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Pag. 2 Shaping Future Transportation: Daimler 
Trucks staat onder stroom – wereldpremière 
voor de Urban eTruck van Mercedes-Benz, 
fleet trial voor de Fuso Canter E-Cell 
 

• Mercedes-Benz Urban eTruck: elektrische aandrijving, modulair 
batterijconcept en de juiste gewichtsbalans 

• Elektrische aandrijvingen voor vrachtwagens worden 
economisch haalbaar 

•  Intelligente sturing van de aandrijving verlaagt 
energieverbruik 

• Fuso Canter E-Cell: volledig elektrische aandrijving is al een 
realiteit 

 

Goederenvervoer in steden is noodzakelijk om mensen te bevoorraden met 
voedsel en andere producten, afval af te voeren, goederen te leveren aan 
industrie en handel, afgewerkte producten weg te voeren. Door de 
toenemende uitstoot- en geluidsoverlast wordt de transportsector echter 
met steeds grotere uitdagingen geconfronteerd. 

Vrachtwagens blijven onmisbaar, maar moeten aan steeds hogere eisen 
voldoen. Als alternatief voor de geleidelijke verlaging van de emissieniveaus 
door almaar strengere regelgeving is emissievrije lokale mobiliteit de ideale 
oplossing - in de toekomst zal ze ook beschikbaar zijn voor vrachtwagens 
met een maximaal toegestaan totaalgewicht tot 26 ton. Daimler Trucks is 
een pionier op dat vlak. 

Elektrische aandrijvingen voor vrachtwagens worden economisch 
haalbaar 

Hoewel men lang heeft gedacht dat elektrische aandrijving niet geschikt 
was voor vrachtwagens, ziet het er stilaan naar uit dat elektrische trucks 
met batterijen economisch rendabel zullen worden. 

Er werden immers grote vorderingen geboekt in de batterijtechnologie. Zo 
zullen de kosten tussen 1997 en 2025 waarschijnlijk met 60% gedaald zijn. 
In dezelfde periode zal het vermogen met ongeveer 250 procent toenemen. 
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Pag. 3 Mercedes-Benz Urban eTruck: elektrische aandrijving, modulair 
batterijconcept en de juiste gewichtsbalans 

Het recentste bewijs van die evolutie wordt geleverd door de 
wereldpremière van de Mercedes-Benz Urban eTruck, die de weg toont naar 
emissievrije lokale distributie met zware vrachtwagens. Technisch is de 
Mercedes-Benz Urban eTruck gebaseerd op een zware drieassige lokale 
distributietruck van Mercedes-Benz. De ingenieurs bij Daimler Trucks 
hebben het aandrijfconcept echter helemaal herzien. De volledige 
conventionele aandrijflijn werd vervangen door een elektrisch aangedreven 
achteras met elektromotoren bij de wielnaven. Ze hebben een 
maximumvermogen van 2 x 125 kW en leveren een maximumkoppel van 2 x 
500 Nm. In combinatie met de overbrenging levert dit een koppel van 
11.000 Nm bij de wielen op. 

De stroom wordt geleverd door een batterijpack dat bestaat uit drie 
modules lithium-ionbatterijen met een totale capaciteit van 212 kWh. Dit 
levert een rijbereik op tot 200 km - normaal is dat voldoende voor een 
typische leveringsronde van één dag. Naargelang het gewenste rijbereik kan 
het modulaire batterijpack aangepast worden door batterijen toe te voegen 
of weg te nemen. De Urban eTruck wordt op het laadstation aangesloten 
met de Europabreed gestandaardiseerde Combined Charging System (CCS) 
Type 2 stekker. Met een vermogen van 100 kW worden de volledig ontladen 
batterijen in twee tot drie uur volledig opgeladen. 

Aangezien de Europese Commissie ervoor pleit het toelaatbaar 
totaalgewicht van vrachtwagens met alternatieve aandrijving met maximaal 
één ton te verhogen, zal dit het extra gewicht van de elektrische aandrijving 
min of meer compenseren. Wij zullen het toelaatbare totaalgewicht van de 
drieassige ongelede vrachtwagen dus verhogen van 25 tot 26 ton, wat het 
verlies aan laadvermogen ten opzichte van een vergelijkbare truck met 
verbrandingsmotor terugbrengt tot 700 kg. 

