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DAF ontwikkelt spectaculaire nieuwe 10,8 liter motor

MX-11 klaar voor de toekomst
Nog geen jaar na de MX-13 introduceert DAF alweer een nieuwe motor: de MX-11. Deze 

nieuwe 10,8 liter zescilinder met vermogens van 290 tot 440 pk is de afgelopen vier jaar vanaf 

scratch ontwikkeld. Zo’n ontwikkeltraject is een droom voor iedere motoringenieur. En het 

resultaat? Een droom voor iedere transporteur…

 Laten we beginnen met het meest opvallende 
kenmerk van de nieuwe MX-11 motor: de vier 
kleppen per cilinder worden bediend door twee 
bovenliggende nokkenassen. Directeur product-
ontwikkeling Ron Borsboom legt uit waarom: “De 
kleppentrein kan zo eenvoudiger en zeer robuust 
worden uitgerust. Dat komt de levensduur ten 
goede. Ook de cilinderkop, met geïntegreerd 
inlaatspruitstuk, is heel robuust uitgevoerd, zodat 
we hogere topdrukken kunnen gebruiken met 
tegelijkertijd grotere reserves, belangrijk voor 
levensduur en betrouwbaarheid en ook voor de 
effi  ciency. De directe aansturing van de kleppen 
heeft bovendien een gunstig eff ect op het brand-
stofverbruik, omdat de verliezen minimaal zijn”. 
 Nog een voordeel: de robuuste constructie biedt 
de mogelijkheid om één uitlaatklep per cilinder 
te openen, aan het einde van de compressieslag 
tegen de compressiedruk van 50 bar in. Dat levert 
een meer dan indrukwekkende motorremwerking 
op. Meer dan 70 procent van het remvermogen 
van 320 kW komt al vrij bij een toerental van 1.500 
t/min. Borsboom: “Voor een hoge gemiddelde 
snelheid is niet alleen het motorvermogen, maar 
ook motorremvermogen essentieel”. 

 Lichter in gewicht 
 Een derde voordeel van de bovenliggende nok-
kenassen is gewicht: “De nokkenassen zijn hol uit-
gevoerd. Dit is mogelijk omdat het inspuitsysteem 
door een separate FIE-nokkenas (Fuel Injection 
Equipment) wordt aangedreven. Zo wordt de 
facto 15 kilo aan gewicht bespaard”. 
 Met een totaal gewicht van net iets boven de 
1.000 kg is de MX-11 ruim 180 kg lichter dan 
zijn 12,9 liter grote broer MX-13. Transporteurs 
voegen die graag toe aan hun nuttige lading. Een 
belangrijk deel van die gewichtsbesparing zit in 
het nieuw ontwikkelde motorblok, dat gegoten is 
uit Compact Graphite Iron (CGI). Maar dat was het 
MX-13-blok ook, dus zit daarin niet de gewichts-
besparing. Waarin wel? “De simulatietechnieken 
worden steeds beter. Daardoor weten we voordat 
we ook maar iets in ijzer bouwen al heel goed 
waar we materiaal kunnen weglaten, zonder dat 
dat invloed heeft op sterkte of geluid.” 

   Net als de MX-13 maakt ook de MX-11 gebruik van 
een common rail. Ook de voeding daarvan door 
twee in het blok geïntegreerde unit-pumps heb-
ben beide motoren gemeen. Het systeem maakt 
inspuitdrukken tot 2.500 bar en een hele reeks 
injecties per cyclus mogelijk. Maar voor Euro 6 is 
een verfi jnd injectiesysteem alleen onvoldoende. 
Ook de luchtvoorziening moet perfect gestuurd 
kunnen worden. DAF gebruikt daar een VTG-
turbo, een gekoelde EGR en een Back Pressure 
Valve (BPV), voor die we ook al kennen van de 
MX-13. Ook het complexe uitlaatgasnabehande-
lings-systeem kennen we nog van de MX-13. 

