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BEDRIJFSAUTO’S
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Techniek DAF Fina Racetruck

Het DAF Fina Racing Team beschikt over twee voertuigen die
door Bickel Tuning, in samenwerking met een groot aantal sponsors, zijn gebouwd. DAF levert de
motoren en achterassen en daarnaast een aantal componenten.

Racetruck proeftuin voor nieuwe technieken

Vol-lucht
DAF experimenteert al jaren met een Euro III motor in de truckraces. Deze XE motor, afgeleid van de XF
krachtbron, heeft dankzij pits-ervaringen al diverse verbeteringen ondergaan en blijkt zelfs over veel Euro
IV potentie te beschikken. Grootste kopzorg blijft de ademhaling want voor prestaties heb je lucht nodig,
ongeacht het doel.
Racen met trucks, volgens de critici geeft dat geen pas. Immers de
zware bedrijfsauto’s worden uitgemeten op zaken als vermogen,
koppel, efficiency, brandstofverbruik en drive-ability en daar
hoort het om het snelst rondjes rijden absoluut niet bij. Deels hebben
ze gelijk, maar een nadere beschouwing leert ons dat de techniek van de racetruck veel vruchten blijkt te dragen voor de vrachtauto van morgen. Vreemd genoeg
vertonen de reglementen ook tamelijk veel overeenkomsten met
het wegtransport.

Standaard of super
Truckraces zijn onder te verdelen
in twee verschillende klassen. Allereerst de standaardklasse waarin
de gewone zware jongens uitkomen. De reglementen schrijven
hier voor dat er weinig aan het
voertuig mag worden veranderd.
Crème de la crème is de superklasse. Hierin hebben de constructeurs meer bewegingsvrijheid en
bouwen ze bijvoorbeeld een eigen
chassis. In deze klasse komt het
DAF Fina Racing Team uit.
Qua (technische) uitvoering is er
in de superklasse meer toegestaan,

maar gelukkig tot op beperkte
hoogte. Zo mag de cilinderinhoud
van de motor niet meer bedragen
dan 12 liter, moet de motor zijn afgeleid van een bestaand type, mag
er geen onafhankelijke wielophanging worden toegepast, mag er uit
de uitlaat geen zwarte rook komen,
is de snelheidsbegrenzer ingesteld
op 160 km/uur, moet het minimum
terreingewicht 5 ton bedragen en,
om de gelijkenis met een trekker
hoog te houden, moet het voertuig
zijn voorzien van een koppelschotel waar een denkbeeldige oplegger op kan worden getekend.

DAF werkt aan een motor die 1450 pk produceert
en een koppel tot 4900 Nm!
1

Het bovenstaande betekent voor de
constructeur nogal wat beperkingen. Want, naast veel vermogen, is
het zaak een goede wegligging te
hebben en daar gelden nogal wat
restricties. Het is voor een team
dus zaak hier zo creatief mogelijk
mee om te gaan.
En dan praten we over het gehele team want in feite levert DAF alleen maar de motor met een aantal
standaardcomponenten. Versnellingsbak, remdelen enzovoort worden betrokken van derden en door
Bickel Tuning uit Duitsland samengesmeed tot een racetruck, een
vergelijkbare symbiose zoals Mercedes en Molaren hebben in de
Formule 1. Uit die Bickel-gelederen is ook één van de chauffeurs,
Gerd Körber, afkomstig. De andere
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rijder is de 42 jarige Alain Ferté
die sinds dit jaar deel uitmaakt van
het team.
Veel standaard onderdelen
Als we naar de krachtbron van de
truck kijken dan zien we dat DAF
veel onderdelen zo uit het schap
heeft gepakt. Volgens Dr. Ir. G.
Knubben en ir. E. Versluis, beide
eindverantwoordelijk voor de racemotor bij DAF, is de motor van het
afgelopen seizoen met zijn 1250
pk, direct afgeleid van de XE motor, de Euro III uitvoering van de
vorig jaar gelanceerde XF motor.
Deze krachtbron is, om die emissies te halen, voorzien van een
elektronisch geregeld PLD inspuitsysteem. In de kop zien we vier
kleppen per cilinder die via stoterstangen worden bediend door de
onderliggende nokkenas. Deze
krachtbron levert maximaal 355
kW (445 pk).
Om dat gigantische brok vermogen uit de racemotor te halen, is
binnen DAF een team van zeven
ingenieurs en drie monteurs tijdens
de wintermaanden continue bezig
om maar meer kilowatts op de
klokken te krijgen. Hierbij spelen
de brandstofinspuiting en luchtvoorziening (turbo’s) een hoofdrol.
De grootste wijzigingen treffen
we aan boven de zuigers. Allereerst werd de slag van de motor
verkleind om een inhoud van 12 liter te krijgen, de boring bleef gelijk. Om vermogen (en koppel) te
genereren, is het zaak zoveel mogelijk lucht in de motor te brengen.
De luchtbehoefte bedraagt voor
deze motor 3,5 ton per uur. Uiteraard hoort daar een behoorlijke
plas brandstof bij. Er wordt per arbeidsslag zo’n 200 tot 250 procent
meer brandstof ingespoten dan bij
de Euro III XE; dit komt overeen
met 70 tot 80 gram per seconde. U
zult begrijpen dat dit geen eenvoudige opgave is, omdat het in een