Fuso Canter E-Cell: volledig elektrische aandrijving is al een realiteit 

In het segment van de lichte vrachtwagens is de volledig elektrische 
aandrijving al een realiteit. De Fuso Canter E-Cell bewijst dit. Na een 
succesvolle fleet trial in Portugal heeft de Canter E-Cell nu met succes 
ongeveer zes maanden van de eerste klantentest voor vrachtwagens van dit 
type doorlopen in Duitsland. Het voertuig zal in de toekomst verkocht 
worden onder de naam Fuso eCanter. Meer hierover op het internationale 
bedrijfsvoertuigensalon IAA, dat op 21 september 2016 zijn deuren opent. 
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Pag. 4 De batterijpacks met een totale capaciteit van 48 kWh worden links en 
rechts op het chassis gemonteerd. De elektrische motor heeft een 
maximumvermogen van 10 kW en levert een maximumkoppel van 650 Nm. 
Naargelang de manier waarop hij wordt gebruikt, heeft de Canter E-Cel een 
rijbereik van meer dan 100 km. In Europa worden de batterijen met 
dezelfde gestandaardiseerde stekker opgeladen als die van de Urban 
eTruck. Het voertuig kan in slechts één uur versneld worden opgeladen tot 
80 procent van zijn totale capaciteit. 

Naast Mercedes-Benz en Freightliner is Fuso het derde grote merk van 
Daimler Trucks. Fuso is een toonaangevende fabrikant van "groene" lichte 
vrachtwagens. Zo zijn overal ter wereld Fuso Canter Eco Hybrids in het 
verkeer. De tweede generatie van de truck wordt sinds 2012 geproduceerd. 
In 2010 lanceerde Fuso de eerste generatie van de volledig elektrische 
Canter E-Cell, in 2014 volgde de tweede generatie. Parallel met de huidige 
klantentest in Duitsland werkt Fuso al aan de derde generatie, die de 
elektrisch aangedreven Canter nog efficiënter en praktischer zal maken in 
het dagelijks gebruik. 
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Pag. 5 Shaping Future Transportation: 
wereldpremière voor de Urban eTruck van 
Mercedes-Benz – emissievrij en stil 
goederenvervoer in steden 

 

• Op maat gemaakt concept voor uiterst efficiënte lokale distributie 

• Ongevalbestendige batterijen waarborgen een rijbereik tot 200 
kilometer 

 

Fluisterstil en emissievrij in de stad: de Urban eTruck van Mercedes-Benz is 
de meest geavanceerde volledig elektrische vrachtwagen tot 25 ton voor 
lokale distributie. Hij is gebaseerd op een uniek aandrijfconcept met 
elektromotoren bij de wielnaven, terwijl een modulair batterijpack voor de 
stroomvoorziening zorgt. Wat laadvermogen en prestaties betreft, hoeft de 
Urban eTruck niet meer onder te doen voor vrachtwagens met een 
klassieke verbrandingsmotor. Hij is bovendien veel milieuvriendelijker, stoot 
geen schadelijke stoffen uit en werkt geruisloos. Het Shaping Future 
Transportation initiatief wordt voortgezet: na de Mercedes-Benz Actros met 
Highway Pilot en Highway Pilot Connect voor langeafstandsvervoer vervult 
de Urban eTruck nu een pioniersfunctie voor het stedelijk vrachtvervoer. De 
vrachtwagen beleeft zijn publiekspremière op het internationale 
bedrijfsvoertuigensalon IAA. De komende jaren zal Daimler Trucks het 
revolutionaire technische concept systematisch testen en doorontwikkelen. 
Serieproductie van dergelijke voertuigen zou haalbaar zijn vanaf het begin 
van het volgende decennium. 

De Urban eTruck is het antwoord op de verstedelijking en de 
milieuproblemen 

Luchtkwaliteit, geluidshinder, zones met verkeersbeperkingen … overal ter 
wereld willen en moeten steden hun burgers beschermen tegen uitlaatgas- 
en geluidsemissies. Terzelfder tijd tekent de trend naar verstedelijking zich 
steeds duidelijker af. In 2008 leefden voor het eerst meer mensen in steden 
dan op het platteland. Deze tendens zet zich verder door. De Verenigde 
Naties voorspellen dat de wereldbevolking tegen 2050 zal toenemen tot 9 
miljard mensen, van wie 70 procent in de steden zal leven. In alle grote 
West-Europese landen werd dat percentage al bereikt of overschreden. 
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Pag. 6 De toestand wordt verergerd door de omstandigheid dat de productie 
meestal in plaatsvindt in steden waar industrie en handelsondernemingen 
gevestigd zijn en waar mensen wonen die van voedsel en goederen moeten 
worden voorzien - vaak op tijdstippen waarop elk geluid als hinderlijk wordt 
ervaren. 

Mercedes-Benz heeft een antwoord op al deze vraagstukken. De nieuwste 
trucks van het merk voldoen aan de Euro VI emissienorm en worden 
aangedreven door de schoonste dieselmotoren ooit, terwijl de 
geavanceerde benzinekrachtbronnen zo mogelijk nog milieuvriendelijker en 
stiller zijn. De Urban eTruck luidt een nieuw tijdperk in voor de lokale 
distributie in steden. Hij beschikt over een volledig elektrische aandrijving 
zonder lokale emissies en rijdt zo goed als geruisloos. 

