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Volvo's nieuwe 9000-serie 
mag er zijn
Volvo heeft een geheel nieuw platform 
voor de 9000 serie gelanceerd maar de 
theatervloer in de 9900 is behouden.  
De aandrijflijn is rustiger geworden met 
een prima schakelende I-Shift en ook nog 
Volvo's Dynamic Steering erbij. Mooi,  
rustig en comfortabel.
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Bus Euro Test 2018 
Drie bussen namen deel aan de Bus Euro 
Test 2018 in Zagreb: Heuliez GX 337 Elec 
Linium, Irizar ie-tram en de Mercedes-Benz 
 Citaro Hybrid. De Bus Euro Test wordt 
georganiseerd door de International Bus 
and Coach Jury, waar Touringcar & Bus  
deel van uitmaakt.

28
90 jaar DAF
DAF bestaat 90 jaar. Op 1 april 1928 
startte Hub van Doorne een kleine 
constructiewerkplaats in Eindhoven.  
Uit dit bescheiden begin ontwikkelde  
DAF zich tot een toonaangevende 
wereldwijd opererende truckfabrikant.  
Een relatie met bussen is er altijd geweest.
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Op het centrale plein midden in het histori-
sche centrum van Zagreb werden wij, de 21 
juryleden uit even zoveel landen en de drie 
participerende bussen ontvangen. Toespra-
ken van verschillende hoogwaardigheidsbe-
kleders van bij de Bus Euro Test betrokken 
instanties, zoals Zagreb's openbaarvervoer-
bedrijf ZET, het bureau voor toerisme en de 
burgemeester zelf van deze bijna 800.000 
inwoners grote stad, verwelkomden het jaar-
lijks reizende circus van de International Bus 
and Coach Jury. Bij elkaar een groep van zo'n 
zestig mensen.

Het gaat om de bus
Politici roepen om het hardst dat het open-
baarbusvervoer elektrisch moet worden, liever 
vandaag dan morgen. Daar kleven toch wel 
wat problemen aan, wat tegelijkertijd inhoudt 
dat het gebruik van fossiele brandstoffen nog 
lang nodig zal blijven.  Redenen waarom de 
International Bus and Coach Jury er niet voor 
terugdeinst om zowel elektrisch als diesel of 
gas aan de Bus Euro Test mee te laten doen. 

Het gaat tenslotte om de bus, dus het totaal-
beeld en niet alleen om de aandrijflijn.

De test
Het deelnemersveld was dit jaar divers. Voor-
af was de interesse om deel te nemen groot, 
maar de tocht naar Zagreb was voor enkele 
fabrikanten een te grote stap om te nemen. 
Elektrische bussen moeten met diepladers 
vervoerd worden. Een beetje elektriciteit tan-
ken onderweg is er nog (lang?) niet bij. Ter elf-

der uren moest één fabrikant helaas afzeggen 
vanwege technische problemen.
Gedurende twee tot drie dagen worden de bus-
sen uitgeprobeerd op een echte lijndienst. Leuk 
is dat iedere editie van de Bus Euro Test weer, 
mensen een bus zien halteren en denken dat 
het 'hun' bus is, met de nodige misverstanden 
tot gevolg. Maar dit jaar viel het ons ook op dat 
de drie deelnemers op heel wat bewonderende 
blikken konden rekenen. Vooral de Irizar met 
zijn futuristisch design en de Heuliez vielen in 
de smaak. <<

Bus Euro Test 2018 
Drie bussen namen deel aan de Bus Euro Test 2018: Heuliez GX 337 Elec Luminel, Irizar ie-tram en de Mercedes-
Benz Citaro Hybrid. De Bus Euro Test wordt georganiseerd door de International Bus and Coach Jury, waar 
Touringcar & Bus deel van uitmaakt. Dit keer hadden de Kroatische en Sloveense juryleden de handen ineen 
geslagen om in Zagreb deze editie te houden. TEKST EN FOTOGRAFIE: JOS HAAS