 Vernieuwing in effi  ciëntie en kwaliteit 
 De MX-11 biedt nog tal van vernieuwingen. We 
noemen: toepassing van een enkele multi-V-riem, 
die gedurende de levensduur van de motor maar 

één keer vervangen hoeft te worden, en een 
direct op de krukas gemonteerde ventilator. Dat 
is gunstiger in onderhoud, komt de betrouwbaar-
heid ten goede en bespaart gewicht en brandstof. 
Voor een optimale brandstofeffi  ciency is veel aan-
dacht besteed aan het minimaliseren van parasi-
taire verliezen. Zo wordt een nieuwe tweestanden 
waterpomp met elektromagnetische koppeling 
toegepast. De intelligente luchtcompressor 
brengt het luchtsysteem bij het afremmen van 
het voertuig op maximale systeemdruk, zodat hij 
op de vlakke weg nauwelijks aan het werk hoeft. 
De kabelbomen zijn ingekapseld, de dynamo en 
compressorpomp voor de airco zijn als één unit 
op de motor gemonteerd en de brandstofmodule 
met geïntegreerde verwarming en automatische 
waterafscheider bevindt zich direct op de motor 
voor maximale bescherming. De oliemodule 

Trotse directeur productontwikkeling Ron Borsboom bij 
de nieuwe Paccar MX-11 motor. Let op de compacte bouw 
met alle componenten dicht tegen het blok, de enkele 
multi-V-riem, de oliemodule met rvs-koeler en de composiet 
carterpan.

AMT004_ArtDAF.indd   42 4/11/2013   10:58:00 AM

1



AMT | 2013 43 AMT | 2013 

 TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: PACCAR 

omvat behalve het oliefi lter ook de carterventila-
tie en een oliekoeler uit rvs. 

 Meer keuze in PTO’s 
 Voor de MX-11-motor wordt een breed pro-
gramma PTO’s leverbaar. Aan de achterzijde komt 
naast de motor-PTO op 13-uur, een uitvoering op 
11-uur beschikbaar met een koppel van 250 Nm. 
Nieuw is bovendien een generatorvoorbereiding 
die direct op de motor gemonteerd wordt, speci-
aal voor koelopbouwen. Een enkele multi-V-riem 
in combinatie met automatische spanners zorgt 
voor aandrijving van deze water- of luchtgekoelde 
Frigoblock-generator. Doordat de generator direct 
op de motor wordt gemonteerd, blijft de bodem-
vrijheid behouden. Verder is er aan de voorzijde 
van de motor ook een mogelijkheid voor aandrij-
ving van een hydraulische pomp. 

 Distributie of zwaardere inzet 
 De Euro 6 MX-11-motor gaat na de zomer van 
2013 in serieproductie in vijf vermogens, verdeeld 
over twee inzetgebieden. De versies met 290, 
330 en 370 pk met maximale koppels van 1.200, 
1.400 en 1.600 Nm (bij 1.000 – 1.650 t/min) lenen 
zich voor toepassing in stedelijke, regionale en 
nationale distributie. Voor zwaardere inzet zijn 
er versies met 400 en 440 pk en koppels van res-
pectievelijk 1.900 en 2.100 Nm (bij 1.000 – 1.450 
t/min.). 

 Voor CF én XF 
 Kortom, de MX-11-motor wordt de belangrijkste 
krachtbron voor toepassing in de DAF’s CF-serie, 
waarvan de nieuwe versie voor Euro 6 voor het 
eerst getoond werd op 9 april op de Birmingham 
Commercial Vehicle Show. 
Tegelijkertijd is de MX-11-motor een aanvul-
ling voor het DAF Euro 6 XF-programma. Daar is 
downsizen naar 10,8 liter bepaalt geen straf. Ga 
maar na, het brandstofverbruik van de 
MX-11-motor ligt gemiddeld 3 procent lager dan 
dat van de 12,9 liter MX-13-motor, terwijl het ruim 
180 kilogram lagere gewicht met name in het 
bulk- en tanktransport mogelijk-heden biedt voor 
verhoging van het rendement. DAF verwacht dan 
ook dat een kwart van de XF’s straks met een 
MX-11-motor wordt uitgerust. 

 
 
   

Opvallend breed, dat kunststof 
kleppendeksel. Er onder liggen 
twee lichtgewicht holle nokkenas-
sen die samen 15 kg besparen.

De uitlaatnokkenas heeft extra nokken 
voor de bediening van de 320 kW sterke 
geïntegreerde motorrem. Het systeem wordt 
elektronisch aangestuurd en hydraulisch (met 
de motorolie) bediend.

Blik in de MX-11 productie 
in Eindhoven. Let op de 
holle nokkenassen. Toch is 
er synergie met de gesmede 
nokkenas van de MX-13. 
Voor de MX-11 wordt die 
namelijk anders bewerkt 
en in vier delen gezaagd. 
Op ieder van die delen 
wordt een tandwiel geperst 
om daarna dienst te doen 
als…: nokkenas voor de 
brandstofpomp.