Op maat gemaakt concept voor uiterst efficiënte lokale distributie 

De drieassige Urban eTruck van Mercedes-Benz pakt uit met een op maat 
gemaakt concept voor uiterst efficiënte en milieuvriendelijke lokale 
distributie. Tot zijn meest opmerkelijke kenmerken behoort een elektrisch 
aangedreven achteras met elektromotoren die vlak bij de wielnaven 
gemonteerd zijn. 

Ze hebben een vermogen van 2 x 125 kW en leveren een maximumkoppel 
van 2 x 11.000 Nm (na koppelomvorming door de overbrenging). Omdat 
een elektromotor al bij zeer lage toerentallen zijn maximumkoppel bereikt, 
biedt de Urban eTruck uitstekende prestaties en een voorbeeldige 
rijdynamiek. 

Modulaire stroomvoorziening door batterijpacks 

De stroom wordt geleverd door modulaire packs met lithium-ionbatterijen. 
Het basispack met een totale capaciteit van 212 kWh geeft het voertuig een 
aanzienlijk rijbereik tot 200 km. Dit cijfer werd berekend voor lokale 
distributie met een drieassige vrachtwagen voor de levering van 
voedingswaren. Dankzij het goed doordachte concept met motoren bij de 
wielnaven bevinden de batterijen zich op een ongevalbestendige plaats in 
het chassis. 
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• Urban eTruck heeft de juiste gewichtsbalans 

• Elektrische aandrijving is ideaal voor lokale distributietrucks in de 
steden 

• Innovatieve aandrijving met elektromotoren bij de wielnaven 

• Batterij van seriemodel biedt bereik tot 200 km 

 

Met de Urban eTruck van Mercedes-Benz beginnen zware vrachtwagens 
voor lokale distributie aan een nieuw tijdperk. Dit voertuig, dat door 
batterijen wordt aangedreven, is lokaal emissievrij en rijdt vrijwel 
geruisloos. Door zijn innovatieve en goed doordachte concept biedt de 
Urban eTruck bovendien het laadvermogen en de prestaties van een 
vrachtwagen met een klassieke verbrandingsmotor. 

Urban eTruck heeft de juiste gewichtsbalans 

Een van de belangrijkste technische factoren achter het succes van de 
elektrische aandrijving, naast het rijbereik, is de gewichtsbalans. Elektrisch 
aangedreven bedrijfsvoertuigen moeten immers ook op dat vlak even goed 
presteren als vrachtwagens met een dieselmotor. 

De Urban eTruck kan de vergelijking met zijn tegenhangers met 
verbrandingsmotor moeiteloos doorstaan. De elektrisch aangedreven as 
weegt ongeveer 1.000 kg, terwijl de andere onmisbare elektrische 
onderdelen nog 900 kg extra gewicht toevoegen. De zwaarste componenten 
zijn de batterijen met hun bevestigingselementen, die samen 2.500 kg 
wegen. Dit wordt gecompenseerd door het ontbreken van een 
verbrandingsmotor, versnellingsbak, aandrijfas, differentieel en 
brandstoftank, die in totaal ongeveer 2.700 kg wegen. De Urban eTruck in 
de hierboven beschreven configuratie heeft dus ongeveer 1.700 kg extra 
gewicht. 

Aangezien de Europese Commissie ervoor pleit het toelaatbaar 
totaalgewicht van vrachtwagens met alternatieve aandrijving met maximaal 
één ton te verhogen, zal dit het extra gewicht van de elektrische aandrijving 
min of meer compenseren. Wij zullen het toelaatbare totaalgewicht van de 
drieassige ongelede vrachtwagen dus verhogen van 25 tot 26 ton, wat het 
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Pag. 8 verlies aan laadvermogen ten opzichte van een vergelijkbare truck met 
verbrandingsmotor terugbrengt tot 700 kg. 

Elektrische aandrijving is ideaal voor lokale distributietrucks in de 
steden 

Lokale distributietrucks lenen zich perfect voor elektrische aandrijving, 
vooral als ze deel uitmaken van een voertuigenpark. Leveringen, 
bijvoorbeeld aan supermarkten, gebeuren 's ochtends vroeg en dus moet 
rekening gehouden worden met de omwonenden. De uitlaatgasemissies, 
vooral dan in sterk verontreinigde stedelijke gebieden, en de geluidshinder 
dienen tot een minimum beperkt te blijven. Een bijkomend voordeel voor 
deze toepassing is dat de routes hetzij vast zijn, of ten minste vooraf 
kunnen worden gepland. 

