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Was het een ongelijke strijd? Nee zeker 
niet. Qua aandrijving deden de bussen 
niet voor elkaar onder. In de Bus Euro 
Test gaan we uit van het totaalplaatje van 
de deelnemers, we spitsen ons niet toe tot 
technische details of alleen het comfort of 
zelfs hoe een bus er uit ziet. De totaalin-
druk moet een gewogen en bediscussieerd 
oordeel zijn van de respectieve juryleden. 
Vier dagen lang werden de vijf deelne-
mers aan de tand gevoeld. En dan blijkt 
na vier dagen testen een conventionele 
dieselbus, maar van een nieuwe generatie 
zoals Mercedes-Benz trots claimt, en met 
een splinternieuwe Euro 6 motor, ineens 
de winnaar. Niet zo maar een winnaar, 
maar met overweldigende meerderheid 
van stemmen. De Citaro II Euro 6 is  een 
prachtige stille, robuuste en ruime bus.

Versailles
De Bus Euro Test 2012 werd gehouden 
in dé voorstad van Parijs, Versailles. In 
het bijzondere testparcours, een echte 
stadslijn, die door Phébus wordt geëx-
ploiteerd, een dochterbedrijf van Keolis, 
in Nederland weer deels eigenaar van 
Syntus, ging vooral de aandacht uit naar 
de wendbaarheid, handelbaarheid en het 
comfort voor de passagiers van de bussen. 
Met drie hybride bussen als deelnemers 

ging bij de jurerende journalisten ook de 
aandacht uit, naar hoe lang een hybride 
volledig elektrisch kan rijden. Daarin 
bleken toch wel grote verschillen. Dit 
zegt echter nog niets over het brandstof-
verbruik, want daar spelen weer hele 
andere factoren een rol in. Opvallend 
aan de hybride deelnemers was toch wel 
de afwerking. Bij de twee conventionele 
dieselbussen leek dat toch veel beter voor 
elkaar. De indruk ontstond dat bij een 
hybride als redelijk nieuwe techniek de 
ontwikkelaars zich toch vooral met die 

techniek bezig houden en minder met de 
impact ervan op de bus zelf. Opvallend 
was dat ze alle drie veel meer lawaai – in 
het interieur - produceerden dan de twee 
dieselvarianten. En dat komt het comfort 
van de reiziger niet ten goede. Het zou 
goed zijn indien de constructeurs ook 
eens naar de akoestiek kijken. De Bus 
Euro Test kent geen rangschikking toe of 
een eindklassering, alleen de winnaar die 
zich Bus of the Year 2013 mag noemen, 
wordt bekend gemaakt en dat is dus de 
Mercedes-Benz Citaro II Euro 6. O

Verkoopkosten dochter- 
vennootschap niet aftrekbaar And the winner is!  

Mercedes-Benz Citaro II Euro 6 
Vijf bussen waarvan drie hybrides en twee diesels waarvan één in EEV-uitvoering en één in Euro 6. Het 
waren de deelnemers aan de Bus Euro Test 2012 waaruit hoofdredacteuren van negentien Europese 
tijdschriften uiteindelijk de Bus of the Year 2013 hebben gekozen: Mercedes-Benz Citaro II mét Euro 6 
motor. Het was het gevecht van een meer dan honderd jaar doorontwikkelde techniek, de dieselmotor, 
die in de Citaro en de VDL Citea terugkwam tegen  een relatief nieuwe vorm van aandrijving, de 
dieselelektrische hybride, in de MAN Lion’s City, Volvo 7900 en de Irisbus Citelis.

Bus of the Year 2013
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Mercedes-Benz Citaro II, Bus of the Year 2013

MAN Lion’s City Hybrid, Mercedes-Benz Citaro II, Volvo 7900 Hybrid, VDL Citea LLE-120/225 en de Irisbus Citelis Hybrid
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Binnen Evobus, als leverancier van 
de Mercedes-Benz Citaro II is lang 
gediscussieerd over welke bus men 
zou afvaardigen naar de Bus Euro 
Test, zo verzuchtte Richard Averbeck, 
verantwoordelijk voor ontwikkeling en 
techniek binnen de busdivisie. “Moest 
het de nieuwe Citaro II zijn, de hybride 
of de Citaro met brandstofcel.” Het 
werd dus de Citaro II en daar heeft 
Mercedes-Benz heel goed aan gedaan, 
want deze Citaro II mag zich ‘Bus 
of the Year 2013’ gaan noemen. Op 

de aanstaande IAA in Hannover zal 
juryvoorzitter Stuart Jones de bijbe-
horende award uitreiken aan Hartmut 
Schick, CEO van Evobus. De juryleden 
oordeelden eensgezind over deze bus, 
die bij iedereen voldeed aan de hoog 
gespannen verwachtingen. En dan niet 
alleen omdat er een Euro 6 motor is 
ingebouwd. Qua vormgeving zijn er 
vooral in het front subtiel ogende maar 
sterke veranderingen doorgevoerd. De 
voorkant is boller geworden en meer 
gestroomlijnd. Kortom, de Citaro II 

ziet er gewoon goed uit. Hetzelfde geldt 
het interieur. Het lijkt in hoge mate 
gelijk aan de vorige Citaro, maar ook 
hier bieden subtiele veranderingen aan 
bijvoorbeeld de handgrepen, stangen 
en wijzigingen in de wanden een veel 
ruimtelijker effect; sterker nog de Ci-
taro II biedt ook meer ruimte.
Verder is de verlichting aangepast 
en wordt er nu gebruik gemaakt van 
LED’s. En ook handig de instaphoogte 
is bij beide deuren met 20 mm ver-
laagd.

Gewoonweg de beste!
Lang werd er naar uitgezien, de nieuwe Citaro van Mercedes-Benz. We mogen hier wel spreken van ‘nieuw’ 
in plaats van ‘vernieuwde’. Niet in de laatste plaats door de inbouw van de nieuwe Euro 6 motor, de OM 
936. Er is echter heel wat meer veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Al met al meer dan voldoende 
reden voor de juryleden van de Bus Euro Test om deze Citaro II uit te roepen tot International Bus of the 
Year 2013.