Het kunststof kleppendeksel 
bestaat uit twee delen. 
Bij onderhoud hoeft alleen 
het eigenlijke deksel los. 
Het frame met de bedrading 
voor injectoren en motor-
rembediening blijft 
gewoon zitten.

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

De  MX-11 motor voldoet aan de strenge Euro 6 emissienormen. 
Om dat voor  elkaar te krijgen spelen brandstofi njectie, lucht-
toevoer en  emissiesysteem eendrachtig samen. Hoe? 
Dat beschreven we in AMT al bij  de introductie van DAF’s MX-13 
motor. Lees het terug in het maanddossier  op www.AMT.nl/april2013 (of scan de QR-
code). En kijk dan meteen naar de video van de MX-11.

Hoe voldoet DAF aan Euro 6?

>
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De common rail. Let op de drukleidingen die van beneden komen. Daaronder zijn de beide unit- 
pumps met de gesmede nokkenas geïntegreerd in het blok.

Luchttoevoer op maat en 
controle van de uitlaatgas-
temperatuur zijn onmisbaar 
voor Euro 6. De MX-11 heeft 
daarvoor een ingekapseld 
uitlaatspruitstuk, een turbo 
met variabele geometrie, 
een EGR-klep, -koeler en 
–venturi  en de BPV-klep 
achter de turbo.  De venturi 
die na de koeler in de EGR-
stroom zit is bepalend voor 
de verdeling van het EGR-gas 
in de luchtinlaat.
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Diesel, what else?
“De diesel is 120 jaar oud, maar zijn grootste 
progressie maakt hij juist de laatste 10 à 20 
jaar door”, zegt Prof Dr Franz Moser. Maar hoe 
ziet de toekomst van de diesel eruit? Is er nog 
ontwikkelingspotentieel?

Een compleet nieuwe motor. DAF heeft aan de 
ontwikkeling meer dan vier jaar gewerkt. En dat 
nog alleen dankzij de moderne computersimula-
tietechnieken, die al voor dat er ook maar iets in 
ijzer is gebouwd haarfi jn aangeven hoe de motor 
zal presteren. Voorheen duurde zo’n ontwikkeling 
al gauw zeven jaar. Om de presentatie van de mo-
tor luister bij te zetten, nodigde DAF Franz Moser 
uit. Deze Oostenrijkse professor, verbonden aan 
onderzoeksbureau AVL List en de TU Wenen is niet 
de eerste de beste. Hij heeft tweehonderd weten-
schappelijke publicaties en twintig patenten op 
zijn naam staan. De titel van Moser’s presentatie 
bij DAF: “Diesel, what else?” Hij legt uit dat de die-
sel werkelijk overal dienst doet, van personenauto 
tot locomotief en van generator tot scheepsmotor. 
Ook de grootte van al die verschillende diesel-
motoren loopt enorm uiteen. Moser toont een 
personenautodiesel met een inhoud van een halve 
liter per cilinder naast een enorme scheepsdiesel 
met een inhoud van 1.800 liter per cilinder. Uit zijn 
negen cilinders gezamenlijk produceert zo’n 
motor 45.000 pk bij een toerental van 60 omwen-
telingen per minuut… Hij illustreert die ontwikke-
ling aan de hand van een grafi ek met de grenzen 
van de Euronormen voor truckmotoren. 
Om daarin de Euro 6-norm zichtbaar te maken, 
moet hij een vergrootglas gebruiken.
Als factoren die die enorme vooruitgang mogelijk 
maakte noemt Moser allereerste de turbo en 
intercooler: “In het beging van de jaren ‘80 was 

DAF de eerste truckbouwer die daarmee kwam. 
Op de voet gevolgd door Steyr, waar ik toen voor 
werkte…” Daarnaast noemt hij de hogedrukinjec-
tiesystemen en dan met name common-rail met 
zijn mogelijkheid om tijdens één verbrandings-
cyclus tal van deelinjecties te doen. Ook EGR 
draagt bij, al verhoogt dat bij een gegeven 
specifi ek vermogen wel de piekdruk in de 
verbrandingskamer. Wat een meer robuuste 
motorconstructie noodzakelijk maakt. Verder zijn 
er natuurlijk nog het hele schoonmaaksysteem in 
de uitlaat en de elektronica die al die regelingen 
optimaal met elkaar laat samenwerken. 
En last-but-not-least: in de fabricage wordt met 
veel kleinere toleranties gewerkt.
“Truckfabrikanten en hun leveranciers hebben 
zich de afgelopen jaren enorm in moeten span-