Voor leveringen aan winkelcentra of grote supermarkten, vooral dan in 
stedelijke en voorstedelijke gebieden, worden ongelede drieassige 
voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van 26 ton ingezet. Zij zijn 
wendbaar en hebben een hoog laadvermogen. Die combinatie biedt ook de 
Urban eTruck, die gebaseerd is op een drieassige lokale distributietruck. 
Het voertuig dat in wereldpremière wordt voorgesteld, is een chassis 
cabine. 

Innovatieve aandrijving met elektromotoren bij de wielnaven 

Tot de meest opmerkelijke kenmerken van de Urban eTruck behoren zijn 
elektrisch aangedreven achteras en zijn elektromotoren die vlak bij de 
wielnaven gemonteerd zijn. Die as is gebaseerd op de ZF AVE 130 en heeft 
in zijn basisversie zijn waarde al bewezen als lagevloer-portaalas op hybride 
en brandstofcelbussen van Mercedes-Benz. 

Voor de Urban eTruck werd de as echter ingrijpend veranderd. Zo is er een 
nieuw, aanzienlijk verhoogd ashuis dat de grondspeling op meer dan 200 
mm brengt. De bevestigingsmethode voor de as werd aangepast aan de 
typische constructie van een vrachtwagenchassis. 

Een ander kenmerk van de as in deze specifieke toepassing zijn de super 
single banden in de maat 495/45 R 22.5. Die worden gebruikt wegens de 
framebreedte van het chassis en de positie van de elektromotoren bij de 
wielnaven. Bovendien zijn super singles veel minder zwaar dan klassieke 
dubbele banden, wat een hoger laadvermogen oplevert. De maximaal 
toelaatbare asbelasting van de aangedreven as bedraagt 11,5 ton, wat een 
normale waarde is. 
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Pag. 9 De voorloopas en de naloopas van de Urban eTruck zijn vertrouwde en 
beproefde onderdelen van Mercedes-Benz trucks. Zij zijn geschoeid met 
enkele banden in de maat 315/70 R 22.5. De naloopas is een gestuurde as. 
Om gewicht te besparen, is de Urban eTruck uitgerust met aluminium 
velgen. 

Elektromotoren: maximumkoppel reeds bij zeer laag toerental 

Op de Urban eTruck is de originele lagevloeras voorzien van een 
vloeistofgekoelde snellopende asynchrone draaistroommotor aan elke zijde. 
De motoren hebben een nominale spanning van 400 V en ontwikkelen een 
maximumvermogen van 2 x 125 kW. Ze leven een maximumkoppel van 2 x 
500 Nm. In combinatie met de overbrenging levert dit een koppel van 
11.000 Nm bij de wielen op. 

Een belangrijk voordeel van elektromotoren: terwijl het koppel van een 
verbrandingsmotor progressief wordt opgebouwd naarmate het toerental 
stijgt, levert een elektromotor zijn volledige koppel al bij zeer laag toerental. 
Dit is eigen aan het ontwerp van deze aandrijftechnologie. Op het vlak van 
de rijdynamiek is de Urban eTruck dan ook op zijn minst de gelijke van 
dieselvrachtwagens uit dezelfde vermogensklasse. 

Gezien de elektrische aandrijving worden ook alle hulpapparaten van de 
Urban eTruck elektrisch bediend. Voorbeelden zijn de luchtcompressor van 
het remsysteem, de stuurbekrachtigingspomp en de compressor van het 
airconditioningsysteem. 

Batterij van seriemodel biedt een bereik tot 200 km 

Een belangrijke factor voor de dagelijkse inzetbaarheid van een 
bedrijfsvoertuig met elektrische aandrijving is uiteraard het rijbereik, dat 
hoofdzakelijk wordt bepaald door de capaciteit van de batterijen. Dankzij 
het gebruik van geavanceerde technologie levert de Urban eTruck 
uitstekende prestaties op dat vlak. De batterijen zijn modulair ontworpen 
zodat in een brede waaier van behoeften kan worden voorzien. 

De Urban eTruck is standaard voorzien van een basispack met drie modules 
die over een totale capaciteit van 212 kWh beschikken. Dit levert een 
rijbereik op tot 200 km, wat normaal voldoende is voor een leveringsronde 
van één dag. 

