
Efficiënte
Verbrandings-
motoren
Datum: 13 december 2012
Tijd: 12:30 – 18:00 uur
Locatie: AutomotiveCampusNL, Helmond





S A M E N VAT T I N G
AutomotiveNL (ANL) organiseert op 13 december de workshop efficiënte verbrandingsmotoren.

Onder druk van de politiek moeten verbrandingsmotoren steeds efficiënter worden, dat wil
zeggen een lagere CO2-uitstoot en een lagere uitstoot van fijnstof, NOx etc. Naast de politieke
druk om een verhoogde efficiëntie te bereiken komen er meer alternatieve krachtbronnen
beschikbaar die op dit gebied een voorsprong hebben. Er is een aantal uiteenlopende
mogelijkheden om brandstofverbruik en uitstoot te laten dalen, zoals variabele kleptiming
en lift, downsizing met turbo en hybride-technieken.

Naast het belang van de verhoogde efficiency zijn de kosten per gram besparingseenheid van
groot belang. Een start-stop systeem kost per gram CO2-besparing bijvoorbeeld minder dan
een full-hybrid systeem.

Tijdens de workshop geven sprekers van gerenommeerde organisaties een presentatie over
de stand van de techniek op hun gebied. Tevens presenteren zij trends en een toekomstvisie:
welke technologieën zijn het meest kansrijk? De diverse technologieën komen na de
presentaties uitgebreid aan bod in de forumdiscussie. Kennis van state-of-the art technologie
gekoppeld aan een toekomstvisie is van evident belang om strategieën voor de toekomst te
bepalen voor zowel de OEM’s, als de Tiers ½, 1, 2 en 3.

Interactief
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Jan Wouters
j.wouters@automotivenl.com
tel. 06 4703 7168

mailto:j.wouters@automotivenl.com


P R O G R A M M A

12:30 – Ontvangst en registratie

13:00 – Introductie workshop
Jan Wouters, AutomotiveNL

13:15 – Innovatieve verbranding
Kurt Tyssen, Intertek

13:50 – Aftertreatment HD Dieselmotoren
Bas Verstappen, Cummins Emission Solutions

14:25 – Macro-economische tendensen en impact op powertrains
Martin van Besouw, Benteler Engineering Services

15:00 – Pauze

15:15 – Turbocharging ontwikkelingen
Paul Soetens, MHI Equipment Europe

15:50 – The new 13 ltr PACCAR HD Truck Engine for Global Application
Berthold Franz, DAF Trucks

16:25 – Forumdiscussie

17:00 – Netwerkborrel



AutomotiveNL workshops en themamiddagen
Eén van de doelstellingen van AutomotiveNL is het uitwisselen van kennis tussen partijen in de
Nederlandse Automotive sector: bedrijven, kennisinstellingen, adviseurs en anderen. Hierdoor
kunnen bedrijven nieuwe ideeën opdoen, samenwerking zoeken en hun kennis- en marktpositie
versterken. De AutomotiveNL workshops en themamiddagen spelen hierbij een belangrijke rol.
Experts belichten een actueel thema, geven hun visie en presenteren ervaring en/of knelpunten uit
de praktijk. Discussie tussen de deelnemers leidt tot een verdere verdieping. Na afloop weten de
deelnemers waar aanvullende kennis gevonden kan worden en hebben zij nieuwe ideeën opgedaan.

Aanmelding*
Inschrijving via info@AutomotiveNL.com. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Deze workshop is te bezoeken tegen betaling.

Kosten voor deelname
De kosten voor deelname aan de ANL workshop zijn als volgt:
ANL leden: € 95,- per persoon excl. btw
Overige partijen: € 125,- per persoon excl. btw

Organisatie
De workshop wordt georganiseerd door AutomotiveNL. AutomotiveNL is de belangenbehartiger
van de Nederlandse automotive industrie. Meer informatie over workshops en andere activiteiten
van AutomotiveNL kunt u vinden op onze website:www.AutomotiveNL.com of u kunt ons bereiken
middels onderstaande contactinformatie.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met het AutomotiveNL secretariaat:
Tel.: 0492 – 562 500 / E-mail: info@AutomotiveNL.com.
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*Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Na ontvangst van uw registratie sturen wij een eerste bevestiging en een factuur. Annulering
is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voor aanvang
van het evenement. Vanaf 10 dagen voor aanvang van het evenement bent u het volledige
inschrijfgeld verschuldigd. U kunt zich te allen tijde laten vervangen door een collega
(uit dezelfde organisatie). In geval u zich onterecht aanmeldt als werknemer van een lid van
AutomotiveNL, wordt dit automatisch gecorrigeerd in het tarief voor werknemers van overige
partijen.

Bij een afmelding binnen 10 dagen voor aanvang van het evenement of bij afwezigheid op de
dag van het evenement zelf, wordt het gehele bedrag voor deelname in rekening gebracht.
Door beperking van het aantal deelnemers kan er sprake zijn van gederfde inkomsten in het
geval van niet-tijdig aangekondigde afwezigheid van partners en deelnemers.
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