Mercedes-Benz Citaro II Euro 6
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Mercedes-Benz Citaro II 
Euro 6 
P Lengte x breedte x hoogte
12,135 x 2,55 x 3,12 m
P Aandrijving
Mercedes-Benz OM 936 Euro 6 motor, 
7700 cc, zescilinder-in-lijn, 299 pk (220 
kW) bij 2200 tpm, koppel van 1200 Nm 
tussen 1200 en 1600 toeren.
P Versnellingsbak
ZF Ecolife 6 AP 1200
P Remmen
Schijfremmen met ABS, EBS, ASR en ESP
P Vering en assen
Luchtvering rondom
Achteras: ZF AV 132/83 portaalas
Vooras: ZF, onafhankelijke wielophanging
P Capaciteit en toegang
96 passagiers
31 stoelen + 1 rolstoel
Drie deuren
P inhoud brandstoftank
260 ltr (AdBlue 32 ltr)

BuS EuRo  TEST 2012

Een binnenruimte die ook nog eens 
een hoge mate van comfort biedt. De 
stoelen zitten goed, staan achterin 
weliswaar op podesten maar zijn mak-
kelijk bereikbaar, terwijl die in het 
voorste gedeelte van de Citaro II een 
cantilever ophanging hebben waardoor 
er een vlakke loer ontstaat die makke-
lijk schoon te houden is. Het comfort 
wordt verder verhoogd door de nieuwe 
Euro 6 OM 936 motor. Die roert zich 
heel zachtjes. Trillingen zijn er niet, de 
akoestiek in het interieur is mooi ge-
dempt waardoor gesprekken op zachte 
toon goed mogelijk zijn. De ingenieurs 
van Mercedes-Benz hebben hier een 
knap staaltje werk verricht. 

Zuinig
Deze nieuwe motor is volgens Averbeck 
ook nog eens circa vijf procent zuiniger 
dan zijn Euro 5 of EEV voorganger, 
die overigens leverbaar blijven. Die 
besparing wordt onder meer bereikt 
door de inzet van ‘super capacitators’, 
supercaps, die elektriciteit leveren voor 
de verschillende elektrisch aangedreven 
accessoires, zoals het nieuwe elektri-
sche knielsysteem. Door de inzet van 
de ‘supercaps’ wordt de motor ontlast 
die anders voor de aandrijving van deze 
accessoires zorgt en zo wordt dan het 
dieselverbruik verminderd. Remenergie 
wordt gerecupereerd en opgeslagen in 
de ‘supercaps’. Het aandrijven van deze 
accessoires verbruikt volgens Averbeck 
zelfs 25 procent van de totale geleverde 
energie van een stadsbus. De onder-
houdsbehoefte van een Citaro II Euro 6 
is volgens Mercedes-Benz zo’n twintig 
procent minder dan van een Euro 5 
Citaro 1. 

Euro 6
De Euro 6 motor is een 7,7 liter grote 
zescilinder-in-lijn OM936 motor uit een 
geheel nieuwe motorengeneratie, die 
specifiek voor Euro 6 werd ontwik-

keld. Deze motor levert een vermogen 
van 299 pk (220 kW) bij 2200 omwen-
telingen per minuut en een hoogste 
koppel van 1200 Nm tussen 1200 en 
1600 toeren. Volgens Averbeck is deze 
nieuwe motor dé ideale stadsbusmotor. 
Hij levert dezelfde ‘performance’ als de 
groter OM 457. Het AdBlue verbruik 
van de nieuwe Euro 6 zou zelfs met 42 
procent afnemen. Achter deze motor 
zit een ZF Ecolife volautomatische 
transmissie en een vrij lange achteras 
met een overbrengingsverhouding van 
i=5,77. Vergeleken met de vorige gene-
ratie Citaro is dat een flink langere as, 
die vooral werd ingezet als middel om 
de toerentallen van de motor omlaag te 
krijgen, en daardoor het brandstofver-
bruik, de CO2-uitstoot en het geluidsni-
veau. De eerste twee elementen spelen 
een belangrijke rol in het voldoen aan 
de Euro 6 emissienormen, de beper-
king van de CO2-uitstoot heeft te maken 
met de verwachte emissienormen die 
na de Euro 6 normen zullen komen – 
want denk maar niet dat met de komst 
van Euro 6 de regelgeving aan zijn eind 
is. Er zijn nog vervuilende stofjes als 
CO2 en lachgas, die het op de ozonlaag 
voorzien hebben, en die dus hoognodig 
uit de uitlaatgassen moeten.

Goede werkplek
Dankzij de lage gearing van de achteras 
blijf je met de Mercedes-Benz Citaro II 
Euro 6 veel onderin het toerental, zelfs 
met 80 km/uur. Dat geeft rust in de 
chauffeurscabine en de rest van de bus. 
De bus reageert zeer voorspelbaar en 
soepel op het gaspedaal, de remmen en 
de besturing. Er is geen sprake van ver-
rassingen. Zodra je een paar kilometer 
hebt afgelegd, voel je je als chauffeur 
helemaal thuis achter het stuur. 
Voor de chauffeur is nog van belang 
dat zijn werkplek geheel is vormge-
geven volgens de toekomstige EBSF-
standaard, Europan Bus of the future. 