Rijbereik op maat: batterijcapaciteit aangepast aan gebruiksprofiel 

Door het goed doordachte ontwerp van de Urban eTruck kunnen diverse 
uitvoeringen van het batterijpack worden aangeboden, zoals trucks met 
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Pag. 10 verbrandingsmotor vaak verkrijgbaar zijn met verschillende types 
brandstoftank. Het modulair ontwerp maakt het mogelijk de capaciteit aan 
te passen aan het vereiste rijbereik en/of laadvermogen. Een intelligent 
batterijmanagement optimaliseert bovendien het evenwicht tussen de 
levensduur en de prestaties van de batterij. Zo kan elke gebruiker de Urban 
eTruck aanpassen aan zijn eigen gebruiksprofiel en het correcte evenwicht 
vinden tussen rijbereik, laadvermogen en aankoopprijs. De batterijen zijn 
van het lithium-iontype. 

Ze zijn even krachtig als duurzaam en hebben hun waarde bewezen in 
talrijke voertuigen van Mercedes-Benz, waaronder ook personenauto's en 
bussen. 

Batterijen veilig in chassis gemonteerd 

Het basisontwerp van de aangedreven as met motoren bij de wielnaven 
biedt talrijke voordelen. Zo moet geen vermogen worden overgebracht naar 
de aangedreven achteras. Maar bovenal is er dankzij de gekozen 
configuratie voldoende plaats voor de batterijen in het chassis. Dit 
resulteert niet alleen in een efficiënte benutting van de ruimte, maar ook in 
maximale veiligheid omdat de batterijen in deze positie op de best 
mogelijke manier beschermd worden bij een ongeval. 

De Urban eTruck maakt komaf met complexe, zware geïntegreerde 
oplaadtechnologie. De batterijen kunnen uitsluitend in het wagenpark 
worden opgeladen aan stationaire laadstations met een maximumvermogen 
van 150 kW. Het stationaire laadstation conditioneert het voertuig zodanig 
dat de Urban eTruck zijn maximale autonomie kan bereiken. De aansluiting 
op het laadstation gebeurt met het gestandaardiseerde Combined Charging 
System (CCS) Type 2, met een Europabreed gestandaardiseerde stekker, en 
is dus compatibel met de gangbare infrastructuur. 

Volledig ontladen batterijen kunnen in twee tot drie uur volledig worden 
opgeladen aan stations met een vermogen van 100 kW, wat een realistische 
waarde is. 

Tijdens het rijden worden de batterijen bovendien opgeladen bij 
regeneratief remmen, waarbij de remenergie wordt omgezet in elektriciteit. 
Wanneer de bestuurder het rempedaal van de Urban eTruck indrukt, 
gedragen de elektromotoren zich als generatoren om de batterijen op te 
laden. Hierdoor worden de bedrijfsremmen minder belast. 
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Pag. 11 Urban eTruck – het voertuig 

Het experimentele voertuig is gebaseerd op een Mercedes-Benz chassis 
voor zware lokale distributie. De Urban eTruck heeft een drieassig chassis 
met een wielbasis van 4.900 mm. 

De cabine wordt verwarmd met de afgevoerde warmte van het koelsysteem 
voor de aandrijflijn. De airconditioning in de cabine werkt met een 
elektrische airco-compressor. 
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Pag. 12 Fuso Canter E-Cell: nieuwste fleet trial, in 
Stuttgart, van eerste volledig elektrische 
lichte vrachtwagen. 

 

• Volgende generatie wordt voorgesteld op internationaal 
bedrijfsvoertuigensalon IAA: Fuso eCanter 

•Canter E-Cell: volledig elektrische aandrijving is een realiteit en 
wordt al meer dan een jaar door klanten getest 

•Canter E-Cell combineert hoge batterijcapaciteit met hoog 
laadvermogen  

•Fuso: het grote merk is een koploper in de sector van de "groene" 
trucks. 

De schoonste en meest geschikte aandrijftechnologie voor alle 
gebruiksdoeleinden: Fuso, een merk van Daimler Trucks Asia met 
hoofdkwartier in Japan, is een pionier in "groene" aandrijvingen voor 
bedrijfsvoertuigen. De Fuso Canter bijvoorbeeld is een lichte vrachtwagen 
die op de Europese markt wordt aangeboden in twee versies met 
verschillende aandrijfsystemen: één uitvoering met een Euro VI dieselmotor 
en een Canter Eco Hybrid die al jaren met succes geproduceerd wordt. Op 
de IAA 2010 werd, onder de benaming E-Cell, een prototype van de Canter 
voorgesteld als volledig elektrische lichte vrachtwagen. Sinds 2014 werd 
datzelfde voertuig als preproductiemodel door klanten getest in realistische 
omstandigheden. 

Fuso Canter E-Cell: volledig elektrische aandrijving is al een realiteit 

De Canter E-Cell bewijst dat een aandrijving zonder lokale emissies geen 
toekomstmuziek meer is, maar een technologische realiteit. Na een 
succesvolle fleet trial gedurende één jaar in Portugal heeft de Canter E-Cell 
in de lente van 2016 met succes zes maanden doorlopen van de eerste 
klantentest voor vrachtauto's van dit type Duitsland. 