De chauffeur zit nu weer gewoon
links op de bok. In de eerste jaren
zat hij in het midden maar, omdat
de motor meer koellucht nodig
had en de radiateur nu rechtop is
geplaatst, was die centrale positie
niet meer mogelijk.
Een team van tien man is constant bezig met de preparatie en ontwikkeling van
de motoren.Voor DAF brengt dit niet direct geld in het laatje, wel een hoop
goodwill en naamsbekendheid. Een truckrace blijkt een ideaal middel te zijn
om in een uiterst ontspannen sfeer de relaties te ontmoeten.

In 7 seconden versnelt de 5 ton zware
racetruck van 60 naar 160 km/h!

Hier de racetruck in de bouwfase.
Duidelijk is te zien dat omwille van
het zwaartepunt de zware chassisbalken onder liggen en het verstevigingsraamwerk boven.Verder hebben de constructeurs er in
het concept rekening mee gehouden dat de componenten snel kunnen worden gewisseld; een nieuwe motor vergt iets minder dan
één uur.

Snelle en héél snelle computers
zijn noodzakelijk om de hoeveelheid informatie te verwerken. Het
testprogramma is in eigen huis
ontwikkeld.

De krachtbron is afkomstig van de
motorenafdeling van DAF. In deze
speciale testcabine wordt de patiënt met de computers verbonden. Het is zelfs mogelijk om data
per krukashoek binnen te krijgen
en te analyseren!
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De racemotor is met de nieuwste
generatie Unit Pump Electronically Controlled (UPEC) uitgerust.
De inspuitdruk bedraagt 2300 bar.
Ook de Euro III XE motor is voorzien van dit type inspuiting.
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korte tijd (maximum toerental bedraagt 2600 t/min) én fijn verneveld moet gebeuren. Daarbij is
zwarte rook uit de uitlaat ‘not
done’. Dat wordt enigszins voorkomen door een roetfilter, maar als
u zich realiseert dat deze motor
met een lambdawaarde van 0,9 tot
1,1 presteert (normaal bedraagt
deze 2 tot 2,5 voor een truckdiesel)
dan is een dergelijke motor van nature verslaafd aan de rokerij.
De enige manier om kortstondig
en veel brandstof in te spuiten, is
het verhogen van de inspuitdruk.
Deze bedraagt 2300 tot 2400 bar
bij 2600 t/min. En uiteraard heeft
men wat moeten doen aan de diameter van de inspuitgaatjes en de
steilheid van de inspuitnokken.
5 bar turbodruk
Die waanzinnige hoeveelheid lucht
gaat uiteraard niet op eigen houtje
naar binnen. Net zoals de cilinderkoppen is het ademhalingsorgaan
van de motor ook in tweeën gesplitst. Per drie cilinders is er een
eigen uit- en inlaatspruitstuk met
turbo. Het inlaatdeel is zo afkomstig uit het schap, de uitlaat is apart
geconstrueerd. De maximale turbodruk bedraagt 5 bar, hierbij is de
luchtaanvoer limiterend. Het afgelopen jaar maakte men gebruik van
een Garrett, dit jaar een KKK, turbo die maximaal 170.000 t/min
draait. Een dergelijk onderdeel met
die specificaties vindt u uiteraard
niet op het schap van de turboproducent. Echt veel details zullen
we om begrijpelijke reden niet uit
de mond van de motorconstructeurs horen. Wel dat vooraf aan ieder race een nauwkeurige analyse
wordt gemaakt van het circuit en
hier, indien mogelijk, de motorsetting op aangepast. O, ja de gemiddelde tijd om deze 5 ton van 60
naar 160 km/uur te krijgen bedraagt 7 seconden.
Ten opzichte van de XE cilinderkop heeft men het een en ander
veranderd. Omdat de brandstof
met zo’n hoge druk wordt ingespoten, bleek het niet meer noodzakelijk te zijn om de binnentredende lucht zo intensief te wer-

De remschijven worden continu
gekoeld met water, de enige manier om de temperatuur tussen de
300 en 600 °C te houden. Daarnaast is er een sensor bij de schijf
gemonteerd die de temperatuur
meet. Deze informatie wordt opgeslagen en in de pits uitgelezen. Het
is voor de chauffeur en het resultaat van belang dat die temperatuur binnen de grenzen blijft.

