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BEDRIJFSAUTO’S 
MAN ontwikkelt nieuwe motorlijn

Het zijn allemaal kreten die iedere ondernemer
graag hoort: lager verbruik, meer vermogen,
langere levensduur, ruimere servicetermijnen,
bedrijfszekerder, goed toegankelijk voor de
monteur, bescheiden in de maatvoering en
bovenal techniek van de bovenste plank. In de
praktijk is het realiseren van dergelijke doelstel-
lingen een hele klus. Het beste kan de ontwikke-
lingsafdeling met een schone lei beginnen. En
dat is precies wat MAN heeft gedaan. Bestaande
motoren en bestaande productietechnieken wer-
den vergeten en men kreeg groen licht voor rati-
onele veranderingen, lees verbeteringen. Minder
inhoud dan de voorganger, de D2866, maar wel
met kengetallen die horen bij een krachtbron
van deze tijd.

Van 310 tot 430 pk
Laten we daar maar meteen mee beginnen. De
D20 zescilinder turbo interkoeler heeft een
inhoud van 10,5 liter, vier kleppen per cilinder,
bovenliggende nokkenas, common-rail inspuit-
techniek met een inspuitdruk tot 1600 bar, 6-
straals directe inspuiting, een extern gekoeld
uitlaatgasregeneratiesysteem met een eigen ont-
wikkeld roetfilter (alleen voor twee zwaarste

versies) en elektronische EDC7-motorregeling.
Schoon aan de haak weegt de krachtbron 960
kg, de motor is leverbaar in vier vermogens,
228 (310), 257 (350), 287 (390) en 316 kW (430
pk) met respectievelijke koppels van 1550, 1750,
1900 en 2100 Nm allen beschikbaar in het toe-
rengebied 1000 tot 1400 t/min. De gemiddelde
effectieve zuigerdruk bij maximum koppel
begint bij 18,5 bar voor de lichtste uitvoering
oplopend tot 25,1 bar voor de 430 pk’er. De
motor is zo geconstrueerd dat deze een vermo-
gensreserve heeft van 20 procent. Het betreft
een langeslagmotor met een boring en slag van
120x155 mm. Ten opzichte van de voorganger
zijn de ontwikkelaars erin geslaagd het exem-

Vier jaar en 140 miljoen Euro kostte de ontwikke-
ling van de nieuwe D20-motorlijn van MAN. De
krachtbron valt in de vermogensklasse tussen de
310 en 430 pk en heeft een reserve tot 20% om in
te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Compacte zescilinder met grote daden

MANnetjesputter
Vier jaar tijd had MAN nodig om vanaf nul een com-

pleet nieuw motorblok te ontwikkelen. Deze D20 zesci-

linder met een inhoud van 10,5 liter kenmerkt zich voor-

al door een laag gewicht, bescheiden afmetingen en

geringe onderhoudsbehoefte, maar levert desondanks

de prestaties van een zwaargewicht. Het concept is vol-

gens MAN voorbereid op de komende emissie-eisen;

zonder brandstoftoevoeging wel te verstaan!
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plaar 100 kg lichter te maken en 25% minder
onderdelen te gebruiken.
Door een kleinere afstand tussen de cilinders te
hanteren is de inbouwmaat van de D20 klein.
Wat opvalt is dat we te maken hebben met een
relatief kleine motor die voor wat betreft de
prestaties waarden laat zien waarvoor de con-
currentie meer liters gebruikt. Mede verant-
woordelijk voor die fraaie cijfers zijn de hoge
verbrandingsdrukwaarden, maar om dat uit
zo’n kleine motor te peuteren was het wel
noodzakelijk het blok van een materiaal te ver-
vaardigen dat een hoge stijfheid en vermoei-
ingsgrens heeft. MAN kwam uit op GJV-450 dat
na een metallurgische bewerking de mogelijk-
heid in zich heeft om de krukaslagerkappen op
het gietstuk aan te gieten in plaats van ze apart
te maken. De hoofdlagers worden gecrackt; in
een speciale installatie worden de lagerplaatsen
in een laserstation aan beide kanten van groe-
ven voorzien en vervolgens gecontroleerd
gebroken. Resultaat is een unieke verbinding
die qua sterkte optimaal bestand is om de hoge
belastingen op te nemen. Ook de zuigers en
drijfstangen zijn optimaal gebalanceerd uitge-

De afstand tussen de cilinders nam af waardoor
afmeting en het gewicht van het blok verminder-
de. Het blok kent een relatief kleine cilinderinhoud
met hoge verbrandingsdrukwaarden.

Een door tandwielen aangedreven
bovenliggende nokkenas met vier
kleppen per cilinder staat borg voor
een adequate ademhaling en dito
vullingsgraad. Een turbo met vaste
schoepen en interkoeler vergroten
de luchtaanvoer.

MAN heeft gekozen voor common
rail inspuiting, de maximale inspuit-
druk bedraagt 1600 bar, het betreft
de tweede generatie van Bosch het-
geen vooral tot uiting komt in de
grote variatiemogelijkheid bij het
bepalen van de inspuitdruk en tijd-
stip en daardoor prefect af te stem-
men op de bedrijfsomstandigheden.

Een geringe onderhoudsbehoefte speelde een
grote rol in het ontwikkelingsproces; een service-
termijn van 120.000 km en onderdelen die goed
toegankelijk zijn voor de monteur zijn mede daar-
van het resultaat. Ook het kleine aantal afdicht-
ingsplaatsen is een pré.
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voerd; licht en tegelijkertijd bestand tegen de
hoge belasting; de zuigers met geïntegreerd
koelkanaal zijn uiteraard van aluminium, de
drijfstangen van smeedstaal.

