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REPORTAGE
DAF investeert in motorenontwikkeling

We zijn ons er niet altijd van bewust, maar de
truckindustrie heeft de afgelopen 15 jaar een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Niet
alleen zijn trucks schoner, krachtiger, zuiniger
en stiller geworden, maar ook het comfort ligt
tegenwoordig op een bijzonder hoog niveau.
Rijden in een moderne vrachtwagen is beslist

geen straf meer. Het rijcomfort kan wedijveren
met een moderne personenauto.
Bij deze innovatiedrift hebben de overheden
een cruciale rol gespeeld. Zij hebben immers de
fabrikanten middels de emissie-eisen verplicht
om motoren te ontwikkelen die een lagere
belasting voor het milieu betekenen. Voorts zijn
er comfortverbeteringen doorgevoerd om de
chauffeur minder te vermoeien. Dat houdt de
man op de bok alert en leidt tot minder onge-
vallen.
Elektronica speelt een prominente rol om alle
wensen te kunnen realiseren. In een moderne
truck zitten tegenwoordig minimaal 25 ECU’s
die onderling uitvoerig met elkaar moeten
communiceren. Motor, chassis, cabine: alles
wordt met de computer aangestuurd en gecon-
troleerd.
“Omdat moderne DAF’s tegenwoordig een stuk
complexer zijn en zeker de laatste jaren worden
uitgerust met compleet nieuwe technologieën
(automatisch schakelende versnellingsbakken,
SCR-techniek, dieselinspuiting) is het nog
belangrijker geworden om ‘prototypes’ uitge-
breid te beproeven en testen. We kunnen ons
niet permitteren de klanten met slecht door-
ontwikkelde voertuigen op te zadelen. Dat zou
afbreuk doen aan de betrouwbaarheidsreputa-
tie die we de afgelopen decennia hebben opge-
bouwd”, aldus Ron Borsboom, Director Product
Development bij DAF Trucks NV.

Intelligente simulatieprogramma’s
“We hebben de afgelopen jaren ons complete
motorenprogramma vernieuwd. Emissie-eisen

waren een belangrijke drijfveer, maar voor de
Paccar-producten is van eminent belang dat de
kwaliteit en de betrouwbaarheid op een hoog
niveau staan. Daarmee zijn we groot geworden
en willen we nog groter worden. De productie
moest dus omhoog. We hebben de afgelopen
jaren ontzettend veel geld en energie gestoken
in de motorenfabriek, deze is compleet ver-
nieuwd. We hanteren nu een bijzonder strakke
tolerantieband en dat komt tot uiting in de
prestaties, zeker op langere termijn”.
Maar voordat een krachtbron daadwerkelijk in
productie gaat, is er al heel veel werk verzet.
Computerprogramma’s spelen hierbij een
belangrijke rol. De constructeur kan zijn ont-
werp op alle mogelijke manieren doorrekenen
om eventuele zwakke plekken vooraf boven
water te krijgen. Daarna worden de motoren
onderworpen aan uitgebreide testcycli in het
motorenlab. Naast de prestaties kijken ze hoe
de motoren functioneren onder verschillende

Sneller, betrouwbaarder en verfijnder testen in nieuw 

DAF’s kraamafdel
Volgend jaar opent DAF een nieuw high tech motorlab

op het fabrieksterrein in Eindhoven. In maar liefst 20

nieuwe testcellen worden de krachtbronnen van de toe-

komst intensief aan de tand gevoeld. Dit alles met als

doel nieuwe innoverende producten in de markt te zet-

ten die voldoen aan de bekende DAF-standaards:

betrouwbaar, duurzaam en van hoog kwaliteitsniveau.

Vorig jaar opende DAF een splinternieuw geluid-
meetgebouw. De meetmethode en faciliteiten zijn
van dusdanig hoog niveau, dat de test door de
onafhankelijke instituten wordt erkend.

DAF heeft enorm veel geïnvesteerd in de motoren-
fabricagelijn. Nauwere toleranties, maar ook arbo-
technische zaken en just in time delivery maakten
de intrede van de robots noodzakelijk.
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omstandigheden.
“Naast het bestaande motorenlaboratorium
gebruiken we tijdelijk flexibele testcontainers
(6 stuks) als testlaboratoria. Maar omdat de
techniek zo razendsnel evolueert en er met bij-
voorbeeld Euro 6 nog heel wat uitdagingen op
ons afkomen, was er behoefte aan permanente
uitbreiding van onze motorentestcapaciteit.
Vandaar dat we het besluit hebben genomen
om een compleet nieuw motorentestlaboratori-
um te bouwen waarin we alle mogelijke prak-
tijkparameters kunnen simuleren. We kunnen
in de nieuwe cellen vermogens aan tot ruim
800 pk. In plaats van met de waterrem knijpen
we de krachtbronnen nu af met elektrische
motorremmen. Dat heeft als voordeel dat we de
motor ook kunnen aandrijven om zo het rem-
vermogen van de motorrem te bepalen.
Gezamenlijk leveren deze zoveel energie dat we
daarmee 20% van de elektriciteitsbehoefte van
Eindhoven kunnen dekken. Het nieuwe labora-
torium is zo ingericht dat we een speciale ruim-
te hebben waar we de motoren prepareren en
assembleren, een soort kleine motorenfabriek.
Daarnaast hebben we een aparte calibratie-

