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Hibrid s hidravlično črpalko 

MAN HydroHybrid 

 

Največji evropski sejem komunalne opreme in tehnike IFAT je MAN 

izkoristil za prikaz svojih vozil Euro 6 za potrebe cestnih in 

komunalnih podjetij. Glavna zvezda razstavnega prostora je bilo 

vozilo s hibridnim pogonskim sklopom. 

S predstavitvijo hidravličnega hibridnega pogona, imenovanega 

HydroHybrid, ki uporablja hidrostatični regenerativni zavorni sistem, 

ponuja MAN zelo učinkovito in okolju prijazno vozilo, namenjeno odvozu 

komunalnih odpadkov. Ravno tovrstna vozila so najbolj primerna za 

izkoriščanje zavorne energije, saj je njihovo število zaustavitev na kratkih 

razdaljah veliko. 

 

Vzporedni hibrid 

Srce sistema je hidravlična enota, nameščena med menjalnikom in 

pogonsko osjo. Ta se aktivira, ko vozilo ne pospešuje oz. zavira, in deluje 

kot hidravlična batna črpalka. Namesto da bi se energija pri zaviranju 

izgubljala v toploti, se s stiskanjem olja v batni črpalki ustvarja tlak, ki se 

akumulira v hranilnikih, nameščenih za zadnjo steno kabine. V tej fazi 
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črpalka deluje na nek način kot retarder in upočasnjuje vozilo brez 

obrabe zavor in izgube energije. Ko vozilo začne pospeševati, pa se ta 

proces samo obrne, olje pod tlakom se iz hranilnikov dovaja v batno 

črpalko, ki pomaga pri pospeševanju vozila kot neke vrste dodatni motor. 

Rešitev je v celoti integrirana v MAN-ov sistem s samodejnim krmiljenjem 

in ne prinaša nikakršnih omejitev pri izvedbah odgona. 

 

 

Boljša razporeditev mase 

Sistem deluje pri hitrostih od 0 pa do 40 km/h, pri čemer njegova masa 

znaša 500 kilogramov, kar je optimalno za sicer lahke modele TGM. Od 

tega tehtajo hranilniki, ki so nameščeni takoj za kabino, 200 kilogramov, 

to pa uravnava ravnovesno obtežitev vozila, saj so običajno tovornjaki za 

odvoz komunalnih odpadkov preobremenjeni na zadnji osi. 

 

S testiranji, ki so jih v realnih pogojih opravila komunalna podjetja v 

Franciji, se je pokazalo, da HydroHybrid v povprečju nudi 12 

odstotkov prihranka pri gorivu, v optimalnih pogojih pa naj bi se 

prihranek povzpel na 15 odstotkov. 
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Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,7 milijard EUR 

dobička (2013). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 53.500 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   
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