Hij heeft er meer bewegingsruimte in 
gekregen, een ergonomische lay-out 
van de instrumenten, inclusief een 
menugestuurd display, en ook nog eens 
meer opbergruimte. Trots is men bij 
Mercedes-Benz op de schuivende voor-
deuren. Daar is een speciale constructie 
voor verzonnen om de voorste helft 
van de deur langs de spiegel te laten 
schuiven. Het ziet er fraai uit, al was 
er ook commentaar dat hierdoor de 
middendeur niet goed meer is te zien. 
Om het schaderijden te verminderen is 
verder de rechtervoorbumper voorzien 
van een carbonbeschermstuk, handig 
bij het inrijden in een halte. Kortom 
deze nieuwe ‘Bus of the Year 2013’ mag 
er zijn. Het is met zo’n 285.000 euro 
die deze testversie inclusief alle opties 
moet opbrengen niet de goedkoopste, 
maar hij heeft wel erg veel te bieden. 
‘Kaal’ is de Citaro II mét Euro 6 motor 
leverbaar vanaf 240.000 euro. O

Gewoonweg de beste!
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De seriële hybride aandrijving wordt 
geleverd door BAE Systems. Hij bestaat 
uit een elektrische motor die continu 
120 kW levert en wordt bediend door 
een 11 kWh li-ion nano-fosfaat bat-
terij, die weer continu gevoed wordt 
door een 5,9 liter EEV Iveco Tector 6 
dieselmotor met een hoogste vermogen 
van 300 pk (220 kW) bij 1850 Nm en 
een hoogste koppel van 1100 Nm. Deze 
motor drijft een generator aan, die 

elektriciteit levert aan een asynchrone 
elektromotor op de achteras, met een 
continuvermogen van 161 pk (120 kW) 
en een piekvermogen van 235 pk (175 
kW). 
Uitrijden en remmen, eventueel via 
de (veel gebruikte) retarderhendel 
regeneert de hiermee ontstane energie 
waarmee de batterijen weer worden 
opgeladen. Het is een fors pakket accu’s 
dat standaard deel uitmaakt  van het 

BAE hybride pakket, en wordt gele-
verd door de Amerikaanse fabrikant 
A123. IN deze Citelis Hybrid worden 
ze gebruikt om remenergie terug te 
winnen en energie-overschotten van 
de generator op te slaan. Maar deze 
accu’s moeten een puur-elektrische aan-
drijving van de Citelis mogelijk gaan 
maken.  Jammer dus dat deze Citelis 
niet volledig emissievrij kan rijden. De 
mogelijkheden die het systeem biedt, 

Aangename verrassing

Het eerste wat opvalt bij het 
binnenkomen van de Irisbus 
Citelis Hybride is de hoogte van 
de zitplaats van de chauffeur. 
Dat werd door de chaufferende 
journalisten als zeer prettig 
ervaren. Het tweede wat opvalt 
is de ruime indeling en het 
derde is de continu draaiende 
dieselmotor. Want de Citelis 
Hybrid is een seriële hybride. 
Maar wat ook opviel was de 
algemene beoordeling dat 
de Citelis een verrassende 
deelnemer aan de Bus Euro Test 
2012 was, en dat in positieve 
zin.

Irisbus Citelis Hybrid

tekst
Jos Haas
Hans Kuipers
fotografie
Jos Haas
Sacha Böhnke

BuS EuRo  TEST 2012

26 Nederlands Vervoer
nr. 7 • september 2012



Irisbus Citelis Hybrid
P Lengte x breedte x hoogte
11,99 x 2,50 x 3,391 m
P Aandrijving
EEV Tector 6, 300 pk (220kW) bij 1850 
Nm, koppel 1100 Nm
P Elektromotor
Elektrische seriële aandrijving (BAE 
Systems) 120 kW (175 kW piekvermogen); 
asynchrone elektromotor van 161 pk (120 
kW) continuvermogen en piekvermogen 
van 235 pk (175 kW). Lithium-ion nano-
fosfaat batterij voor opslag remenergie 
P Remmen
Schijfremmen met ABS
P Vering en assen
Luchtvering rondom met sensoraanpas-
sing
Achteras: ZF AV 132 portaalas met dub-
bele reductie, omkeerbaar
Vooras: onafhankelijke IR75
P Capaciteit en toegang
99 passagiers
26 stoelen + 1 rolstoel
Drie deuren
P inhoud brandstoftank
250 ltr (AdBlue 60 ltr)

zijn dermate dat er met spanning 
naar zijn ‘opvolger’ wordt uitgekeken. 
Irisbus heeft inmiddels prototypen 
rijden die onder andere met een start-
stopsysteem zijn uitgerust en honderd 
procent emissieloos kunnen rijden. 
Deze komende Citelis Hybrid zal daar-
bij worden uitgerust met de nieuwe 
Tector Euro 6 motor. Hoe schoon wil je 
het hebben! Leverbaar wordt hij begin 
2014.
De nu geteste Citelis Hybrid remde 
bij het uitrijden sterk af op de elek-
tromotor, wat door sommigen van 
de testchauffeurs als niet zo prettig 
werd ervaren, maar dat zal eerder een 
kwestie van wennen zijn. Het is een 
hydraulische koppeling,
geïntegreerd in de elektromotor, die als 
retarder te gebruiken is, maar ook goed 
functioneert als hillholder. Kortom, een 
veelzijdige aandrijflijn. 
De besparing op de brandstofkosten 
beloopt volgens Irisbus tussen de 
29 en 40 procent, in een praktijktest 
behaald in Lyon. Voor de Sort 1 test 
meldde Irisbus veertig procent minder 
brandstofverbruik ten opzichte van een 
‘normale’ dieseluitvoering.