nen om op het Euro 6-niveau te komen”, gaat 
Moser verder. “Hun motoren werden veel schoner 
en krachtiger, maar de ontwikkeling in het brand-
stofverbruik was minder spectaculair.” Moser is 
ervan overtuigd dat de truckdiesel op dat gebied 
in de komende jaren grote stappen gaat zetten. 
Dat geldt met name voor de motoren in de lange-
afstandstrucks: “In die trucks is de dure technolo-
gie, die dat eist, immers het eerst terugverdiend”. 
En dus verwacht Moser juist op dit type trucks een 
combinatie van downsizing, hybridetechnologie 
en het terugwinnen van warmte uit uitlaat en 
koelvloeistof. Downsizing zien we al op de nieuwe 
MX-11, maar of DAF ook werkt aan hybridisering 
en het terugwinnen van meer afvalwarmte dan 
de turbo doet, daarover houden de ontwikkelaars 
hun lippen stijf op elkaar.

Veertig jaar testen door Lastauto & Omnibus toont de enorme ontwikkeling die de diesel de laatste decennia doormaakte. Terwijl 
het gemiddeld motorvermogen bijna verdubbelde, net als de gemiddelde snelheid op het testtraject, daalde het brandstofverbruik. 
In het begin snel, later onder invloed van de steeds strengere emissie-eisen langzamer.

Gemiddeld verbruik en snelheid 40 tons trucks

Gemiddeld motor-
vermogen (kW)

Gemiddelde voertuigsnelheid

Gemiddeld brandstofverbruik
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‘DAF’-motorenfabriek in Amerika
In 1996 nam de Amerikaanse truckproducent 
Paccar het Nederlandse DAF over. Voor die 
overname bouwde Paccar zelf geen motoren. 
Nu wel, in een ‘DAF’-motorenfabriek in de VS.

De motoren in de Paccar-trucks van de merken 
Kenworth en Peterbilt waren afkomstig van 
vooral Caterpillar, Cummins en Detroit Diesel. 
Omdat Caterpillar met name voor grondverzet 
bouwt, waar de emissie-eisen minder streng zijn, 
en Detroit Diesel door concurrent Daimler werd 
overgenomen, wilde Paccar eigen motoren voor 
zijn Amerikaanse trucks. Daarom ontwikkelde 
DAF aan het einde van het vorige decennium 
een voorloper van de 12,9 liter MX-13 die aan de 
Amerikaanse EPA ‘10 emissie-eisen voldeed. 
En om te voorkomen dat die motoren in grote 
aantallen over de oceaan verscheept zouden 
moeten worden, startte Paccar in 2007 aan de 
ontwikkeling van een motorenfabriek aan de 
andere kant van de oceaan.

 De juiste locatie 
De Nederlander Lex Lemmers kwam over uit 
Eindhoven om die klus te klaren. Onder zijn 
leiding werd een stuk grond van 1.600.000 m 2  
gekocht vlakbij de plaats Columbus in de zuide-
lijke staat Mississippi. Lemmers legt uit waarom 
juist daar: “Er is hier een snelweg, een waterweg 
naar de Golf van Mexico en een vliegveld. Er was 
hulp van de staat Mississippi. Toyota, Nissan en 
Mercedes zitten in de buurt, dus de toeleveran-
ciers zijn er ook. In Columbus zit een Technische 
universiteit en een paar mijl de andere kant op 
zit een Community College (ROC) met meer dan 
vijfduizend studenten”. Toen de fabriek in 2010 
gereed kwam, moesten de juiste medewerkers 
dus te vinden zijn: “Op ons online vacatureformu-
lier kregen we twaalfduizend aanmeldingen.” 
De meest geschikte kandidaten deden een test 
op het ROC en wie daar goed doorheen kwam, 
kreeg een uitnodiging om zich te bewijzen in 
de speciale simulatieruimte in de fabriek: “Daar 
testen we of kandidaten de taken aankunnen die 
in de fabriek voorkomen, ook als er ineens een 
andere taak tussendoor komt”.