ZAGREB PERFECTE GASTHEER

Sponsors
De jury is ZF en Busworld zeer erkentelijk voor hun 
culinaire ondersteuning – beide sponsoren een 
diner – sinds jaar en dag. Dit jaar was het openbaar-
vervoerbedrijf ZET van Zagreb bereid gevonden om 
dit circus gedurende vier dagen onderdak te verle-

nen. Good Year verzorgde de lunches voor het gezel-
schap. Met Peugeot, Ford en Volkswagen VIP-busjes 
werd het vervoer geregeld. De juryleden nemen hun 
reis- en verblijfskosten voor eigen rekening om de 
onafhankelijkheid van de test te waarborgen. 

BUS EURO TEST 2018
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Heuliez maakt deel uit van CNH Industrial, het 
moederconcern waar ook zusterbedrijf Iveco 
deel van uit maakt. Daarnaast is een andere 
dochter, FTP, Fiat Power Train, de dieselmo-
torenfabrikant. 'Knowhow' genoeg, ook qua 
elektrische aandrijving. Iveco Bus deed eer-
der al eens mee aan de Bus Euro Test met een 
hybride, de gelede Urbanway Hybrid. Deze 
was voorzien van een elektrische aandrijvng 
van het Engelse BAE Systems. En ook deze 
Heuliez GX 337 Elec is voorzien van een elek-
trische installatie van dit Engelse bedrijf. En 
ondanks dat Iveco Bus nabij Lyon is gevestigd 

en Heuliez haar fabriek tachtig kilometer ten 
noorden van Nantes heeft staan, is er uitwis-
seling genoeg: waarom het wiel twee keer 
uitvinden? Bij Heuliez werken 420 mensen, 
waarvan 42 in R&D. Bijzonder is dat Heuliez 
over een eigen testbaan beschikt direct naast 
de fabriek.

Zwaartepunt
De Heuliez GX 337 is een twaalf meter lange 
bus die ook met een diesel- of CNG-motor 
geleverd kan worden. Integraal gebouwd, 
stainless steel structuur – KTL-behandeld – 

waar de panelen op gebout zijn. De Heuliez GX 
familie bestaat verder uit een 9,5 m variant en 
een achttien meter gelede. Alle met een lage 
vloer. Het interieur van deze GX 337 is op zijn 
minst bijzonder te noemen. Bij Heuliez hebben 
ze hem Linium gedoopt omdat het interieur 
beantwoordt aan de gedachte van een BRT-
systeem (Bus Rapid Transit), veel ruimte en 
licht. Maar met 13,5 ton (20 ton GVW) is de GX 
337 niet een lichtgewicht. Het grootste aan-
deel hierin komt van de batterijen waarvan er 
zes op het dak liggen en twee achterin – de 
'motorruimte'. Het LMNC 360 kW/h batterijpak 

Het Franse Heuliez nam voor de eerste keer deel aan de Bus Euro Test en deed dat maar meteen met een 
hypermoderne elektrische bus, luisterend naar de typenaam: GX 337 Elec Linium. De aanduiding Linium houdt in 
dat het interieur een BRT-achtige opzet kent met veel ruimte en dientengevolge weinig stoelen. Heuliez is een 
'oude' fabriek, die tegenwoordig vooral in Frankrijk bekendheid geniet. 

