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Meer op de weg, minder in de werkplaats

BEDRIJFSAUTO’S
XF105: DAF’s nieuwe topmodel

Iedereen blij, zo lijkt het met de nieuwe DAF
XF105. Voor de chauffeur biedt de cabine nog
meer praktische ruimte dan de toch al riante
leef- en werkruimte in de XF95. Ondanks de
hogere aanschafprijs van 10 tot 15% (voor een
groot deel veroorzaakt door de AdBlue-installa-
tie) vallen de exploitatiekosten voor de vervoer-
der lager uit. De onderhoudskosten, het brand-
stofverbruik en de afschrijving zijn namelijk
substantieel lager dan van de Euro 3-DAF.
Daarnaast kunnen de meerkosten deels gecom-
penseerd worden met subsidies voor schone

voertuigen, die in tal van landen om ons heen
gelden. Een voorbeeld hiervan is de Duitse
Maut. Een ander positief aspect betreft het wel-
zijn van de chauffeur. Een man of vrouw op de
bok die het naar zijn zin heeft, rijdt geconcen-
treerder en zuiniger en is minder vaak ziek. En
ook dat is in geld uit te drukken!

Nieuwe motor
In het zwaarste segment gebruikt DAF voor
Euro 4- en 5-toepassingen een compleet nieuwe
(Paccar) motor, de MX. De oude Euro 3 XEC

krachtbron blijft in productie zolang deze op
grond van de emissiewetgeving nog is toege-
staan.
De nieuwe Paccar MX-motor is geheel ontwik-
keld bij DAF Trucks in Eindhoven. DAF bena-
drukt dat de emissie-eisen een belangrijke rol
hebben gespeeld, maar niet de enige drijfveer
waren voor de ontwikkeling van de MX.
Efficiency, prestaties, duurzaamheid, betrouw-
baarheid, een gunstige kilometerkostprijs, een
lage uitstoot van emissies en een geluidsreduc-
tie vormden een grote stimulans in het ontwik-
kelingsproces. Als de krachtbron onderhoud of
reparatie behoeft, dan mag dit niet te veel tijd
in beslag nemen. Stilstand kost immers geld.
Opmerkelijk is dat DAF bij de lancering van de
XEC Euro 3 motor nog aangaf dat deze voldoen-
de potentie in huis had om aan de komende
emissie-eis te kunnen voldoen. Men dacht daar-
bij aan aanpassingen zoals een turbo met varia-
bele geometrie, hogere inspuitdrukken en uit-
laatgas nabehandeling. Blijkbaar is DAF toch
van gedachten veranderd.

Conservatieve techniek
De Paccar MX-motor is van voor tot achter
nieuw ontworpen en kenmerkt zich door een

Volgend jaar start DAF in Eindhoven met de productie

van de opvolger van de XF95, de XF105. Naast een aan-

tal cabine-aanpassingen vond de grootste vernieuwing

plaats in de aandrijflijn. DAF ontwikkelde een compleet

nieuwe motor met een maximale service-interval van

150.000 km en een gegarandeerde levensduur van 1,6

miljoen kilometer. Weinig werkplaatstraffic dus!
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combinatie van bewezen, state-of-
the-art technologie en een aantal
technische vernieuwingen. Het
betreft een zescilinder in lijn met
een boring en slag van respectieve-
lijk 130 en 162 mm, hetgeen de MX
een slagvolume van 12,9 liter
geeft. De oude XEC motor heeft
een 4 mm kleinere slag, dat een

inhoud van 12,6 liter oplevert.
De Paccar motor heeft een cross flow cilinder-
kop uit één stuk met een geïntegreerd inlaat-
spruitstuk en vier kleppen per cilinder, opge-
steld in een 30 graden diamantpositie. De XEC
heeft twee cross flow cilinderkoppen en vier
kleppen per cilinder in een 20 graden opstel-
ling.
In eerste instantie verschijnt de XF105 in een
300, 340, en 375 kW (410, 460 en 510 pk) uitvoe-
ring met respectievelijke maximale koppels van
2.000, 2.300 en 2.500 Nm, beschikbaar tussen
1.000 tot 1.500 t/min. Voor de toekomst staat er
nog een 410 kW (560 pk) versie op het program-
ma.
Dat betekent dat men geen gebruik meer hoeft
te maken van de Cummins motor die dienst
doet in de zwaarste XF95 uitvoering. Dat heeft
een voordeel, want de bouwhoogte van deze
krachtbron is hoger. In de vernieuwde cabine
kan men daarom nu met een 17,5 cm lagere
motortunnel toe waardoor er meer staruimte
voor de chauffeur is ontstaan.
DAF heeft deze motor duidelijk met het oog op
de toekomst ontwikkeld, zodra de markt erom
vraagt kan men de prestatie van de krachtbron
zonder al te veel inspanningen opvoeren.