De test heeft een geplande duur van één jaar. In het kader van deze fleet 
trial gebruikt de stad Stuttgart vier exemplaren van de Canter E-Cel: twee 
kiepwagens voor wegen- en landschapswerken en twee versies met een 
gesloten laadbak voor stedelijk meubelvervoer en de aflevering van 
vuilnisbakken. Het logistiek bedrijf Hermes neemt ook aan de fleet trial deel 
met een Canter E-Cell voor pakketbezorging in de binnenstad. 
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Pag. 13 Canter E-Cell combineert hoge batterijcapaciteit met hoog 
laadvermogen  

Het enige zichtbare verschil tussen de Canter E-Cell en zijn tegenhangers 
met dieselmotor of hybride aandrijving zijn de batterijpacks die links en 
rechts op het chassis geplaatst zijn in houders tussen de assen. De totale 
batterijcapaciteit bedraagt 48 kWh. Aangezien het chassis van de zestonner 
een draagkracht van 3,0 ton heeft, biedt de Canter E-Cell ook een hoog 
laadvermogen. Zowel de kiepwagen als de uitvoering met gesloten laadbak 
en laadklep heeft een nuttige last van ongeveer 2,0 ton. 

De gebruikelijke drielitermotor wordt vervangen door een elektrische motor 
die zich vlak achter de ongewijzigde stuurcabine bevindt. De permanente-
magneetmotor heeft een maximumvermogen van 110 kW en levert een 
maximumkoppel van 650 Nm. Het vermogen wordt naar de achterwielen 
overgebracht door een transmissie met één versnelling. Net zoals bij een 
automatische transmissie met koppelomvormer kan de bestuurder kiezen 
tussen de standen D, N, R en P. In de standen D en R is ook een praktische 
kruipfunctie beschikbaar. 

Dynamische acceleratie, regeneratief remmen 

Door zijn ontwerpkenmerken levert een elektrische motor zijn 
maximumkoppel bij zeer laag toerental. Dit bezorgt de Canter E-Cell 
zestonner buitengewoon dynamische prestaties met acceleraties die 
nauwelijks hoeven onder te doen voor die van een personenauto. Wanneer 
de bestuurder de voet van het gaspedaal neemt, schakelt de Canter E-Cell 
over op de modus regeneratief remmen, die in twee trappen geselecteerd 
kan worden met een hendel op de stuurkolom. De elektrische motor 
gedraagt zich als een generator die de tijdens het remmen geproduceerde 
energie terugvoert naar de batterijen. Dit geeft de Canter E-Cell een 
rijbereik van meer dan 100 km, wat voldoende is voor talrijke 
gebruiksdoeleinden waarbij korte afstanden worden afgelegd. 

Met een volledig ontladen batterij en 230 V/ 16 A laadstroom duurt het 
opladen, dat ook 's nachts kan gebeuren, zeven uur. De Canter E-Cell kan 
ook in één uur versneld opgeladen worden tot 80 procent van de capaciteit. 
Hiervoor moet hij op een 360 V/100 A station worden aangesloten. Net 
zoals de Urban eTruck gebruikt de Canter E-Cell het gestandaardiseerde 
Europese Combined Charging System (CCS) Type 2. 

Een zoemend geluid waarschuwt voetgangers voor de naderende Canter E-
Cell.  
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Pag. 14 Doordat hij vrijwel geruisloos rijdt, is de Canter E-Cell uitermate geschikt 
voor gebruik tijdens de nacht of vroeg in de ochtend, vooral dan in emissie- 
en lawaaigevoelige gebieden zoals binnensteden, parken en 
voetgangerszones. Voor de veiligheid van de voetgangers beschikt het 
voertuig over een VSP (Vehicle Sound For Pedestrians) akoestisch 
waarschuwingssysteem dat kan worden ingeschakeld met een drukknop. 
Het maakt dan een duidelijk hoorbaar, maar niet te luid zoemgeluid. 

Succesvolle fleet trial in Portugal 

In 2014/2015 bewezen acht exemplaren van de Canter E-Cell op 
overtuigende wijze hun kwaliteiten tijdens een fleet trial in Portugal. In één 
jaar legden deze trucks samen 50.000 km af. De elektrisch aangedreven 
lichte vrachtwagens werden door stadspersoneel en koeriersdiensten 
gebruikt voor uiteenlopende doeleinden en met verschillende opbouwen. De 
Canters E-Cell waren emissievrij in het verkeer en verlaagden de totale 
(rekening houdend met de elektriciteitsproductie) CO2-uitstoot met 37 
procent ten opzichte van voertuigen met dieselmotor. De gebruikskosten 
lagen gemiddeld 64 procent lager. 