Heuliez GX 337 Elec Linium
TWAALF METER MAAR MET BRT-INRICHTING
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weegt totaal 2300 kilo waarvan dus meer dan 
1700 kilo op het dak. Het betekent ook dat het 
zwaartepunt hoog ligt. En dat nu is zo bij alle 
batterijbussen – je moet de batterijen ergens 
laten – maar of het het rijgedrag ten goede 
komt is natuurlijk de vraag. Het liefst heb je 
het zwaartepunt zo laag mogelijk. En dat is bij 
deze Heuliez GX 337 misschien wel de reden 
dat hij behoorlijk 'stoterig' overkomt. Daarbij 
is het geluid van de 120 kW/h sterke e-motor 
(piek 190 kW/h) en de aangedreven as behoor-
lijk luid. Die as is toegelaten voor 13,5 ton. Het 
gemeten geluid bij 60 km is 71 dB(A), optrekken 
tot 40 km/h is het rond de 81 dB(A). Maar het 
gaat hier ook om hoogfrequente geluiden en 
bij het afremmen – recupereren remenergie – 
komt er weer een zware brom bij en nog wat 
bijgeluiden. 

Veiligheid
Het interieur is licht, vooral dankzij de onder-
ste panelen die in glas zijn uitgevoerd, en ruim. 
De nu geïnstalleerde stoelen zullen we waar-
schijnlijk niet snel in Nederland terugzien: 
plastic en mat doorzichtig, het is een Franse 
voorkeur – en dan vooral van de RATP in Parijs. 
Ze zitten wel goed, dat wel. Een handigheidje 
is de led-verlichting in de handgreep in de ron-
ding van de leuning waardoor je hand er min of 
meer automatisch naar toe wordt geleid; vei-
ligheid. Achterin de bus maken hoge podesten 

– een soort van trapje wat we ook al bij andere 
bussen uit de Iveco-stal zijn tegengekomen – 
de ruimte een beetje krap, waar dus voorin juist 
veel ruimte is. De achterste stoelrij is daardoor 
hoog en biedt bijna geen beenruimte. Handig 
vond de vrouwelijk collega het bagagerekje 
aldaar, waar zij haar handtas op kwijt kon – 
daar denk je als man niet zo snel aan.

Chauffeur zit hoog
Met in acht name dat het een van de eerste 
was die in serie is gebouwd – Heuliez heeft 
inmiddels verschillende orders voor de elek-
trische bus gekregen, zo werd medegedeeld – 
werden er door de juryleden nog wel wat min-
puntjes benoemd: trilling in het dashboard en 
het beweegt zelfs bij het nemen van drempels 
en hobbels en ook een vibratie in het stuurwiel. 
De zitpositie van de chauffeur in de Heuliez 
is hoog, met name om de instappende pas-
sagiers recht aan te kunnen kijken. Maar hier 
was de klacht dan weer dat het te hoog is en 
de chauffeur daardoor een slecht zich heeft op 
boven de weg geplaatste verkeerslichten en 
borden. Daarbij waren twee monitoren waar 
de camera's van de deuren op zijn aangesloten, 
weer hoog boven de chauffeur geplaatst; je 
krijgt er nekpijn van. Wel heeft de chauffeur een 
goed zicht op zijn instrumenten die ook nog 
prima informatie bieden over de ladingstatus 
van de batterijen en dergelijke. De elektrische 

klimaatinstallatie, Webasto 20 kW, kan gecom-
bineerd worden met een optionele diesel. 

Conclusie
De algemene indruk van de juryleden over 
het sturen en het rijgedrag was goed. De con-
sensus is dat de Heuliez GX 337 prettig rijdt.  
Qua interieur biedt deze Heuliez heel veel 
ruimte, ideaal voor ritten in de stad met veel 
haltes. De BRT-inrichting maakt snel in- en 
uitstappen mogelijk. Alleen het geluid in het 
interieur was soms luid. Het kwam van zowel 
de aangedreven as als van de motor. Qua 
verbruik zit het met deze Heuliez wel goed, 
tijdens de eerste testdag bleek de computer 
0,54 kWh/km te hebben geregistreerd voor 
in totaal 90 kilometer. Diezelfde middag was 
het een stuk warmer en ging de airco aan en 
noteerde Heuliez een verbruik van 1,02 kWh/
km over 67,8 kilometer. De SOC – state of 
charge – was in de ochtend bij aanvang 84 
procent en na de ritten zeventig procent. In de 
middag begonnen we met zeventig procent 
en eindigden we de dag met vijftig procent 
SOC. Maar met een prijskaartje van 550.000 
euro werd deze Heuliez GX 337 Linium te duur 
bevonden voor het gebodene, ook al is hij voor 
de wereld buiten een stille en natuurlijk emis-
sieloze bus. <<