Minder en makkelijker onderhoud
MAN heeft de nieuwe D20-motor geconstrueerd
op een levensduur van (langeafstandsvervoer)
1,5 miljoen kilometers. Het onderhoudsinterval
is bepaald op 120.000 km en tijdens die beurt
worden V-snaar en klepspeling gecontroleerd en
krijgt de motor verse olie en een nieuw filter.
Uiteraard moet de motorolie voldoen aan de
door MAN opgestelde specificaties en gebiedt de
eerlijkheid te vermelden dat het carter een
inhoud heeft van maar liefst 40 liter.
De multi-V-riem drijft de waterpomp, dynamo
en aircocompressor aan, andere belangrijke
aggregaten zoals bijvoorbeeld de luchtcompres-
sor en de ventilator worden rechtstreeks aange-
dreven door onderhoudsvrije tandwielen aan de
voor- of achterkant van de motor. De luchtcom-
pressor betreft een ééncilinder type die qua
opbrengst niet onderdoet voor de tot dusver
gebruikte tweecilinders maar wel genoegen
neemt met 45% minder energie. De tandwiel-
aandrijving is voorzien van een gedeeld en
gespannen tussenwiel dat borg staat voor een
spelingsvrije aandrijving, ook bij lastwisselin-
gen.
De EDC7-motorregeling werd op het gebied van
storingzoeken en diagnosestellen aanzienlijk
uitgebreid. Afwijkingen van de voorgeschreven
waarden die tijdens bedrijf optreden worden
opgeslagen en kunnen later, uiteraard met de
benodigde apparatuur, worden uitgelezen. Het
EDC-regelapparaat is boven op de motor gecon-
strueerd waardoor het goed toegankelijk is voor
servicewerkzaamheden.
Afdichtingsplaatsen zijn vaak de oorzaak van
ongewenste reparatie. De MAN-technici hebben
in het kader van de betrouwbaarheid ernaar
gestreefd het aantal afdichtingen tot een mini-
mum te beperken. Meest opmerkelijk is wel dat
er tussen het cilinderblok en de -kop geen direc-
te uitwisseling meer is van motorolie en koel-
vloeistof; de krukkast en de kop worden afzon-
derlijk van de nodige sappen voorzien. Toe- en
afvoer van het koelwater geschiedt volgens het
principe van de diagonale doorstroming en ook
de olietoevoer gaat via gescheiden circuits. De
tot nu toe gebruikelijke doorgangen zijn hier-
mee komen te vervallen hetgeen zal resulteren
in minder koppakkingreparaties. Ook de dicht-
heid van het oliecarter is verbeterd door het ver-
loop van de pakking te optimaliseren.
Een andere aanpak om de kans op lekkage te
verminderen is het integreren van delen in één
component. Een voorbeeld daarvan is de oliemo-

dule die de functies filteren, koelen en gasschei-
ding in zich verenigt. En ook het dieselhoofdfil-
terelement, het voorfilter met handpomp en de
verwarming zijn gecombineerd in één unit.

Nieuwe productielijn
MAN heeft voor deze nieuwe lijn krachtbronnen
een nieuwe productielijn ontwikkeld, het con-
cern investeerde ongeveer 60 miljoen Euro in
nieuwe productiemiddelen. De toegepaste mate-
rialen, het concept en constructies verlangden
dit. Weliswaar zijn common rail en gekoelde
EGR-systemen al langer in zwang bij MAN, de
manier waarop het olie- en koelsysteem zijn
ingericht is compleet nieuw. Naast de bewer-
king van krukkast en cilinderkop worden alle
tandwielen en drijfstangen, krukassen en nok-
kenassen zelf door MAN geproduceerd. De fabri-
cagetechniek van de krukkast en de cilinderkop
slokte de helft van het geïnvesteerde geld op.
Ten aanzien van het milieu heeft het concern

ook de nodige maatregelen genomen. Zo zijn
alle gebruikte kunststoffen gemarkeerd zodat ze
in een recycleproces makkelijk te verwerken
zijn. En de oliefilters zijn zo geconstrueerd dat
de patronen thermisch gerecycled kunnen wor-
den zonder dat er reststoffen overblijven.
Het is MAN gelukt in zeer korte tijd een com-
pleet nieuwe krachtbron te lanceren die nogal
wat nieuwe (fabricage) technieken in huis heeft.
De door MAN vermelde kengetallen scheppen
hoge verwachtingen, klein en fijn qua afmeting,
groots voor wat betreft de prestaties. En vol-
doende perspectief voor Euro4 en verder. ●

Hans Doornbos

Dat de nieuwe MAN D20 weinig onder-
houd behoeft is mede te danken aan de
tandwielaandrijving van de luchtcom-
pressor en ventilator. Alle onderdelen
worden in eigen huis gefabriceerd.

De krukkast is vervaardigd van hoogwaardig giet-
materiaal GJV-450 om de hoge drukken te kunnen
behappen. De drijfstang- en krukashoofdlagers
worden mede om die reden gecrackt, ook de pas-
sing is dan preciezer en steviger.

De ééncilinder luchtcompressor heeft 45% minder
energie nodig om zijn werk te doen. Het compo-
nent is aan de vliegwielzijde van de motor geposi-
tioneerd en wordt ‘spelingsvrij’ aangedreven door
tandwielen.
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