Fuso: het grote merk is een koploper in de sector van de "groene" 
trucks. 

Naast Mercedes-Benz en Freightliner is Fuso het derde grote merk van 
Daimler Trucks. Fuso is eigendom van Daimler Trucks Asia. De onderneming 
heeft haar hoofdzetel en haar grootste fabriek in Kawasaki, bij Tokio. De 
tweede fabriek voor Fuso en BharatBenz trucks bevindt zich in Chennai, 
India. De Europese versies van de Fuso Canter worden geproduceerd in 
Tramagal, Portugal. Fuso bouwt ongeveer 170.000 vrachtwagens en 
autobussen per jaar. Ze worden in meer dan 150 landen verkocht. Daimler 
Trucks Asia neemt zo meer dan 30 procent van Daimlers wereldwijde 
vrachtwagenverkoop voor zijn rekening. 

Fuso is een toonaangevende fabrikant van "groene" lichte vrachtwagens. Zo 
zijn overal ter wereld Fuso Canter Eco Hybrids in het verkeer. De rijstrategie 
van de Canter Eco Hybrid is gebaseerd op het starten en wegrijden in een 
stille, volledig elektrische modus. Vanaf ongeveer 10 km/u wordt de 
dieselmotor ingeschakeld. Bij een lagere snelheid draait de diesel stationair 
mee om de hulpapparaten aan te drijven. Een andere troef van de Canter 
Eco Hybrid is zijn laadvermogen. De hybride aandrijving geeft het voertuig 
slechts 150 kg extra gewicht. Dit betekent dat de 7,5-tonner als chassis 
cabine een laadvermogen van 4,8 ton heeft. 
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Pag. 15 Fuso kan schermen met ruim 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van 
elektrische aandrijvingen. 

De serieproductie van de Canter Eco Hybrid begon in 2006, de tweede 
generatie wordt sinds 2012 gebouwd. In 2010 lanceerde Fuso de eerste 
generatie van de elektrisch aangedreven Canter E-Cell, in 2014 volgde de 
tweede generatie. Naast de Canter Eco Hybrid ontwikkelde Fuso ook de 
Canter E-Cell in het Hybrid Centre van Daimler Trucks in Kawasaki. De 
huidige testvloot werd gebouwd op een productielijn in de fabriek van 
Tramagal. 

Terwijl de fleet trial in Duitsland nog loopt, wordt de aandrijftechnologie al 
verder verbeterd. Fuso werkt ook al aan de volgende generatie. Het product 
zal gecommercialiseerd worden onder de benaming Fuso eCanter. Meer 
informatie op het IAA bedrijfsvoertuigensalon in september 2016. 
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Pag. 16 Vrachtwagens onder stroom - de geschiedenis 
van elektrisch aangedreven bedrijfsvoertuigen 

 

• Rond 1900: ruim aanbod elektrische voertuigen van MMB en DMG 

• Bedrijfsvoertuigen met wielnaafmotoren reeds in 1906 

• Jaren 1970 tot 1990: de periode van de experimentele voertuigen 

• 2016: elektrische aandrijving staat voor grote doorbraak 

 

Benzinemotor, stoomkracht, elektriciteit - nadat Gottlieb Daimler in 1896 de 
vrachtwagen had uitgevonden, zou het nog twee decennia onduidelijk 
blijven wat het definitieve aandrijvingstype zou worden voor deze 
voertuigen. De eerste baanbrekende trucks met dieselmotor van de toen 
nog afzonderlijke ondernemingen Daimler en Benz maakten in 1923 hun 
opwachting. Tijdens de voorbije decennia hebben de merken van Daimler 
AG en zijn voorganger alle denkbare types van elektrische aandrijving 
ontwikkeld en getest. 

Rond 1900: ruim aanbod elektrische voertuigen van MMB en DMG 

De onderneming Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin-Marienfelde 
(MMB) begon in 1899 elektrische voertuigen te bouwen. MMB was 
eigendom van aandeelhouders en commissarissen van Daimler-Motoren-
Gesellschaft en werd in 1902 overgenomen door DMG. Later werd de 
onderneming de Berlijnse vestiging van Daimler AG. 