Géén versnellingsbak
Waar de Citelis echt in uitblinkt is de 
versnellingsbak, die is er namelijk niet. 
Er wordt volledig gebruik gemaakt van 
de elektrische aandrijving voor de ver-
snelling van het voertuig, dat daarmee 
een bijzonder mooie gelijkmatige ac-
celeratie laat zien. En daarmee ook nog 
eens uitermate prettig en comfortabel 
is voor de passagiers. Bij de jurybespre-
king werd de Citelis getypeerd als een 
van de best rijdende bussen, ‘de verras-
sing van deze test’. 
Maar wat het comfort betreft mag er 
ook nog wel wat gesleuteld worden. Zo 
kende deze testbus bijna geen handrails 

achterin, bromde de Tector-motor bij 
het stationair draaien nogal zwaar, 
voelde de vering stug aan, en maakte 
de Citelis over het algemeen nogal veel 
lawaai, zoals ook bleek uit de geluids-
meting die achterin de bus 73 dBa 
aangaf. Het was de hoogste waarde van 
de vijf deelnemers, maar de hybrides 
van MAN en Volvo bleven hier niet ver 
bij achter. Het interieurgeluid mag dus 
wel wat minder. 
Heel leuk daarentegen is de optie om in 
het middendeel laag geplaatste ramen 
aan te brengen. Het geeft een heel pret-
tig zich naar buiten toe waardoor je je 
minder opgesloten voelt, ook al omdat 
de stoelen laag zijn gepositioneerd - 
wellicht te laag voor de langere Noord-
Europeanen. Deze optie kost echter 
wel wat, de meerprijs bedraagt zo’n 
2000 euro. Bij Irisbus heeft men bij 
de Citelis veel aandacht gehad voor de 
doorstroom van de passagiers. Hij kent 
dus veel staanplaatsen, een ruime opzet 
en brede deuren, waarbij het dan weer 
jammer is dat de voordeur naar binnen 
draait. Achterin staan de stoelen op 
redelijk hoge podesten. 

Plezier
Het rijden met de Citelis was een ple-
zier. De hoge zitpositie biedt een veel 
beter overzicht hebt op verkeerssitua-
ties, was de algemene positieve kritiek 
van de vakjournalisten. Een bijkomend 
voordeel is ook dat de chauffeur zich 
op ooghoogte bevindt van de instap-
pende passagier. Het geeft hem een 
gelijkwaardige positie ten opzichte van 
die passagier, en dat kan vooral voor-
deel bieden bij ontluikende conflicten 
of agressief gedrag van passagiers. Het 
klinkt misschien wat overdreven, maar 
als chauffeur voel je je in ieder geval 
niet kleiner dan je passagiers. Maar 
een wat langer jurylid van deze Bus 

Euro Test had weer problemen met 
de hogere zitting, hij vond het plafond 
hierdoor weer aan de lage kant. Zo is 
er waarschijnlijk altijd wel wat. Een 
ander minpuntje dat werd gesignaleerd 
is dat de spiegelbezetting niet geweldig 
is en de indeling van het instrumen-
tenpaneel wordt als rommelig ervaren. 
De hele aandrijflijn is dwars achterin 
gemonteerd, waardoor de vloer over de 
volle lengte laag kon worden gehouden 
– dus ook bij de achterdeur maar 30 cm 
instaphoogte. De bus accelereert snel, 
is soepel te rijden en heeft een goed 
veercomfort. O

 

Aangename verrassing
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Bij de hybride stadsbus van MAN 
wordt een seriële aandrijflijn toege-
past, die als extraatjes is voorzien van 
Maxwell ultracapacitoren. Die bieden 
de mogelijkheid om emissieloos weg te 
rijden bij een halte. MAN heeft al zo’n 
vijftig hybride stadsbussen op de weg 
in zo’n vijftien Europese steden, en is 
dus in dat opzicht geen groentje meer 
in de markt. Die bussen hebben tot nu 
toe in de praktijk een gemiddelde be-
perking van het brandstofverbruik met 
zo’n 30 procent opgeleverd. Gebouwd 
worden de MAN stadsbussen tegen-
woordig in Polen, het chassis rolt van 
de band in de voormalige Poolse Star-
fabriek in Starachowize; afgebouwd 
worden ze in Poznan.

Aandrijflijn 
De MAN Lion’s City hybride is in 
alle opzichten een milieuvriendelijke 
bus, niet alleen heeft hij een hybride 
aandrijflijn maar ook nog eens een 
dieselmotor die voldoet aan de EEV 
emissienorm. Bij EEV-motoren is de 
emissie van koolmonoxide en kool-
waterstoffen gehalveerd, vergeleken 
met Euro 5 motoren. Als dieselmotor 
gebruikt MAN in deze configuratie een 

D0836 LOH zescilinder motor met uit-
laatgasrecirculatie en een CRTec deel-
tjesfilter. Deze motor ontwikkelt een 
hoogste vermogen van 250 pk (184 kW) 
bij 2300 omwentelingen per minuut 
en een hoogste koppel van 1000 Nm 
tussen 1300 en 1750 tpm. Het hybride 
gedeelte van de aandrijflijn bestaat uit 
een generator en elektromotor uit het 
Elfa-programma van Siemens. Met de 
ontwikkeling van dat systeem begon 
Siemens in 1997. In 1999 werd het voor 
het eerst ingebouwd. Inmiddels is het 
wereldwijd enkele duizenden keren 
ingebouwd in bussen en huisvuilauto’s, 
zodat eventuele kinderziekten er wel 
uit zijn. MAN heeft gekozen voor de 
inbouw van een door de dieselmotor 
aangedreven Siemens PSM generator 
met een generatorvermogen van 201 pk 
(150 kW), die energie leveren aan twee 
gekoppelde asynchrone elektromoto-
ren met een vermogen van 100 pk (75 
kW) elk. Het elektrische systeem wordt 
afgerond met een PWM watergekoelde 
gelijkrichter. Een extra voorziening 
vormen zes groepen van Maxwell 
ultracapacitoren, die 268 pk (200 kW) 
aan energie kunnen opslaan, te gebrui-
ken voor het emissieloos wegrijden 

vanaf een halte. MAN koos voor deze 
oplossing in plaats van accu’s, omdat 
ultracapacitoren een langere levens-
duur hebben – in principe gaan ze een 
busleven lang mee.