Waarschijnlijk betreffen dit dan aanpassingen
in het motormanagement.

Vergaand onderhoudsarm
Net zoals bij de XEC motor zijn blok en kop
‘opgetrokken’ uit Compact Graphite Iron, het-
geen borg staat voor een bijzonder stijf, stil
motorblok. Opmerkelijk aan het ontwerp van
het cilinderblok is de integratie van de leiding-
en. Aan de buitenkant ziet het blok er in vol
ornaat kaal uit, zeker ook omdat de pompunits
in het blok zijn ‘opgenomen’.
Minder onderdelen en overzicht waren een
belangrijk item voor de ontwikkelaars. Zo drijft
de onderliggende nokkenas (vandaar de geringe
bouwhoogte) de kleppen en de pompunits van
het brandstofsysteem aan. Ook het al eerder
genoemde inlaatspruitstuk in de kop en de
smeeroliemodule (oliekoeler, -thermostaat en
centrifugaal by-pass in één unit) zijn daar expo-
nenten van.
DAF gebruikt voor de MX natte cilindervoering-
en, dit heeft een efficiëntere temperatuurhuis-

houding tot gevolg en daardoor ook een lange-
re levensduur. De voor alle vermogens gebruik-
te stalen zuigers dragen hier eveneens een
steentje aan bij. De lagers zijn ten opzichte van
de XEC motor overgedimensioneerd en de scha-
len kregen een speciale coating waardoor het
slijtageproces trager verloopt. En wat heeft dat
alles opgeleverd? Een design-life van 1,6 mil-
joen kilometers. Men bedoelt hiermee te zeg-
gen dat bij normale inzet en onderhoud het
drijfwerk bij een dergelijke kilometerstand aan
een verfrissing (revisie) toe is. Uiteraard heeft
deze lange levensduur een positieve weerslag
op de afschrijving van de truck.
Ondanks deze klinkende levensduur heeft DAF
het toch nog aangedurfd de onderhoudsinter-
val te verruimen van 120.000 km naar 150.000
km. Uiteraard geldt dit onder de meest gunsti-
ge inzet, dus internationaal vervoer met ‘scho-
ne’ brandstof (onder andere door dubbele
brandstoffilters) en synthetische olie met als
extra een centrifugaalfilter op de oliemodule.
De olie in de versnellingsbak en achteras moe-

In januari start DAF met de productie
van de XF105. Deze kenmerkt zich
door een gerestyled exterieur, een
nieuw interieurontwerp, een nieuwe
lay-out van het chassis en de nieuwe
Paccar 12,9 liter MX-motor.

Een tevreden chauffeur werkt gemotiveerder en is zuiniger op zijn truck. Hij
moet zich thuis voelen in zijn eigen cabine.

De motortunnel is in vergelijking met de XF95 17,5 cm lager,
wat ten goede komt aan de stahoogte in de cabine.

Door de luchttanks en andere remcomponenten
aan de binnenzijde van het chassis te positioneren
bleef er voldoende ruimte over voor een volwas-
sen brandstoftank van maar liefst 1.500 liter.

De DeNOx SCR unit is gecombineerd met de uit-
laatdemper. De AdBlue tank heeft een capaciteit
van 50 of 75 liter.
Foto’s: DAF
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ten het meer dan een half miljoen (540.000)
kilometer uithouden.
Deze cijfers rechtvaardigen een werkplaatsbe-
zoek van eens per jaar. Een fantastische presta-
tie, maar voor de mannen in de werkplaats
betekent dit een behoorlijke verantwoordelijk-
heid. De monteur moet de techniek met een
vooruitziende blik beoordelen. Hij krijgt maar
één keer per jaar de kans om zijn kunsten te
vertonen en wordt er wel op aangekeken als de
combinatie tussentijds komt te stranden.