Technische specificaties op pagina 22.
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Goed toegankelijkheid

Twee 'batterypacks' achterin, vier op het dak

Ruim en licht interieur

Chauffeur zit (te) hoog

Imposant gezicht

Overzichtelijk
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Een bijzondere verschijning, de Irizar ie-tram. Hij trok in Zagreb en omgeving veel bekijks. Irizar timmert aan de weg met 
haar elektrische stadsbussen, er rijden er al heel wat hun rondjes in Europese steden, ook deze ie-tram. Het is een 18,7 
meter lange gelede trambus met een actieradius van 60 kilometer en veel ruimte binnen dankzij een doordachte indeling.

Licht en ruim A-stijl is behoorlijk zwaar Elektrische installatie, batterijen liggen op het dak

Irizar ie-tram
IRIZAR STEEKT HAAR NEK UIT MET GEDURFDE VORMGEVING 

Blikvanger
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Irizar, waar 75 miljoen euro in is geïnvesteerd, 
brandschoon blijft. Hier worden de bussen dus 
letterlijk in elkaar geschroefd. Een aparte ruim-
te is er voor de assemblage van de batterijen. 
De cellen worden ingekocht. De technische 
componenten en aansturing komen allemaal 
van Irizar-dochters, zoals Jema. De vloeistof 
gekoelde batterijen van de ie-tram liggen op 
het dak. De klimaatinstallatie, 50 kW, is van 
dochter Hispano. Opvallend is dat Irizar ook de 
mogelijkheid open laat voor dubbelglas. Dat 
weegt meer, zo'n 350 kilo, maar het heeft wel 
een gunstig effect op het klimaat in de bus van 
zo'n vijftien a twintig procent. Het is maar net 
in welk klimaat welke voorziening het beste 
functioneert.
Irizar verwacht dit jaar tachtig e-bussen te 
produceren en in 2019 tweehonderd. Deze ie-
tram die we nu in Zagreb mochten beproeven 
is bestemd voor San Sebastian. In Barcelona 
rijden er al enkele. 

Conclusie
Al met al slaat deze Irizar ie-tram bepaald geen 
slecht figuur. De kritiekpunten zijn aan Irizar 
meegegeven en van sommige werd tijdens de 
test door Irizar zelf al beaamd dat ze verbe-
tering behoeven. Irizar steekt met dit futuris-
tische model haar nek uit en doet dat gezien 
de interesse van 'operators' met succes. Afge-
zien van de discussie over groene stroom en 
of elektrisch wel volledig emissieloos is, biedt 
deze Irizar een goede oplossing voor (binnen)
steden waar snel veel mensen verplaatst moe-
ten worden en dat dan ook nog zonder emis-
sies. Pluspunten alom, ondanks de punten van 
kritiek van de jury. Wat nog roet in het eten zou 
kunnen gooien is de prijs van deze 'trambus', 
die bedraagt 770.000 euro. En dat is exclusief 
de benodigde laadinfrastructuur. <<

Technische specificaties op pagina 22.
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Camera van de buitenspiegelDe rechterbuitenspiegel Imposant gezicht Display biedt (te) veel informatie