Het rijden
Het rijden met de MAN Lion’s City 
Hybrid was in grote lijnen een plezier. 
MAN weet heel goed hoe een bus 
te bouwen waar de chauffeur zich 
plezierig in voelt. Het plezier werd 
echter behoorlijk verstoord door een 
nadrukkelijk geluid van de elektrisch 
aangedreven stuurpomp, die een 
hoogfrequent geluid produceert. Dit 
in combinatie met een vooral achterin 
behoorlijk luidruchtige dieselmotor, 
dan verging dat plezier je wel. En zijn 
de supercapacitators leeg, dan draait 
de diesel op een stationair toerental 
dat redelijk hoog ligt. Het afslaan van 
de diesel als de supercaps geladen zijn 
geschied ook enigszins luidruchtig. 
Een geluid dat passagiers zou kunnen 
laten denken dat er wat grondig mis is 
met de aandrijflijn. Maar, en dat is wat 
mag worden verwacht van een hybride 
bus, met volgeladen supercaps rijdt de 
MAN wel emissieloos weg bij een halte 
en dus ook geluidloos. Dat houdt hij 
met een rustig gedoseerd gaspedaal 
een hele tijd vol. Overigens worden de 
supercaps ook weer via recuperatie van 
remenergie bijgeladen en ook dat ge-
beurt weer met het nodige lawaai van 
de elektromotor. De chauffeur moet, 
zo bleek, goed leren om te gaan met de 

MAN Hybride toont 
twee gezichten
De MAN Lion’s City Hybrid liet aan de jury meerdere gezichten zien. 
Hij stelde ons eigenlijk een beetje voor raadsels. Vooral in Nederland 
is de MAN Lion’s City, al dan niet in CNG-uitvoering, een populaire 
bus. Er rijden er heel wat van rond. Gek dus dat er toch behoorlijk wat 
op- en aanmerkingen op deze hybride-uitvoering te maken zijn. Aan 
de andere kant is het weer een mooi concept en was de MAN de enige 
die, mits goed gedoseerd, zich geheel elektrisch liet wegrijden.

MAN Lion’s City Hybrid
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MAN Lion’s City Hybrid
P Lengte x breedte x hoogte
11,98 x 2,50 x 3,30 m
P Aandrijving
EEV MAN DO836 LOH 250 pk (184 kW) bij 
2300 tpm, koppel 1000 Nm tussen 1300 
en 1750 tpm
P Elektromotor
Siemens PSM generator met een 
generatorvermogen van 201 pk (150 kW), 
die energie levert aan twee gekoppelde 
asynchrone elektromotoren met een 
vermogen van 100 pk (75 kW) elk. PWM 
watergekoelde gelijkrichter. Maxwell 
ultracapacitoren, 268 pk (200 kW).
P Remmen
Schijfremmen met ABS, EBS, ASR
P Vering en assen
Luchtvering rondom met sensoraanpas-
sing 
Achteras: MAN/ZF portaalas met aan de 
linkerkant geplaatst differentieel
Vooras: lagevloer as met stabilisator
P Capaciteit en toegang
77 passagiers
28 stoelen + 1 rolstoel
Drie deuren
P Inhoud brandstoftank
220 ltr

retarderhendel om het recuperatiepro-
ces soepel en rustig te laten verlopen. 
Het is een ingenieus systeem dat even 
de nodige aandacht vraagt. Maar heb 
je het onder de knie, dan biedt het 
voordelen om de supercaps zo vol als 
mogelijk te houden, en wat we merkten 
is dat het voor de chauffeurs zelfs een 
sport kan worden om zo lang mogelijk 
emissieloos te rijden.

Interieur 
In het interieur vielen vooral de stoelen 
achterin op die op nogal hoge po-
desten staan, voor sommige mensen 
waarschijnlijk te hoog. In het voorste 

gedeelte van de bus was de ruimte juist 
opvallend. Een prettig interieur, al wer-
den de stoelen niet als erg comfortabel 
beoordeeld, maar gewoon okay voor 
een stadsbus. De MAN was uitgerust 
met een ‘haltestelle bremse’, een han-
digheidje, maar sommige testchauf-
feurs vonden het niet prettig werken. 
De spiegelbezetting werd als erg goed 
ervaren. De vormgeving van zowel de 
werkplek als het passagierscomparti-
ment is prima in orde zoals van MAN 
verwacht mag worden. Het exterieur 
ziet er zelfs futuristisch uit met een 
fraai verlopende daklijn met spoilers 
waaronder de supercaps en dergelijke 

zijn ondergebracht. Het is echt een 
plaatje om te zien. Daarom ‘geeft deze 
MAN Lion’s City Hybrid ook zo’n merk-
waardige tegenstelling: de buitenkant 
ziet er goed uit, het interieur is prettig 
op wat minpuntjes na, de techniek lijkt 
okay, maar waarom dan al dat lawaai? 
Voor een bus die zo’n 100.000 euro 
meer moet kosten dan zijn dieselbroer-
tje is het toch niet teveel gevraagd om 
ook wat meer aandacht te hebben voor 
het comfort voor de passagier, dachten 
wij zo. Zo is de hoogfrequente piep al 
enkele jaren onderwerp van gesprek, 
maar is hij er nog steeds. O

MAN Hybride toont 
twee gezichten
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De 7900 Hybrid kent ook een startsto-
psysteem, dat meehelpt om brandstof 
te besparen en in werking treedt als de 
batterij voor 75 procent is volgeladen. 
Want de dieselmotor zorgt er ook voor 
dat de batterijen voor de elektrische 
aandrijving op spanning worden ge-
houden. En dat is jammer, want statio-
nair draaiend is die diesel overduidelijk 
aanwezig. Wat dan opvalt is dat de bus 
behoorlijk wat lawaai maakt. Niet als 

korte tijd bij het wegrijden van de halte 
elektrisch wordt gereden, maar wel 
als met een normaal gangetje van 40 
a 50 kilometer per uur de route wordt 
gereden. Het lawaai komt vooral van 
de kleine liter dieselmotor die rechts-
achterin is opgesteld. Hij geeft continu 
een zware brom af, maar dat is het niet 
alleen. De Volvo heeft gewoon last van 
veel rammeltjes, kraakjes en andere 
bijgeluiden die niets met de aandrijving 

te maken hebben. Dit geluid laat zich 
overigens niet zo makkelijk vangen in 
een geluidsmeter, vandaar het pleidooi 
om bij het ontwerp van een bus ook 
eens een akoestisch ingenieur te betrek-
ken. Veel van de bijgeluiden, die soms 
voelbaar tot uiting komen in bijvoor-
beeld het meetrillen van de ramen 
bij stationair draaien van de motor, 
zouden toch met eenvoudige ingrepen 
te verhelpen moeten zijn. Het zou het 