Nieuw brandstofsysteem
Euro 4-voertuigen voorzien van de SCR-techniek
laten over het algemeen een lager brandstofver-
bruik zien dan hun Euro 3 voorgangers. Bij DAF
wordt die vergelijking iets moeilijker omdat de
motor volledig nieuw is ontwikkeld. Toch ver-
meldt DAF dat de nieuwe XF105 een 4% lager
verbruik scoort. Daarmee wordt het noodzake-
lijke AdBlue-verbruik gecompenseerd. Een Euro
5-voertuig consumeert ongeveer 1 liter AdBlue
per 20 liter diesel.
De SCR-unit is gecombineerd met de roestvast-
stalen uitlaatdemper die aan de rechterzijde
van het chassis is geplaatst. Voor de opslag van

AdBlue is er een aparte tank gemonteerd met
naar keuze een inhoud van 50 of 75 liter. Die
laatste genereert een Euro 4 actieradius van
4.000 tot 4.500 kilometer.
Door de luchttanks en andere remcomponen-
ten naar de binnenzijde van het chassis te
brengen en door de compacte SCR-unit zag men
toch nog kans om een brandstoftank met maar
liefst 1.500 liter inhoud te monteren. Zo kan de
vervoerder optimaal profiteren van de brand-
stofprijsverschillen binnen de Europese
gemeenschap, wat weer bijdraagt aan de lagere
exploitatiekosten.
De Paccar MX-motor is uitgerust met een nieuw
brandstofsysteem. DAF heeft zaken gedaan met
Delphi en zij ontwikkelden samen het Smart-
hogedrukbrandstofsysteem welke volledig is
geïntegreerd in het motorblok. De pompunits
van de brandstofpomp worden door de nokken-
as bediend. Afhankelijk van de omstandigheden
kan een voor- of na-injectie of een combinatie
van beiden worden toegepast.
Vermeldenswaard is dat het systeem de moge-
lijkheid in zich draagt de verstuiver-openings-
druk elektronisch te variëren. Deze wordt gere-
geld door solenoids in de unit-pomp en in de

injector. De eerstgenoemde regelt het begin van
de drukopbouw, de tweede het moment van
openen van de injectornaald en daarmee de
inspuitdruk. Het regelbereik varieert van 200
tot 2.000 bar.
Deze combinatie van mogelijkheden geeft de
motor een bijzonder stille loop, een gunstig
brandstofverbruik en een uitstoot van roet en
NOx die, zonder roetfilter, binnen de Euro 4-
norm blijven.

Voorbereid op het zware werk
DAF presenteert in de XF105 vernieuwde en
nieuwe achterassen. Standaard wordt een trek-
ker geleverd met de DAF SR 1347 achteras die is
aangepast om snellere differentiëlen te gebrui-
ken. Deze hypoid-achteras heeft een technisch
draagvermogen van 13 ton en is leverbaar in
een groot aantal overbrengingsverhoudingen.
Nieuw is de reductie van 2,69: 1 speciaal voor
volumecombinaties met lage banden.
Voor zware inzet ontwikkelde DAF de HR 1356
met naafreductie. Deze is speciaal voor combi-
naties met hogere treingewichten die hogere
koppels vereisen. De totale reductie varieert bij
de naafreductie van 6,66:1 tot 3,61:1.
Voor wat betreft de versnellingsbak is er keuze
uit een 16-gangs handbak prise direct met ser-
voshift schakelhulp of, tegen meerprijs, de fan-

De zuigers van de MX Paccar motor
zijn vervaardigd van staal en voor-
zien van een ingegoten koelschaal.

Standaard wordt een trekker geleverd met
de DAF SR 1347 achteras die is aangepast
om snellere differentiëlen te gebruiken. Deze
hypoid-achteras heeft een technisch draag-
vermogen van 13 ton en is leverbaar in een
groot aantal overbrengingsverhoudingen.

De lagerkappen van de drijfstang zijn diagonaal gedeeld in
plaats van loodrecht op de hartlijn. De lagers betreffen zoge-
naamde sputterde lagers met een aluminium coating voor een
hoger draagvermogen.

Veel onderdelen en functies zijn geïntegreerd in
één onderdeel. Een voorbeeld daarvan is deze
gecombineerde stuurpomp en brandstofpomp die
achterop de tweetraps luchtcompressor is gemon-
teerd.

