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Techniek en toekomst van 
DAF’s tweemotorentruck

ATC Drenthe maakt kennis met hybride DAF

DAF-productmanager Jan van
 Malsen speelt een thuiswedstrijd.
ATC Drenthe is te gast bij DAF-dealer

Sent Waninge in Hoogeveen. Alles
ademt dus DAF. Toch begint Van Mal-

sen’s presentatie niet bij de
 gebroeders Van Doorne, maar bij
Ferdinand Porsche: “Hij ontwikkelde

in 1898 de eerste hybride-auto, een
 seriehybride met naafmotoren.
 Porsche deed dat als werknemer
voor de Oostenrijkse firma Lohner”.
Dan maakt Van Malsen de stap naar

nu en gaat hij in op het verschil tus-

sen schoon en zuinig: “Als het om
schoon gaat hebben we de laatste
jaren enorme stappen gezet. In
 vergelijking met een Euro 1-motor

stoot een Euro 5-motor vrijwel geen
vervuilende stoffen uit. En motoren
die voldoen aan de komende Euro 
6-norm zijn nog weer veel schoner”.
Met de zuinigheid gaat het minder
hard: “Dat maakt het reduceren van
de CO2-uitstoot zo lastig. Bij iedere
liter diesel die je volledig verbrandt,
komt er 2,63 kg CO2 vrij. Zolang we
fossiele diesel gebruiken, is de CO2-
uitstoot alleen te verminderen door
het brandstofverbruik te verminde-
ren”. En zeker voor lange afstands-
transport verwacht Van Malsen voor-
lopig geen alternatief voor de diesel.
De winst daar moet dus komen uit
verbetering van de diesel en het verla-
gen van de rijweerstanden. In stedelijk

en regionaal transport hebben alter-
natieve brandstoffen en elektrische
aandrijving meer kans. Ook de hybri-
detruck komt daar het best tot zijn
recht: “Tijdens het vele afremmen in
stop-and-go verkeer zet de elektro-
motor/generator de bewegingsener-
gie van het uitrollende voertuig om in
elektrische energie. Bij het wegrijden
gebruikt de elektromotor die energie
weer om de verbrandingsmotor te on-
dersteunen bij de acceleratie”.

Hybride aandrijflijn 
van voor naar achter
“De DAF LF Hybrid is een parallel-
hybride”, legt Van Malsen uit. “De die-
selmotor is een 4,5 liter Paccar FR

Klaar voor de hybridetruck? Voorzitter Matthijsse van ATC Drenthe geeft het woord aan DAF-productmanager Jan van Malsen.

met 118 KW / 160 pk.” Hij volgt de
aandrijflijn naar achter: “Tussen kop-
peling en de versnellingsbak staat de
driefase wisselstroom elektromo-
tor/generator. Het piekvermogen is
44 kW en de motor kan 26 kW con-
tinu leveren. Zijn maximum koppel
van 420 Nm levert de motor al vanaf
0 omwentelingen per minuut”.
De elektromotor en de op het chassis
gemonteerde AC/DC converter zijn
vloeistofgekoeld. Daar is een eigen
koelcircuit voor nodig: “De tempera-
tuur van de koelvloeistof mag niet
veel hoger komen dan 60°C. Niet
omdat er zoveel warmte wordt afge-
voerd, maar wel vanwege het kleine
verschil met de buitentemperatuur, is
een relatief forse radiateur nodig. Die
staat voor de overige koelradiateurs
van het voertuig”.
Dan de versnellingsbak achter de
elektromotor/generator: “Het is
een geautomatiseerde Eaton 6-bak.
Synchromeshes zijn niet nodig. Het
motormanagement regelt het syn-
chroniseren via de elektromotor”.
Met het achterste deel van de aan-
drijflijn is Van Malsen snel klaar: “Een
cardan en een achteras, dat  wijkt
niet af van een traditionele truck”.

Praktisch in stadsdistributie
Nu we de hardware kennen,
 bespreekt Van Malsen de werking:
 “Tijdens snelheid minderen lost de
koppeling, zodat de diesel niet mee
remt. De elektromotor/generator
kan zo alle bewegingsenergie ge-
bruiken om de batterij op te laden”.
Overigens staat de diesel tijdens

In de jaren 90 ontwikkelde DAF een hybride prototype, gebaseerd op de CF. Maar ja, alleen

de batterijen wogen al 3000 kg. Zoveel extra ballast maakt een distributietruck kansloos.

De nieuwe DAF LF Hybrid heeft een batterijpakket van maar 100 kg. Heeft deze hybride

wel toekomst? Productmanager Jan van Malsen gaf de leden van ATC Drenthe antwoord

op die vraag én hij presenteerde de techniek van DAF’s nieuwe hybride aandrijflijn.
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De kracht van hybride. Veel koppel bij laag
 toerental, voor soepel en schoon optrekken
vanuit stilstand.
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kg. Dat is te overzien. Van de 12 ton
GVW blijft zo 7,5 ton nuttig laadver-
mogen over. In praktische bruikbaar-
heid heeft DAF dus een  reuzenstap
gezet sinds de hybride CF-proto uit
de jaren ’90.  