Irizar zet sterk in op e-mobiliteit. Het presen-
teerde onlangs, onverwacht, ook een elektri-
sche truck, speciaal bedoeld voor bijvoorbeeld 
vuilnistrucks en dus voor werk in de bebouwde 
kom. Er buiten wordt de inzet van elektrische 
voertuigen problematischer. De actieradius 
van elektrische bussen is nog altijd redelijk 
beperkt. Zo haalt deze ie-tram ongeveer 60 
kilometer voor hij weer aan de laadpaal moet. 
Dit is dan met een 90 tot 150 kW/h power bat-
terypack bij snelladen. Met een 300 tot 525 
Energy batterypack voor 'slow charging' haalt 
hij 220 tot 250 kilometer (volgens opgave). In 
Zagreb, waar we onze Bus Euro Test hielden 
(Touringcar & Bus is lid van de jury en hoofd-
redacteur Jos Haas is vicevoorzitter – red.) 
bleek het met het laadregime bijzonder mee te 
vallen. Bij Irizar was men uitgegaan van laden 
om de twee omlopen, maar dat konden er uit-
eindelijk drie worden. Zelfs ondanks dat er 
verschillende chauffeurs actief waren die ook 
allemaal de mogelijkheden – en onmogelijkhe-
den – van een elektrische aandrijving wilden 
beproeven. Er werd dus niet echt energiezuinig 
gereden, maar dat was de opgave ook niet.

Innovatieve spiegels
De Irizar ie-tram ziet er geweldig uit, een echte 
trambus, zoals onze zuiderburen ze zijn gaan 
noemen. Deze ie-tram is gebaseerd op de acht-
tien meter gelede elektrische bus van Irizar, met 
dit verschil dat het front een aparte module is. 
Het nadeel van modulair bouwen is tegelijkertijd 
dat je tevens afhankelijk bent van de basismo-
dules. De Irizar ie-tram kent daardoor één eer-
ste deur, die naar binnen open gaat en daarmee 
tegelijk ook ruimte inneemt, terwijl dit 'halletje' 
eigenlijk een goede doorstroming tegenhoudt. 
Blijf je daar staan dan neem je het zicht van 
de chauffeur weg op de aan de A-stijl gemon-
teerde beeldschermen die de spiegels vervan-
gen. Innovatief en een prima alternatief voor de 
'echte' spiegel. De meeste juryleden reden zon-

der problemen met de Irizar weg. Raar is het wel 
dat in de onderste helft van het linkerscherm – 
de schermen zijn verdeeld in twee vakken waar 
twee beelden worden geprojecteerd, de hoek 
van het voertuig en het zicht naar achteren – 
het beeld van de rechtervoorkant te zien is. 
Over die A-stijl werd overigens wel geklaagd, die 
is te dik en neemt vooral links het nodige zicht 
weg. Ook al omdat de chauffeur relatief ver naar 
achteren zit. 

Verbeterpunten
Qua rijden werd het sturen zwaar bevonden en 
was het 'gaspedaal' moeilijk te doseren. Maar 
elektrisch rijden is nieuw en dat vraagt ook een 
andere benadering. Zo is het koppel altijd direct 
beschikbaar, maar moet de software een gedo-
seerde manier van gasgeven mogelijk maken. 
En daar kan Irizar nog wel wat aan sleutelen, 
want deze ie-tram is moeilijk op een constante 
snelheid te houden. Het zijn meest software-
matige zaken waar met enige 'fine-tuning' snel 
verbetering in valt aan te brengen. Anders is 
het met de rij-eigenschappen. De voorwagen 
beweegt zich behoorlijk anders dan de ach-
terwagen, alsof het twee aparte units zijn. 
Chauffeurs merkten op dat men achter het 
stuur een 'zwevend' gevoel ervaart. Nu kan dat 
liggen aan de wielbasis. Tussen de assen 1 en 
2 bedraagt die 5,98 m en tussen assen 2 en 3 
6,54 m meter. De achterwagen volgt overi-
gens keurig het spoor van de voorwagen. Het 
geheel laat zich prima manoeuvreren zoals we 
konden constateren toen een verkeerde afslag 
werd genomen en we met deze achttien meter 
lange gigant in nauwe straatjes terechtkwa-
men. Enfin dat hoort erbij, spannend en leuk.