Achter past het team een as toe
van het type De Dion. Het is eigenlijk een soort tussenvorm van de
starre achteras en de onafhankelijke ophanging. Zo claimt men
een lager onafgeveerd gewicht.

velen. Dit zou alleen maar energie
kosten. De opstelling van kleppen
en verstuiver bleef wel ongewijzigd. De compressieverhouding is
iets lager dan die van een reguliere
XE omdat de constructeurs, met
het oog op de betrouwbaarheid van
het drijfwerk, hier de voorkeur aan
gaven boven het verlagen van de

Achterop de truck zijn de waterreservoirs gemonteerd.Voor een
race neemt men 200 liter aan
boord. De koppelschotel is reglementair verplicht.

vuldruk. Over de vorm van de kom
in de zuiger blijven de monden gesloten. Wel dat deze, evenals de
turbo’s, constant wordt gewijzigd.
Barre cilinderdruk
Het ontbranden van die hoeveelheid dieselolie levert een cilinderdruk op van 300 bar. Ter vergelijking: in de XF bedraagt deze zo´n
150 bar. Om die immense klappen
goed te kunnen verwerken, worden
er zwaardere bouten voor de kop
en de lagerkappen gebruikt. Ook
de koppakking is van een betere
kwaliteit. Tevens gebruikt men

De brandstof wordt met 2400 bar ingespoten
3

voor het blok een hogere kwaliteit
gietijzer.
En zie hier de spin-off van de ervaringen met de racetruck, want
inmiddels gebruikt DAF voor de
productiemotoren eveneens die hogere kwaliteit gietijzer (GGV) en
de verbeterde koppakking. En het
verhaal gaat nog verder, want de
tendens voor Euro IV in combinatie met EGR is dat de cilinderdruk
zal stijgen. DAF heeft nu al de zekerheid dat het drijfwerk van de
XF, of zo u wilt de XE, motor hier
tegen bestand is.
Voor de racetruck blijft de turbo
een bijzonder essentieel onderdeel.
We hebben al eerder geconstateerd
dat de keuze altijd een compromis
is. De oplossing lijkt simpel: neem
er één met verstelbare geometrie
dan kun je over een veel breder
toerengebied nut hebben van dit
onderdeel. Uiteraard weten ze dat
bij DAF ook, maar een dergelijke
oplossing is niet eenvoudig.
Om optimaal van die grote hoeveelheid lucht te profiteren, is het
zaak deze terug te koelen. DAF
heeft hiervoor het voertuig uitgerust met twee intercoolers. Deze
worden hoofdzakelijk met lucht
gekoeld, tijdens de race wordt er
water op verneveld om voor extra
koeling te zorgen. Het resultaat is
dat de lucht van 270° tot 45° wordt
teruggekoeld.
Watergekoelde remschijven
Als u het truckracen wel eens op
televisie heeft gevolgd dan zag u
dat de trucks als ziedende stieren
hun rondjes draaien. Ziedend van-
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wege de stoom die uit de wielen
treedt. DAF, vooralsnog geen
voorstander van schijfremmen, gebruikt ze rondom op de racetruck.
De volluchtinstallatie is afkomstig
van Knorr. Om de temperatuur van
de schijven tussen de 300 en 600
°C te houden, worden ze gedurende de race gekoeld met water. Om
te voorkomen dat ze gaan scheuren
of kromtrekken door de extreme en
snelle temperatuurwisselingen is
het koolstofgehalte hoog.
Het team heeft het voertuig, de
aandrijflijn, motor en wielophanging uitgerust met een groot aantal
sensoren. De hiervan afkomstige
data wordt opgeslagen in een
blackbox. Deze wordt, zodra de
truck in de pits verschijnt leeggezogen en vervolgens gaan de computerdeskundigen aan het werk
met hun analyses van de gegevens.
Beter en efficiënter zou het zijn de
data gedurende de race over te zenden en dan eventueel de setting van
het voertuig aan te passen, maar
dat is reglementair niet toegestaan.
Naast de enorme hoeveelheid
informatie die men over het wel en
wee van de techniek binnen krijgt,
is het een uitstekend middel om de
twee chauffeurs met elkaar te vergelijken. Samen met het team kan
er zo worden bepaald wat de ideale
strategie is voor zo snel mogelijke
rondetijden. U begrijpt nu hoe belangrijk de testronden zijn!
Creatief gebouwd frame
Wielophanging en chassis worden
voor een groot deel gedicteerd
door de reglementen. Zo schrijft
deze starre assen voor en bepalen
ze min of meer de plek van de motor. Omwille van de wegligging en
gewichtsverdeling zijn beide niet
ideaal. Het is voor de constructeur,
in dit geval Bickel Tuning, dus
zaak om hier een zo creatief mogelijke draai aan te geven.
Om het zwaartepunt zo laag mogelijk te krijgen, heeft deze een
compleet nieuw chassis ontworpen. Hierbij zijn de hoofd-chassislangsliggers gescheiden van de
versterkingsconstructie. Het
zwaarste deel ligt laag, de lichtere
versterking zit er bovenop.
Ook in de aandrijflijn maakt
Bickel een knipoog naar de regle-