motorlab

ing
Ron Borsboom, Director Product Development bij
DAF Trucks NV zet de komende jaren in op verdere
verfijning van de dieselmotor. “Geef mij één
goede reden waarom we zouden moeten over-
stappen op aardgas, als je weet dat wij met onze
9,2 liter PR Euro 5-motor de EEV-norm ruim-
schoots halen”.

ruimte en vervolgens de verschillende cellen. In
die laatste kunnen we alle omgevingsfactoren
simuleren, zoals de luchtdruk, temperatuur en
luchtvochtigheid. Met sensoren monitoren we
hoe de motoren daarop reageren. We hebben in
de loop der jaren zoveel gebruiksdata verza-
meld dat we in een korte tijd op de proefstand
een compleet motorleven kunnen nabootsen.
Zo krijgen we in een kort tijdsbestek een goed
beeld over slijtage en betrouwbaarheid”, aldus
Borsboom.

Diesel troef bij DAF
Truck- en personenautofabrikanten zijn
momenteel druk doende met het ontwikkelen
van alternatieve aandrijfconcepten, DAF is daar
geen uitzondering op. Het concern heeft al een
aantal sessies op dat gebied doorlopen. “We
hebben onze kaarten duidelijk op de diesel
gezet. De ontwikkeling van LPG-motoren, waar-
van we er in het verleden enkele honderden
hebben geproduceerd, is in de ijskast gegaan. Te
duur en ten opzichte van de diesel te onbe-
trouwbaar. Aardgas is als brandstof een goed
alternatief, maar in onze ogen eigenlijk alleen

Foto’s: DAF

geschikt voor stationaire toepassingen. En met
onze EEV-dieselmotor, die volgend jaar in pro-
ductie gaat, hebben we een net zo schoon maar
wel zuiniger en betrouwbaarder alternatief”.
Die EEV-motor is vooral geschikt om te opere-
ren in dicht bevolkte gebieden. Daar past ook
het hybride distributievoertuig in, dat werd
gepresenteerd op de onlangs gehouden IAA in
Hannover. “Met de moderne batterijtechniek
komt dit aandrijfconcept weer in beeld. We
hebben 10 jaar geleden al eens geëxperimen-
teerd met een dergelijk project, toen woog het
accupakket 3000 kg, dat hebben we nu weten
terug te brengen tot slechts 150 kg. Volgend
jaar zetten we er een aantal uit bij distributeurs
om het concept bij te schaven. Maar voor alle
duidelijkheid: de primaire motor betreft ook
hier een diesel”.
En de brandstofcel? “Daar moet nog te veel geld
bij en zal de eerste decennia geen alternatief
zijn. We volgen de ontwikkelingen natuurlijk
wel op de voet en haken aan als wij de tijd daar-
voor rijp achten”. ●

Hans Doornbos

Informatiedag DAF
motorenontwikkeling
Zaterdag 9 decem-
ber aanstaande
organiseert DAF een
informatiedag voor
motortechnici op
HBO- en academisch
niveau, die interesse
hebben in een baan
bij de motorenont-
wikkelafdeling. DAF
is op zoek naar
hoogopgeleide
beproevingsmede-
werkers op velerlei
gebied. U moet hier-
bij denken aan de
voorontwikkeling,
motorprestaties,
mechanische compo-
nenten, elektrische
hardware, sensoren,
kabelbomen en soft-
ware-ontwikkeling.
Op deze informatie-
bijeenkomst krijgt u
presentaties over
DAF in het algemeen
en de motorenont-
wikkeling in het bij-
zonder. Tevens heeft
iedere de bezoeker
de kans het Research

Center te bezoeken.
Het nieuwe moto-
rentestlab zal niet
toegankelijk zijn
voor het publiek,
daar het nog in de
opbouwfase ver-
keert. Voor een ech-
te motortechneut

een absoluut buiten-
kansje om eens in de
keuken te kijken van
deze innoverende
truckfabrikant. ●

Heeft u interesse kijk dan op

www.daf.com.

DAF is op zoek naar maar liefst 70 hoogopgeleide
beproevingstechnici. Een uitdagende baan voor
mannen/vrouwen die met open vizier mee willen
werken aan de DAF (diesel)motoren van de toe-
komst.

Een overzichtje van de motorenontwikkeling van
DAF. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in rap
tempo op, mede gedwongen door de wetgeving.
Ze zitten bepaald niet stil daar in Eindhoven!

DAF motorenontwikkeling
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