Dubbelglas? 
De ie-tram heeft een gelast frame maar het 
geheel wordt gebout, ook de aluminium pane-
len en dergelijke. Het lassen is uitbesteed 
waardoor de nieuwe e-mobilitiy fabriek van 
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FOTOGRAFIE:JEAN-PHILIPPE GLATIGNY, VISAVU@FREE.FR
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Eén van de stelregels voor de Bus Euro Test 
is dat de betreffende bus in serieproductie 
moet zijn genomen. Nu is dat bij een stadsbus 
een discutabel criterium, want wat is serie-
productie? Zo'n beetje ieder OV-bedrijf blieft 
zijn eigen maatwerkpakkie. Deze Mercedes-
Benz Hybride Citaro rijdt al in Nederland en 
elders. Er zijn er al meer dan 200 van de band 
gerold. Voor dit jaar is de productiecapaciteit 
van vijfhonderd stuks eigenlijk al uitverkocht. 
Dat zegt wel wat. En dat voor een bus waar-
van je kunt zeggen dat de gekozen oplossing 
om brandstof te besparen en dus ook de uit-
stoot te beperken, niet heel erg revolutionair 
is. Het systeem komt namelijk uit de Merce-
des-Benz S-Klasse, jawel een personenauto. 
Maar de grap zit hem er natuurlijk in dat Mer-
cedes-Benz voor een 'schappelijk' prijsje een 
stads- of streekbus levert die tot 8,5 procent 
zuiniger zou moeten zijn – geholpen ook door 
de 'Intelligent eco steering' – en 'maar' 10.500 

euro duurder is dan zijn pure diesel-zus. Dat 
nu is overzichtelijk in deze tijden van TCO-
berekeningen en een afschrijving die met al 
het elektrische geweld in aantocht niet te 
lang mag duren: 2025 geldt als een soort uur 
U! Mercedes-Benz stelt dat de TCO van deze 
hybride 2,5 procent gunstiger ligt dan van 
de dieselvariant. De prijs voor deze Citaro is 
270.000 euro.

Technische innovatie
Maar toch, het blijft lastig om 'weer' een 
Citaro in de Bus Euro Test te hebben. Twee 
jaar geleden in Brussel deed er nog een Citaro 
NGT mee, te midden van allemaal elektrische 
bussen. Na de Bus Euro Test van 2012 werd 
de Citaro al uitgeroepen tot 'Bus of the Year 
2013'. Inmiddels zijn we wel een aantal jaar 
verder en is ook de dieseltechnologie gevor-
derd met de Euro 6d motoren en nieuwe fil-
ters waardoor ook diesel schoner en schoner 

wordt. Dit en slimme innovatieve technische 
verbetering maakten dat de Citaro Hybride 
tot de Bus Euro Test werd toegelaten.
Niet voor niets heeft automotive toeleveran-
cier Bosch onlangs laten weten dat het ren-
dement van diesel nog veel verder omhoog 
kan – en dus schoner wordt – en dat met 
alleen maar aanpassingen aan de huidige 
techniek, veelbelovend dus. Waar laat dat 
deze Citaro Hybride?

Géén start-stop
Mercedes-Benz ziet voor dit hybride systeem 
vooral emplooi als vervanger voor de talloze 
Euro 5 en EEV bussen die nog in Europa rond-
rijden. Het idee is bepaald niet nieuw, ook ZF 
is er mee aan de gang gegaan en levert op 
haar nieuwe TraXon een elektrische module 
die hetzelfde doet. De elektrische module 
van Mercedes_Benz ondersteunt met 280 
Nm de dieselmotor. Je merkt er eigenlijk niks 

De Mercedes-Benz Citaro is natuurlijk een oude bekende. Er zijn er tenslotte al meer dan 30.000 van verkocht. Deze 
laatste loot aan de Citaro-stam is toch weer een bijzondere. Het is de hybride uitvoering door Mercedes-Benz ook wel 
'Mild Hybrid' genoemd. De bekende Euro 6 dieselmotor wordt in deze hybride uitvoering geholpen door een elektrisch 
module die achter de motor op de aandrijfas is gemonteerd. Zijn voeding bestaat uit een 90 W/h supercap.