menten. De constructeur heeft
voor de achteras gekozen voor een
De Dion type. De knipoog bestaat
hier uit een lichte gebogen buis die
de verplichte vaste verbinding
vormt tussen linker en rechter achterwiel; grosso modo is het eigenlijk een onafhankelijke wielophanging met het differentieelhuis
gemonteerd aan het chassis. Van
daaruit gaan twee korte aandrijfassen naar de achterwielen. Het
voordeel hiervan is volgens de
constructeur een lagere onafgeveerde massa.
Omwille van de gewichtsverdeling monteerde men aan het begin
van het seizoen de versnellingsbak
aan het differentieelhuis. Maar ten
gevolge van torsietrillingen brak
de as nogal eens, vandaar dat de
versnellingsbak halverwege het
seizoen weer verhuisde naar het
vliegwiel. De koppelomvormer,
het betreft hier een automatische
(bus)versnellingsbak met vijf overbrengingen van ZF, is achter het
vliegwiel gemonteerd. Om het
gigantische koppel te kunnen verwerken, zijn de tandwielen breder
uitgevoerd dan normaal. Echter,
een stilstaande start zou ook dit
type niet overleven, vandaar dat er
altijd rijdend wordt gestart.
De chauffeurs gebruiken in de
race de drie hoogste versnellingen.
De bediening is manueel met een
knop op het stuur of automatisch.
De aandrijflijn is zo gedimensioneerd dat bij de maximum snelheid
de motor het maximum toelaatbare
toerental van 2.600 t/min draait.
Goede middenmotor
Afgelopen seizoenen is gebleken
dat de prestaties van het DAF-team
ieder jaar verbeteren. Echter, bovenaan in de prijslijst heeft men
nog niet vaak kunnen pronken. Het
team draait goed mee in de middenmoot, maar komt nog wel wat
te kort. Bijvoorbeeld het gewicht is
ten opzichte van de concurrentie te
hoog. Er zijn teams die doodgewicht mee moeten nemen om aan
de 5 ton te komen. Dat dode gewicht wordt optimaal op het voertuig gepositioneerd en verbetert
dus de tractie en wegligging.
Het DAF Fina Racing team
heeft het verlagen van het gewicht

Turbo’s balanceren behoort tot de standaardwerkzaamheden. De schoepvorm
en de grootte van de compressor en turbinewielen worden de ingenieurs van
het DAF-raceteam nauwkeurig gekozen en op elkaar afgestemd.Want dát is de
sleutel tot het creëren van een gewenste koppelcurve.

Een cilinderdruk van 300 bar stelt
de mechaniek danig op de proef
daarom hoog op de prioriteitenlijst
staan. Men verwacht van de motor
zo’n 100 kg te kunnen schaven,
bijvoorbeeld door de geluidsribbels achterwege te laten en de roterende massa te verminderen. Op de
rest van de truck tracht men nog
250 kg te besparen door toepassing
van lichtere materialen.
En uiteraard is er vraag naar
meer (beschikbaar) vermogen en
koppel. Volgens Dr. Ir. Knubben
liggen de targets voor het komend
jaar voor de snelle circuits op een
vermogen van 1450 pk tussen
2400 en 2600 t/min met een bijbehorend maximum koppel van 4400
Nm bij 2000 t/min. Voor de bochtige circuits wordt het koppel opgevijzeld naar 4900 Nm bij 1800
t/min met een bijbehorend maximum vermogen van 1300 pk tussen 2000 en 2400 t/min.
Door toepassing van turbo’s met
de nieuwste technologie, vergelijkbaar met die van de personenauto’s, wil men een bredere toerenband realiseren. Verder worden de
overige ademhalingsorganen geoptimaliseerd. Daarnaast zal men
blijven zoeken naar de optimale
verbrandingskamervorm in de zuiger en dito kleptiming. Ook wil
men volgend jaar samen met Fina
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Het blijft zoeken naar de ideale turbo.
Voor volgend seizoen hoopt men over
een type te beschikken met een bredere
toerenband.

experimenteren met de brandstof.
Of op de circuits de dieseltechniek van de volgende eeuw rondrijdt is, gezien de extreme omstandigheden, de vraag. Het feit dat er
nieuwe technieken kunnen worden
beproefd, maakt de acceptatie van
dergelijke megafestijnen wat eenvoudiger. En, het is in ieder geval
een middel om DAF als vrachtautoproducent in de zuidelijke landen
nog meer bekendheid te geven.

Hans Doornbos
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