Zescilinder zou beter passen
Volvo heeft haar hybride stadsbus, de 7900 Hybrid, alweer een aantal jaren in productie. Er zijn er nu 
288 van verkocht waarmee meer dan tien miljoen kilometer is gereden, en Volvo heeft een orderintake 
voor nog eens 470 van deze hybride bussen. Een mooi resultaat en dat is vooral gerealiseerd vanwege 
de verbruikscijfers. Het Volvo-systeem wijkt af van de andere deelnemers in deze test in zoverre dat 
Volvo haar eigen I-Sam-aandrijving heeft ontwikkeld, dat weer gekoppeld is aan de gerobotiseerde 
versnellingsbak I-Shift.

Volvo 7900 Hybrid
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Volvo 7900 Hybrid
P Lengte x breedte x hoogte
12,084 x 2,55 x 3,224 m
P Aandrijving
EEV Volvo D5F215 dieselmotor, 216 pk
P Elektromotor
Parallel hybride I-Sam aandrijving 161 pk 
(161 KW), lithium-ion batterijen 
P Versnellingsbak
Gerobotiseerde Volvo I-Shift AT2412D
P Remmen
Schijfremmen met ABS, EBS
P Vering en assen
Luchtvering rondom met ECS 2
Achteras: ZF AV 132 portaalas
Vooras: star, elektronisch geregeld
P Capaciteit en toegang
102 passagiers
33 stoelen + 1 rolstoel
Drie deuren
P inhoud brandstoftank
250 ltr (AdBlue 30 ltr)

comfort van veel bussen zeker ten 
goede komen. Algemeen was de conclu-
sie dat de Volvo 7900 Hybrid veel baat 
zou hebben bij het inbouwen van een 
(kleine) zescilinder diesel in plaats van 
de huidige viercilinder.
De stoelen in het achterste deel van 
de bus staan op nogal hoge podesten, 
terwijl de vloer in het voorste deel 
vlak en laag is. En nu zijn die stoelen 
ook niet de meest comfortabele, maar 
voor een stadsbus wellicht minder van 
belang waar het gaat om lijnen met 
veel halten waarbij de verblijfstijd aan 
boord kort is. De instap is prettig en 
makkelijk, de doorloop in de bus kent 
verder geen noemenswaardige punten 
en dat is zeker een goed teken. Jammer 
is dan wel weer dat de vering dermate 
stug is dat alle hobbels behoorlijk goed 
voelbaar zijn.

Elektrisch rijden
Ofschoon de praktijkresultaten van 
testen in het verleden in stedelijk 
gebied qua brandstofbesparing van de 
Volvo Hybride 7900 indrukwekkend 
zijn, Volvo claimt zelf tussen de 25 en 
zelfs 40 procent, merk je daar in de bus 
niet veel van. Dat heeft te maken met 
die continu draaiende dieselmotor. Het 
enige dat je merkt is dat bij halten vol-
ledig elektrisch en dus heel stil wordt 
weggereden, zij het dat het maar een 
korte tijd duurt en ook nog afhankelijk 
is van het rijgedrag van de chauffeur. 
Die besparing wordt overigens mede 
mogelijk gemaakt door de aluminium 
body van de 7900 Hybrid, die volgens 
professor Edward Jobson van Volvo 
de bus 530 kilo lichter maakt. Het 
batterijpak wordt afhankelijk van het 
klimaat waarin gereden wordt, gekoeld 
of verwarmd om een zo optimale capa-
citeit te verkrijgen. Het gaat overigens 
om een 600 volt systeem dat ingeval 

van een calamiteit direct afsluitbaar is. 
De batterijen bevinden daarbij ook nog 
eens in een crashbestendige ruimte. 
Jobson benadrukte dat deze Volvo 7900 
Hybrid ook uitstekend inzetbaar is in 
kort regionaal verkeer, maar dat dan 
de terugverdiend wat langer wordt in 
verhouding tot puur stadsgebruik. Hij 
meldde verder nog dat een hybride van 
de huidige generatie uiteindelijk goed-
koper is dan een gasbus of zelfs een 
komende Euro 6 variant, maar dat is 
eerder een oordeel dat we liever aan de 
rekenmeesters van de OV-bedrijven la-
ten. Want in Nederland met de conces-
sies spelen veel meer factoren een rol 
dan alleen het verbruik en onderhoud. 
 
Niet ideaal
Voor de OV-bedrijven is het goed om 
te weten dat het dashboard in een 
Volvo-uitvoering is te bestellen of in de 
standaard VDV-uitvoering. Handig voor 
de integratie van deze 7900 Hybrid in 
een bestaand wagenpark. Wat opviel 
tijdens de stadsrit in Versailles is dat 
de Volvo I-shift zich niet zo goed leent 
voor het stadsverkeer. Hij werd over 
het algemeen als te stoterig ervaren. 
De ergonomie van het chauffeursdeel 
werd door de vakjournalisten als goed 
bestempeld, met andere woorden: niks 
mis mee. De techniek van de Volvo 
7900 Hybrid heeft het gevaar in zich 
dat een compromisproduct in de markt 
wordt gezet. Toegegeven, qua beper-
king van het brandstofverbruik is er 
niets aan de hand – dat doet de Volvo 
hybride aandrijflijn net zo goed als die 
van de concurrentie.
Maar qua comfort lever je toch in, de 
combinatie van een viercilinder diesel-
motor en een I-Shift versnellingsbak 
is niet de ideale oplossing. De hybride 
aandrijflijn van de Volvo is niet hele-
maal vrij van trillingen. Twee cilinders 

extra zullen een wereld aan verschil 
betekenen. Misschien dat een volau-
tomatische versnellingsbak gecombi-
neerd met een I-Sam bij een stadsbus 
biet een betere oplossing biedt, als 
alternatief naast de I-Shift met deze 
startergenerator. Kortom, Volvo heeft 
op dit moment de mogelijkheden uit de 
markt gehaald, die er waren, maar zal 
er nu rekening mee moeten houden dat 
er kapers op de kust zijn. En dan zou 
een iets aangepaste hybride aandrijflijn 
toch geen luxe zijn. Aan de indeling van 
de huidige hybridebus voor de chauf-
feur hoeft er overigens weinig gedaan 
te worden, als bestuurder heb je de 
beschikking over een buitengewoon 
overzichtelijk dashboard en instru-
mentenpaneel, een goede stoel, en een 
uitstekend zicht op het overige verkeer 
in de Volvo 7900 Hybrid. O

