MAN-
stadsbus? En hoe het wegtransportsysteem van de toekomst? Bekijk de video’s op
www.amt.nl/september2011. Verder in het maanddossier:  een bericht met spectaculaire
video van het Michelin Active Wheel, een technische bespreking van het Active Wheel en
de Renault hybridetruck.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Slimme Michelin-band maakt voertuig lichter
Zo’n 20% van de bewegingsenergie die een auto-
motor produceert, wordt in de banden in warmte
omgezet. Michelin is zich daar van bewust en
werkt al decennia aan het verlagen van de rol-
weerstand van zijn banden. Een probleem is dat
zo’n verlaging niet ten koste mag gaan van de
grip tussen band en wegdek. Toch claimt Michelin
dat de rolweerstand van zijn huidige 5e generatie
Energy Saver-banden 40% lager is dan die van de
eerste band met Green X-markering in 1992. Die
verbetering danken de Energy Savers aan nieuwe
materialen en nieuwe bandconstructies. Compu-
tersimulaties spelen een heel belangrijke rol in die
ontwikkeling: “Als je precies weet welke krachten
en temperaturen zich waar in de band voordoen,
kun je daar je materiaalkeuze en constructie per-
fect op afstemmen”, zegt Michelin.

Groter of kleiner
Een andere manier om de rolweerstand te verla-
gen is eenvoudig het aanpassen van de maat
van de band. Al op de vorige Challenge Bibendum
vroeg Michelin aandacht voor een hoge smalle
band. Toen nog een 21 inch, nu een 155/70R19.
“Zo’n band heeft door zijn vorm al een lagere rol-
weerstand en hij biedt een aerodynamisch voor-
deel. Dus boek je winst in bijvoorbeeld een grote
sedan die veel snelwegkilometers maakt.” Over
de prestaties hoeven we ons geen zorgen te
maken: “Op een weg met veel water biedt zo’n
smalle band meer grip, terwijl je op een droge
weg iets grip verliest. Dat compenseren we door
een compound te kiezen die iets van het rol-
weerstandvoordeel opoffert voor extra zijde-
lingse grip”.
Ook in de omgekeerde richting is winst te boeken.
Dus toont Michelin deze Challenge Bibendum op-
nieuw een 10 inch wiel onder een Citroën C2:
“Deze auto staat standaard op 14 inch. Deze 10
inch banden met 25% extra draagvermogen heb-
ben weliswaar meer rolweerstand maar ze sparen
15 kg op het autogewicht”.  En bovendien: “Ze
nemen minder ruimte in. Dus kunnen autofabri-
kanten met deze banden een kleinere stadsauto

ontwerpen die evenveel binnenruimte biedt. Dat
spaart nog veel meer kilo’s”.

Nooit meer lek
Ook met een zelfreparerende band denkt Michelin
in de toekomst kilo’s te kunnen besparen. Het pro-
totype rijdt door vier millimeter dikke spijkers zon-
der ook maar een millibar aan druk te verliezen.
Zulke banden maken een reservewiel totaal over-
bodig. Ho, maar wacht eens even, zulke banden
bestaan toch al lang? “Klopt, in zulke banden zit
een lijmachtig materiaal. Komt er een lek, dan gaat
het materiaal met de uitstromende lucht mee en
vult het gat. Dat materiaal heeft drie nadelen. Eén:
het verhoogt de rolweerstand. Twee: als de auto
een tijd geparkeerd staat zakt het materiaal naar
beneden. Dat geeft onbalans en dus trillingen tij-
dens de eerste kilometers. En drie: naderhand
moet de band alsnog gerepareerd worden.”
Dit prototype heeft die nadelen niet, belooft 
Michelin. Hoe dat kan? “Wij gebruiken een zelf-

reparerende polymeer als binnenste luchtdichte
laag van de band. De zelfreparerende werking lijkt
op die van de huid. Daar komt een schram op en
die geneest weer. Bij deze laag gaat het ‘gene-
zingsproces’ alleen oneindig veel sneller.” Klinkt
goed. Maar we moeten nog even geduld hebben:
“We hebben nog een paar jaar nodig voor we
deze band in productie kunnen nemen. En wel-
licht verschijnt hij eerst op de markt in ontwikke-
lingslanden: “Daar komt een band niet aan zijn
einde door slijtage, maar door beschadiging”.

Een as minder 
Met een innovatieve trailerband denkt Michelin
nog veel meer kilo’s voertuiggewicht te kunnen
besparen: “Deze band heeft ruim 10% meer
draagvermogen. Dat stelt transporteurs in staat
over te stappen van een drie-assige trailer naar
een twee-assige. Op die manier sparen ze 900 kg”.
Voor de verdere toekomst toont Michelin zijn 
Motorized Wheel. Dat is een wiel voor elektrovoer-
tuigen waar de motor al ingebouwd zit. Dat heeft
voordelen. Aandrijfassen en een differentieel zijn
overbodig en vierwielaandrijving wordt wel heel
eenvoudig zo. Een nadeel is er ook: “Hoger onaf-
geveerd gewicht”. Ook daar heeft Michelin aan
gedacht. De meer geavanceerde versie, het Active
Wheel, heeft ook ingebouwde actief aangestuur-
de vering.

Over drie jaar in productie: Michelin’s zelfreparerende band. Deze
4 mm dikke spijkers zijn geen probleem. En belangrijk: “Deze
banden veroorzaken geen extra rolweerstand”.

Zowel banden met kleine als met grote diameters kunnen een
bijdrage leveren aan een laag verbruik en dus minder CO2-uit-
stoot. Deze 10 inch wieltjes sparen kilo’s en ruimte onder een
stadsauto. Grote smalle 155/70R19’s verminderen rol- en lucht-
weerstand onder grotere lange afstandsauto’s.

Toekomst van de aandrijflijn
volgens Michelin: alles in het
wiel, van aandrijving tot
 actieve vering. 
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