Mercedes-Benz Citaro Hybrid
BRANDSTOF BESPAREN MET GOEDKOOP INNOVATIEF SYSTEEM

Vertrouwde verschijning Ruime instap

Interieur is nog altijd wat donker
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Display biedt (te) veel informatie

van behalve dan dat je soms kunt horen dat 
de module meewerkt, dan wordt het diesel-
geluid minder. Logisch, want dan hoeft de 
motor minder te werken, wordt er minder 
diesel verbrand en is er dus minder activiteit 
in de cilinderkamers wat weer tot een lager 
geluidsniveau en uitstoot leidt. Vooral ach-
terin is het een zeer rustige bus, althans als 
de koeling bovenin de motortoren niet van 
zich laat horen, zoals in het warme Zagreb 
af en toe het geval was. En qua verbranding, 
zeker als HVO getankt wordt, gaat het hele-
maal de goede kant op met de uitstoot. Ook 
een gasmotor in combinatie met dit hybride 
systeem is mogelijk.
Interessant is dat hij niet geleverd gaat wor-
den met een start-stop systeem. En daar 
wordt als reden voor gegeven dat vooral bij 
een stadsbus het filter door het afkoelen tij-
dens het 'stoppen' nooit op de juiste tempe-
ratuur kan komen om effectief te zijn en het 
qua uitstoot dus een averechts effect heeft. 

Ongetwijfeld voer voor discussie met voor-
standers van een start-stopsysteem.

Optimaal energieverbruik
Dit hybride systeem is vrij simpel en eigen-
lijk niet des Mercedes, wat de technici  
zelf ook met enige verbazing beamen.  
Ooit reden we met een gelede Citaro, een 
demo, die met zware supercaps zeker 20 kilo-
meter elektrisch kon rijden. Dat nu is gekozen 
voor een relatief kleine supercap komt vol-
gens de technici omdat deze in verhouding 
een optimaal energieverbruik biedt. Het enige 
wat aan de buitenkant van de Citaro Hybrid 
te zien is, is een uitstulping rechtsachter op 
het dak. Daar ligt de supercap die gevoed 
wordt door recuperatie van remenergie. Bij 
elkaar weegt het hele systeem maar 156 kilo.  
De elektrische module die direct op de aan-
drijfas is gemonteerd kan met een ZF of 
Voigt versnellingsbak gecombineerd worden.  
De 90 W/h supercap heeft volgens Mercedes-

BlikvangerMotorruimte is nu wel heel vol

Hybride ja, er valt niet veel aan te zien

Goede werkplekMakkelijk voor onderhoud Hier ligt de supercap

Benz een levensduur van 50.000 uur, goed 
voor zo'n tien jaar. 

Conclusie
De Mercedes-Benz Citaro Hybrid is een nieuwe 
ontwikkeling in een bestaand busconcept, dat 
zich inmiddels wel heeft bewezen. De bus is 
gewoon goed geconstrueerd, weinig tot geen 
bijgeluiden, maar wel met een saai en donker 
interieur. En dat is niet de eerste keer dat de 
jury hierover valt. Een beetje frissere kleuren 
en vooral meer licht binnen zal de Citaro ten 
goede komen. De chauffeurs waren allemaal 
prima te spreken over het rijdgedrag, de cock-
pit, spiegels et cetera en als passagier word je 
in een rustige en comfortabele bus van A naar 
B gebracht. Maar een dieselbus blijft, zoals een 
jurylid scherp opmerkte, 'de evolutie van het 
verleden, terwijl elektrische bussen aan het 
begin van hun evolutie staan'. <<