DAF past op de Paccar MX-motor een combinatie
van filters, thermostaat en koeler in één oliemodu-
le toe. Het grote voordeel komt vooral tot uiting
tijdens de assemblage. De unit is voorgemonteerd
en volledig getest en dat spaart tijd.

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



maal af te tappen vermogen bedraagt 24 kW.
Verder kent de XF105 een hydropomp-voorberei-
ding waar maximaal 50 kW uitgehaald kan
worden. Deze externe aandrijvingen hebben
geen invloed op de ruimte tussen cabine en
opbouw. ●

Hans Doornbos

tastische AS-tronic ZF-transmissie met 12 gan-
gen. Voor het extreem zware werk gebruikt DAF
een 16 versnellingen variant. Voertuigen met de
eerder genoemde naafreductie hebben een over-
drive, de overige een direct drive.
De aandrijflijn is voorbereid om externe gene-
ratoren zoals een compressor van een koelunit
via een V-snaar PTO aan te drijven. Het maxi-

De complete bedrading van de ECU
en de verbindingen zijn volledig in
kunststof gegoten om de bedrijfsze-
kerheid te vergroten. De ECU wordt
niet langer meer gekoeld met diesel-
olie.

Trucktechnicus beter geïnformeerd
Een truck moet rijden, niet in de
werkplaats staan. Een statement
waar alle merken zich op richten
zeker nu de marges voor de ver-
voeder wel heel erg klein wor-
den. De nieuwe XF105 van DAF
heeft een minimale onderhouds-
behoefte: één keer per jaar
onder de gunstigste omstandig-
heden mag de truck zich in de
werkplaats vertonen. Geen mon-
teur die zich in dergelijke geval-
len de onderhoudshistorie voor
de geest kan halen, laat staan
dat hij paraat heeft wat er alle-
maal in en op zit. En dat kost
zoektijd.
Gelijktijdig met de introductie
van het nieuwe vlaggenschip

introduceert DAF daarom Service
Parts Rapido 2.0. Dit is een werk-
plaatssysteem dat reparatiepro-
cedures, tijden, instructies, speci-
ale gereedschappen, technische
gegevens en benodigde onder-
delen met één druk op de knop
weergeeft. Het systeem draait op
DVD of online via internet en is
dus actueel en accuraat. Het
scherm geeft direct weer uit
welke onderdelen de truck
bestaat en welke softwareversies
zijn geladen. De monteur hoeft
alleen maar het chassisnummer
in te tikken en de servicetaak,
waarna het systeem een gede-
tailleerd overzicht met alle repa-
ratiestappen en bijbehorende tij-

den uitdraait. Alle relevante
informatie, zoals werkvolgorde,
aanhaalmomenten, benodigd
speciaalgereedschap en onderde-
len worden gepresenteerd. De
werkplaats kan precies plannen
en de servicehandelingen voor-
bereiden, zodat het jaarlijks
samenzijn tot een minimum aan
tijd wordt beperkt.
Het pakket wordt nu bij alle
DAF-vestigingen geïntroduceerd,
men verwacht dat begin 2006
alle Europese DAF dealers de
beschikking hebben over Service
Rapido 2.0 en het voor elke DAF
monteur mogelijk wordt alle
onderdeleninformatie van elke
DAF op te vragen. ●

Service Parts Rapido 2.0 geeft na het
intoetsen van het chassisnummer
van de truck in één oogopslag de
complete configuratie. Daarnaast is
het een waardevolle partner in het
reparatieproces.

De enkele onderliggende nokkenas drijft de
pompunits van het brandstofsysteem aan en
bedient de kleppen. De gehele klepbediening is
aanzienlijk stijver dan bij de XEC motor en
daardoor beter bestand tegen hogere krachten
waardoor de prestatie van de motorrem aanzien-
lijk is verbeterd.

Veel leidingen zijn geïntegreerd in het motorblok, hetzelfde
geldt voor de pompunits van het brandstofsysteem. De cilinder-
kop is uit één stuk en het inlaatspruitstuk is geïntegreerd in de
kop.

DAF ontwikkelde samen met Delphi het Smart
brandstofinjectie systeem. De openingsdruk van de
verstuivers is variabel (200-2.000 bar), er kan voor-,
na-injectie of een combinatie worden toegepast.
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