 

Zescilinder zou beter passen
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Het is ook stoutmoedig en een voor-
beeld van ‘eigen kunnen’ om met een 
Euro 5 voertuig aan de Bus Euro 
Test deel te nemen, terwijl ook VDL 
een hybride-uitvoering van de Citea 

beschikbaar heeft. In elk geval heeft de 
Citea een aantal sterke punten, het is 
een bus die vooral licht geconstrueerd 
is, als bijdrage aan een beperking van 
het brandstofverbruik. VDL werkt al 

zo’n elf jaar aan de beperking van de 
eigen massa van haar stadsbussen, 
beginnend met de Ambassador in 2001. 
In 2010 ging de Ambassador over in de 
Citea, die inmiddels minder dan negen 
ton rijklaar weegt. Het GVW van deze 
bus bedraagt zo’n  14,4 ton, wat bete-
kent dat er ongeveer zes ton beschik-
baar is voor de passagiers. Omgerekend 
betekent het dat er ruimte is voor zo’n 
75 tot 80 passagiers, verdeeld over veer-
tig  zitplaatsen en ongeveer evenveel 
staanplaatsen. 
Dat VDL met deze bus een gat in de 

Bijzondere prijs-kwaliteitverhouding
Nadat VDL Bus & Coach de twee voorgaande jaren de titels Bus of the 
Year met de Citea en Coach met de of the Year met de New Futura in 
de wacht sleepte moest worden afgewacht of ‘ons’ Nederlandse merk 
ook dit jaar zou meedoen. Sportief vaardigde men een VDL Citea LLE 
120/225 af. Gefronste wenkbrauwen, want een Euro 5 bus te midden 
van een nieuwe Euro 6 en drie hybrides? Zou dat wel goed gaan? 
En ja dat ging goed. VDL slaagt erin producten te bouwen die de 
goedkeuring van menig journalist wegdragen. 

VDL Citea LLE 120/225
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VDL Citea LLE 120/225
P Lengte x breedte x hoogte
11,98 x 2,50 x 3,073 m
P Aandrijving
EEV Cummins ISB6, dieselmotor, 225 pk 
(165 kW),
P Versnellingsbak
Automatisch, Voith D 854.5E met geïnte-
greerde hydraulische retarder
P Remmen
Schijfremmen met ABS, EBS, ASR
P Vering en assen
Luchtvering rondom Ecas
Achteras: Dana 09-24
Vooras: Dana NDS 56 LF
P Capaciteit en toegang
80 passagiers
40 stoelen + 1 rolstoel
Twee deuren
P Inhoud brandstoftank
250 ltr (AdBlue 26 ltr)

Europese markt heeft gevonden, blijkt 
uit het feit dat er de afgelopen jaren 
zo’n 3000 complete bussen zijn afge-
leverd. En allemaal op het Europese 
continent of op markten direct buiten 
Europa.  Opgebouwd wordt de Citea op 
een VDL SB120, SB180 of SB200 chas-
sis, die zowel in links- als rechtsstuur 
uitvoering leverbaar zijn, en daarom 
een populaire basis vormen voor verge-
lijkbare bussen van Britse carrosserie-
bouwers als Plaxton en Wright.
Dat het VDL daadwerkelijk lukt om 
deze bussen ook in dat gat in de bus-
markt te parkeren, heeft ook te maken 
met de prijs. Die is zo interessant dat je 
voor de prijs ven drie stadsbussen van 
de befaamde concurrenten vier VDL 
Citea’s LLE krijgt – een besparing van 
25 procent per bus, of 75 procent op de 
vierde Citea. Je zou eerder verwachten 
dat fabrikanten in de ‘lage lonenlanden’ 
de voordeligste in een bepaald segment 
van de markt zijn, maar niet van een 
fabrikant als VDL. 

Rij-eigenschappen
Technisch is de Citea een goede bus, 
aangedreven door een Cummins ISB6 
zescilinder 6,7 liter dieselmotor, die 
voldoet aan de Euro 5 en de EEV emis-
sienormen en een vermogen levert van 
225 pk (165 kW) bij 2500 omwentelin-
gen per minuut en een hoogste koppel 
heeft van 850 Nm bij 1500 toeren. Met 
name de trekkracht is tamelijk beperkt, 
maar de viertraps Voith D854.5E 
automatische transmissie weet die 
beperking aardig te compenseren – de 
snelheid en acceleratie van de bus zijn 
bepaald niet verkeerd in vergelijking 
met de concurrentie. Niet verbazing-
wekkend, omdat de Citea toch aardig 
wat minder gewicht op de schaal 
brengt. Daarbij is de Citea al voorbe-

reid op de komst van Euro 6 motoren 
die behoorlijk wat meer ruimte vragen 
dan de Euro 5 of EEV motoren. 
Overigens gaat dat allemaal niet ten 
koste van de kwaliteit, de VDL Citea 
ziet er goed uit, zit degelijk in elkaar 
en hoeft zich ook niet te schamen voor 
zijn rijeigenschappen, qua comfort en 
hanteerbaarheid is het een uitstekende 
bus, ook al heeft hij een starre Dana 
vooras in plaats van onafhankelijke 
wielophanging en dat is af en toe best 
voelbaar. Hij is stil en produceert hoe-
genaamd geen trillingen in de carros-
serie. Ook voor de passagier werkt de 
aandrijflijn prima, er is geen moment 
van schokken, welke chauffeur er ook 
in plaats neemt. Een rustig en normaal 
gesprek voeren is heel goed mogelijk 
in de Citea, wat bij zijn concurrenten 
tijdens deze test nog wel een lastig was. 
Het enige behoorlijke nadeel was de 
nogal luidruchtige airco, al kon worden 
aangevoerd dat de buitentempera-
tuur dusdanig was dat hij behoorlijk 
zijn best moest doen. Bij een normale 
werking, is het een prima te verteren 
geluid.