De fabriek bouwde elektrische voertuigen onder licentie van Columbia 
Automobiles, dat destijds succesvol was in de VS. Naast personenauto's 
produceerde MMB lichte vrachtwagens, autobussen en brandweerwagens 
met elektrische aandrijving. Warenhuizen gebruikten elektrisch 
aangedreven bestelwagens voor hun leveringen en hotels vervoerden 
gasten in elektrische bussen. In 1901 bevatte het MBB gamma 
bedrijfsvoertuigen, bagagewagens en postwagens met laadvermogens van 
respectievelijk 350, 1.000 en 1.200 kg, en transportwagens voor 
brandweerlieden. 
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Pag. 17 De criteria uit 1901 zijn 115 jaar later nog altijd relevant 

MMB beval in 1901 de volgende keuzecriteria voor de aandrijving aan. 
"Over de vraag of elektriciteit dan wel benzine de voorkeur verdient, 
adviseren wij altijd een beroep te doen op elektrische aandrijving voor de 
stad of wanneer dagelijks niet meer dan 30 tot 40 km wordt afgelegd, voor 
zover elektrische laadstations beschikbaar zijn. Elektrische voertuigen 
hebben een minder complexe constructie dan hun tegenhangers met 
benzinemotor en bieden als specifieke voordelen dat ze stil, reukloos en 
altijd gebruiksklaar zijn. Meer dan een eeuw later lijken die criteria 
relevanter dan ooit. 

Bedrijfsvoertuigen met wielnaafmotoren: reeds in 1906 

Vanaf 1906 gebruikte de Oostenrijkse dochter van DMG patenten van 
Lohner-Porsche om elektrische en hybride voertuigen met wielnaafmotoren 
te bouwen. De onderneming produceerde kleine bestelwagens en 
vrachtwagens met laadvermogens tot 4.000 kg. Eén oplading van de 
batterijen gaf de trucks een rijbereik tot 70 km bij een topsnelheid van 18 
tot 20 km/u. De daaropvolgende jaren bouwde de fabriek van DMG in 
Berlijn ook elektrisch aangedreven brandweerwagens, elektrische 
vrachtwagens en trolleybussen. 

Jaren 1970 tot 1990: de periode van de experimentele voertuigen 

Van midden jaren 1930 tot de jaren 1950 doken elektrische aandrijvingen 
opnieuw op in trolleybussen. De OE 302, een hybride bus uit 1969; was een 
baanbrekend voertuig. Tijdens de volgende jaren en decennia volgde een 
brede waaier van hybride aandrijvingen in stadsbussen. Vanaf 1972 
produceerde Mercedes-Benz een kwarteeuw lang bestelwagens met door 
batterijen gevoede elektrische aandrijvingen en experimentele voertuigen, 
prototypes en beperkte series. Tijdens de jaren 1990 ontwikkelde 
Mercedes-Benz prototypes van de trucks 1117 en 1517, en van de Vario 
814 D, een grote bestelwagen met hybride aandrijving. De grote doorbraak 
bleef echter uit omdat de problemen op het vlak van gewicht, rijbereik en 
kostprijs niet afdoende konden worden opgelost. 

Na de millenniumwisseling openden verbeterde batterijtechnologieën en 
elektronische sturingen nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van 
bedrijfsvoertuigen met elektrische aandrijving. Dit leverde stadsbussen met 
hybride aandrijving op in Noord-Amerika Europa en Azië, evenals de in serie 
geproduceerde Vito E-Cel, een elektrische bestelwagen met batterijen. 
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Pag. 18 Tijdens de voorbije tien jaar werden op drie continenten vrachtwagens met 
hybride aandrijving ontwikkeld en, in bepaalde gevallen, in serie 
geproduceerd. Denk maar aan de Freightliner Custom Chassis en 
Freightliner M2, prototypes van Axor en Econic Hybrid, de in serie 
geproduceerde Atego Hybrid en vooral de succesvolle Fuso Canter Eco 
Hybrid. 

2016: elektrische aandrijving staat voor de grote doorbraak 

Ook voertuigen met brandstofcelaandrijving moeten als elektrische 
voertuigen worden beschouwd. De brandstofcel wekt immers elektriciteit 
op uit waterstof. Mercedes-Benz zorgde voor belangrijke impulsen op dat 
gebied, onder meer met de voorstelling van de NeBus in 1997, en later met 
de kleinschalige productie van de Citaro F-Cell en de Citaro E-Cell Hybrid. 
Recent werd de serieproductie van de volgende generatie aangekondigd. 
Eerst zullen in 2018 de elektrische Citaro E-Cell met batterijvoeding en de 
Citaro Compact-Hybrid gelanceerd worden. Een van de volledig elektrische 
vrachtwagens die al in het verkeer zijn, is de Fuso Canter E-Cell.  

Met de Mercedes-Benz Urban eTruck zet de elektrische aandrijving voor 
zware bedrijfsvoertuigen een nieuwe fase in. 120 jaar na de uitvinding van 
de vrachtauto door Gottlieb Daimler is de vraag wat de juiste aandrijving is 
voor lokale distributietrucks, opnieuw brandend actueel. 

 