Technische specificaties op pagina 22.
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Behalve de 21 juryleden uit evenzoveel landen 
hadden de samenwerkende Kroatische collega 
Goran Kekic en zijn Sloveense buurman Boštjan 
Paulšen een heel team aan mensen gecharterd 
die hand- en spandiensten verleenden inclu-
sief vervoer van en naar het vliegveld met VIP-
busjes ter beschikking gesteld door VW, Ford 
en Peugeot.
Daarnaast kunnen deze 'International Bus and 
Coach Euro Tests' niet plaats vinden zonder de 
welwillende bijdragen van Busworld en ZF, die 
elke editie beide een diner sponsoren. Dit jaar 
had Goodyear zich ontfermd over de lunches. 
Dan moet ook nog vermeld worden dat de jury-
leden zelf hun reis- en verblijfskosten betalen 
om elke schijn van belangenverstrengeling 
tegen te gaan. Het Zagrebse OV-bedrijf ZET 
had welwillend een van haar busdepots ter 
beschikking gesteld. <<

Volgend jaar is er weer de Minibus Euro Test en 
óók de Coach Euro Test!

Diesel en elektrisch, kan dat wel samen in één Bus 
Euro Test? Ja dat kan, ervan uitgaande dat diesel 
nog lang niet dood is. Er rijden in Europa nog heel 
wat – enkele tienduizenden – bussen die op zijn best 
voldoen aan de Euro 5 norm of EEV. Die enorme vloot 
moet ook vervangen worden. Dat was in Zagreb, een 
agglomeratie met 1,1 miljoen inwoners, goed te zien. 
Daar is 2025 namelijk nog ver weg.

Zagreb was een prachtig decor!
Heuliez GX 337 
Linium

Irizar ie-tram Mercedes-Benz Citaro Hybrid

Lengte x breedte x 
hoogte (mm)

12.060 x 2550 x 3350 18.730 x 2550 x 3400 12.135 x 2550 x 3120

Wielbasis mm  6120 5980 + 6540 5900

Overhang V / A 2805 / 3405 2805 / 3430

Vooras Onafhankelijk 
geveerd

ZF RL 82 EC – 2+2 schok- 
brekers, luchtbalgen

ZF RL75 EC stabilisatie

Middelste as ZF AVN 132 – 4+4 schok-
brekers, luchtbalgen

Aangedreven as ZF AV 133 ZF AV 133 (overbrenging 
1:7,36) – 4+4 schokbrekers 
/ luchtbalgen

ZF AV 133 / 87 ep

Motor Synchroon 120 kWh 
(190 kWh piek)

Irizar 235 kW (2300Nm) OM 936 h 7,7 ltr 220 Kw (297 pk) (1200 
Nm – 1200 tpm) + 48 volt hybride 
module 14 kW / 220 Nm

Versnellingsbak nvt nvt ZF EcoLife AP

Laadsysteem Combo2 Panto / Combo2

Batterij Lithium-ion NMC 
360 kWh

Lithium LTO 90 kWh Supercap 90w/h

Verbruik vlgs opgave 
kWh/km

0,75 (praktijk - 
overall)

Geen opgave Geen opgave

Elektrische installatie BAE Systems Jema

Deuren 2 x 1200 mm Masats 4 x 1200 mm 2x1200

Aantal stoelen 24 39 + 1 rolstoel 39 + 1 rolstoel

Capaciteit passagiers 100 155 101 (bij 18 ton GVW)

Airco Elektrisch 20 kW 
(Webasto HVO/
hybride optioneel)

Hispacold Zero Emission 
gescheiden

Evocool basic

Leeggewicht kg 13.500 17.500 11.500

Prijs testvoertuig € 550.000 800.000 270.000

Technische specificaties deelnemers Bus Euro test 2018

Zagreb heeft de korste funicular ter wereld De Sint Marcuskerk stamt uit de 13e eeuw Het imposante Nationale theater
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