Comfort
De passagier treft een prettige en 
comfortabele bus aan met een geluids-
niveau in het interieur dat het laagste 
is van alle deelnemers. Daarbij heeft 
die passagier ook nog eens riante 
stahoogte. Voor de chauffeur is het een 
ongecompliceerde bus, je voelt je snel 
thuis achter het stuur en hebt weinig 
moeite met de indeling van het dash-
board en het instrumentenpaneel. Alles 
zit op een logische plek en biedt een 
goed inzicht in het gedrag van de bus. 
Enige kritiek was er wel op de positie 
van de spiegels en dat de remmen lastig 
te doseren vielen. Gewenning van de 

chauffeur zal hier het toverwoord zijn. 
Het enige nadeel van de VDL Citea is 
dat hij is uitgerust met een Euro 5/EEV 
motor – in dit deelnemersveld van Euro 
6 en hybride bussen een minpuntje -, 
ook al is de Citea verder een bus die het 
gevecht met de concurrentie uitstekend 
aan kan. En zoals Alex de Jong van 
VDL het verwoordde: “We willen ‘best 
in class’ worden, in ‘cost of ownership’ 
en comfort voor de passagier.” Wat ver-
der in het voordeel van de Citea pleit is 
zijn lage verbruik en dat hij makkelijk 
is schoon te houden. De Citea was van 
het deelnemersveld met een prijs van 
circa 190.000 euro veruit de goedkoop-
ste. Veel juryleden verbaasden zich 
erover dat er niet veel meer van deze 
Citea’s op de Europese wegen te vinden 
zijn. De prijs-kwaliteitverhouding werd 
als bijzonder ervaren. O

 

Bijzondere prijs-kwaliteitverhouding
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Een paar onderdelen zijn vast prik bij de 
Bus Euro Test. Op het testparcours Jean-
Pierre Beltoise in het Parijse voorstadje 
Trappes dat aan de organisatie van de 
Bus Euro Test ter beschikking was gesteld 
door Actioil, werden onder andere de 
remproeven en acceleratietesten gedaan, 
waarvan op deze pagina de resultaten. 
Jammer genoeg was het die dag nogal 
regenachtig. Desondanks werden de 
proeven door de vijf deelnemers met goed 
gevolg afgelegd. Het was de opmaat voor 
een succesvolle testweek, die op de vrij-
dag traditiegetrouw wordt afgesloten met 
een dit keer vier uur durend juryberaad 
– ieders indruk van de voertuigen wordt 
in de beslissing meegewogen – waarna de 
winnaar een telefoontje van juryvoorzit-
ter Stuart Jones krijgt. De Bus Euro Test 
2012 werd mede mogelijk gemaakt door 
Busworld, Car & Bus Magazine, Actioil, 
Phébus, Kellium, Keolis, Prestige, Otokar, 
ZF en uiteraard de deelnemende fabri-
kanten en de negentien juryleden van de 
evenzovele Europese vaktijdschriften.

Testen in de regen
tekst +
fotografie
Jos Haas

Volvo 7900 Hybrid
Acceleratie
10 km/h 1,6s 40 km/h 12,8s
20 km/h 3,7s 50 km/h 16,3s
30 km/h 7,9s 60 km/h 24,6s       

Remvertraging
60 km/h – 0 km/h = 23,9 meter

Geluidmeting interieur bij 50 km/h:  
Voor 65.0 dBA, midden 66,8 dBA, achter 
72,2 dBA
Volelektrisch: 45,5 dBA

Mercedes-Benz Citaro II
Acceleratie
10 km/h 1,5s - 40 km/h 6,9s
20 km/h 3,1s - 50 km/h 9,7s
30 km/h 4,8s - 60 km/h 13,0 s

Remvertraging 
60 km/h – 0 km/h = 24,1 meter

Geluidmeting interieur bij 50 km/h
Voor 66,2 dBA, midden 66,1 dBA, achter 
68,5 dBA

VDL Citea LLE
Acceleratie
10 km/h 1,6s - 40 km/h 8,7s
20 km/h 3,7s - 50 km/h 12,3s
30 km/h 5,8s - 60 km/h 16,4s

Remvertraging
60 km/h – 0 km/h = 23,5 meter

Geluidmeting interieur bij 50 km/h
Voor 62.0 dBA, midden: 68,5 dBA, achter 
67,6 dBA

Irisbus Citelis Hybrid
Acceleratie
10 km/h 2,2s 40 km/h 8,9s
20 km/h 4,2s 50 km/h 11,9s
30 km/h 6,7s 60 km/h 16,3 s 

Remvertraging 
60 km/h – 0 km/h = 26,1 meter

Geluidmeting interieur bij 50 km/h: 
Voor 65.6 dBA, midden 70,1 dBA, achter 
73,0 dBA
Volelektrisch: 43,0 dBA

MAN Lion’s City Hybrid
Acceleratie
10 km/h 1,5s - 40 km/h 9,4s
20 km/h 4,0s - 50 km/h 13,6s
30 km/h 6,3s - 60 km/h 18,8 s

Remvertraging 
60 km/h – 0 km/h = 24,9 meter

Geluidmeting interieur bij 50 km/h
Voor 64,5 dBA, midden 67,1 dBA, achter 
69,8 dBA
Volelektrisch: 40 dBA
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