Veiligheid en onderhoud
Goed, we weten hoe de LF Hybrid
rijdt, maar hoe veilig is zo’n hybride-
systeem? “Alle hoogspanningsdelen
zijn oranje van kleur en voorzien van
waarschuwingsstickers. Raakt het
voertuig betrokken bij een ongeval,
dan maakt een noodschakelaar het
systeem onmiddellijk spanningsloos.
Wordt het deksel van de  batterijunit
gelicht, dan schakelt een dekselscha-
kelaar het systeem uit en verder is er
een serviceschakelaar om het sys-
teem handmatig spanningsloos te
maken.”
En het onderhoud? “Moet er iets
 gebeuren aan het hoogspannings-
deel, dan mag alleen een hybride
gecertificeerde monteur dat doen.
Bijna  altijd is spanningsloos maken
zijn eerste stap. Daarbij hoort ook de
controle op spanningsloosheid en
de bescherming tegen herinschake-
len. Zo moet hij de werkplek marke-
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deze fase niet stil: “Die draait statio-
nair om de stuurpomp, de luchtcom-
pressor, de 24 V dynamo en de wa-
terpomp aan te drijven”.
Met een goed geladen hoogvoltage
batterij, rijdt de auto daarna zuiver
elektrisch weg: “Een groot voordeel,
want bij wegrijden zijn het verbruik
en de uitstoot van een diesel het
hoogst”.
Is de LF Hybrid eenmaal op gang
dan springt de diesel bij. Tenzij de
auto zich in een groene zone be-
vindt: “Dan kan het voertuig maxi-
maal 2 km zuiver elektrisch rijden.
Daarna moet de batterij weer bijge-
laden worden”.
Voor de hand liggende vraag: “Hoe
groot is de capaciteit van de batterij”?
Van Malsen geeft uitgebreid ant-
woord: “Het is een 340 volt Li-Ion bat-
terijpakket met een capaciteit van 
1,9 kWh. De complete unit weegt 
100 kg. Hij telt twee batterijmodules
van ieder zo’n 20 kg. Verder zit er een
BCU, een Battery Control Unit, in. 
En de batterij is luchtgekoeld, dus
maken ook een ventilator en de lucht-
geleiding deel uit van die 100 kg”.
Het gewicht van de complete
hybride-installatie somt op tot 320

ren met veiligheidspylonen rondom.
Bij de werkzaamheden aan het
 systeem draagt hij goedgekeurde
geïsoleerde handschoenen en geen
sieraden aan de handen.”
Ook voor als het toch nog misgaat
zijn er voorzorgsmaatregelen:
“Pakt iemand onbeschermd een
hoogspanningdeel vast dat nog
wel onder spanning staat, dan kan hij
er aan vast blijven zitten omdat zo’n
spanning de spieren verkrampt.
Daarom moet er een geïsoleerde vei-
ligheidshaak onder handbereik zijn”.
Veel periodiek onderhoud vergt
het hybridesysteem overigens niet:
“Er zit een luchtfilter in de batterij-
unit en er zit koelvloeistof in het
hybride koelsysteem. Daar staat
 tegenover dat de koppeling en de
remmen minder hard slijten door het
regeneratief remmen op de elektro-
motor/generator”.

Toekomst voor de hybridetruck
Dat brengt Van Malsen bij de kosten.
Dat is nog een teer puntje. Een
aanschafprijs kan hij niet noemen.
Tot nu toe wordt de LF Hybrid 
alleen geleased. Maar Van Malsen
verwacht dat de eerste klanten (Jan
de Rijk Logistics en de Gemeente
 Groningen), ondanks een 20 procent
lager verbruik, aan beduidend
 hogere  exploitatiekosten komen: 
“De  interesse van klanten voor dit
voertuig is groot, maar de subsidies
zijn minimaal. Dus is het daadwerke-
lijk aantal  orders nog klein”.
Dat doet denken aan de Lohner-
 Porsche uit het begin van Van
 Malsen’s presentatie. Er kwam een
raceversie en de eerste 4x4 was een
hybride Lohner. Toch stopte Lohner in
1906 met de productie van de  eerste
Hybride. De reden: te duur! Zou de
DAF LF Hybrid wel  rendabel worden? 

Veel groene componenten op het LF Hybrid-Chassis. De grote doos is de batterijunit. Daarachter, het
component met de blauwe koelslang is de AC/DC converter. Op het spatbord links staat de expan-
sietank van de hybride koelinstallatie. De hybride-unit zelf zit tussen koppeling en versnellingsbak.

Elektroauto in de werkplaats
Met hulp van Innovam en aan de hand van de techniek van de Nissan Leaf ging AMT al
 eerder in op de do’s en don’ts van de elektroauto in de werkplaats. Lees het terug op
www.amt.nl/september2011.
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