Voorbeeldfabriek
En zo ging Lemmers’ functie over van project-
leider in fabrieksdirecteur. Eind 2010 leverde de 
fabriek de eerste motoren. Eerst nog met blokken 
en koppen die al keurig verspaand uit Eindhoven 
kwamen. Inmiddels worden zestig motoren per 
dag volledig vanaf ruw gietstuk opgebouwd. En 
omdat steeds meer Peterbilt en Kenworth-klan-
ten voor de Paccar-motor kiezen verwacht Lem-
mers in de komende jaren te groeien naar een 
productie van 150. Een rondje door de productie 
leert dat dit een voorbeeldfabriek is: het is er 

hoog, licht, relatief stil en er is airconditioning. “In 
verband met de toleranties mag de temperatuur 
met niet meer dan 3 à 4°C variëren”, legt Lemmers 
uit. “Voor stabiliteit van de verspaningsmachines 
is de betonnen vloer één meter dik.” Opvallend: er 
rijden geen heftrucks: “Te gevaarlijk, daar gebeu-
ren veel ongelukken mee”. Treintjes met een vaste 
dienstregeling brengen de pallets met onder-
delen op hun bestemming. Verder wordt al het af-
val gerecycled: “Per motorblok komt er 100 kg aan 
spanen vrij. Die zuiveren we uit het koelmiddel en 
verkopen we. Het koelmiddel wordt hergebruikt”.

 Verspaning en assemblage 
In het verspaningsproces voor de cilinderkop-
pen zijn maar zeven operators actief. Ieder is 
verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en 
de gereedschapswissels aan een straatje van één 
of meer CNC-machines die dezelfde bewerking 
doen. “In dat straatje kunnen we heel eenvoudig 
CNC-machines bijschakelen als we meer capaci-
teit nodig hebben.” En over de gereedschapswis-
sel: “Er zit een chip op de houder, met de data van 
het gereedschap. Zo weten we welk gereedschap 
welk gat heeft geboord en hoe vaak het toen al 
gebruikt was”. De verspaning van de blokken is op 
soortgelijke wijze georganiseerd. Op de interne 
assemblage worden blok en kop samengebouwd. 
Het klepdeksel komt erop, de oliepan eronder en 
alles wat er tussenin zit wordt er ingebouwd. Op 
de externe assemblage volgen alle onderdelen 
die aan de motor worden gebouwd. Denk aan 
ECU, uitlaatspruitstuk, kabelbomen stuurpomp, 

dynamo enzovoorts. Hier wordt op klantenorder 
gebouwd. Op beide assemblage-afdelingen 
zien we naast geautomatiseerde processen ook 
handmatige assemblage. “De automatisering is 
altijd een afweging van veiligheid, ergonomie 
en kwaliteit.” Zo zien we dat de borgveer op de 
pistonpen handmatig gemonteerd wordt. “Maar 
er wordt automatisch een foto gemaakt, zodat de 
computer kan controleren of alles goed is 
gegaan.” De montage van zuigers en drijfstangen 
in de motor gaat daarentegen helemaal geauto-
matiseerd: “Bij handmatige montage zou de rand 
van een drijfstang een kras op een cilinderbus 
kunnen veroorzaken en zo een lekpad voor olie 
kunnen creëren, dus dat willen we niet”.

 Naar Denton, Chillicothe én Eindhoven 
Ingebouwde kwaliteit of niet, na het assemblage-
proces staat de motor toch twee kwaliteitstests te 
wachten. De eerste is de Engine Function Test. De 
motor gaat een testcel in. Een reeks snelkoppelin-
gen wordt automatisch aangesloten en een zware 
elektromotor drijft de motor gedurende 
80 seconden op verschillende toerentallen aan. 
Dat biedt de meetapparatuur de kans om aan 
dertien subsystemen 31 testen uit te voeren. 
Bij de tweede test, de Hot Calibration Test, die ook 
iedere motor ondergaat draait de motor wel op 
eigen kracht.
Is de motor geslaagd, dan krijgt hij van twee 
robots zijn beschermende laklaag en gaat hij op 
transport naar Peterbilt in Denton (Texas) of naar 
Kenworth in Chillicothe (Ohio). Gaan er geen 
motoren naar Eindhoven? “Geen motoren, wel 
motorblokken en koppen. De blokken voor de 
MX-11 worden in Brazilië gegoten. Die gaan we 
hier verspanen voor ze de oceaan overgaan.”

In de fabriek werken zo’n 250 mensen. Op ieder werkstation 
is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen mens en robot. 
Factoren die de keuze bepaalden: veiligheid, ergonomie, 
kwaliteit en kosten.
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