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BEDRIJFSAUTO’S
Nieuwe V8 Common Rail van MAN

MAN heeft na acht jaar de succesvolle TGA-serie
vervangen door de TGX en TGS. U leest het goed,
het bestaande model is afgelost door twee
nieuwe versies. Dit met als doel om nog beter op
de klant afgestemde voertuigen te kunnen leve-
ren. De TGS is vooral bedoeld voor lokaal- en dis-
tributievervoer en het bouwsegment. De TGX
wordt ingezet voor het nationale- en internatio-

De hogedrukpomp CP3.4 van Bosch wordt aan de achterzijde van het blok
met tandwielen aangedreven. De maximaal 1600 bar gaat via de linkerrail
naar de rechterrail. Het inspuitsysteem EDC7 wordt ook op andere motoren
gebruikt.

MAN met
power

aerodynamica van beide nieuwe series te verbe-
teren, waardoor de luchtweerstand met 4% af-
nam. En dat geeft een lager brandstofverbruik.
Maar er was nog een andere reden om de lucht-
stroom rondom de truck beter te stroomlijnen.
Zoals u waarschijnlijk weet heeft MAN voorkeur
voor EGR-techniek in combinatie met een parti-
kelfilter om te voldoen aan de emissie-eisen. Dat
lukte met het oude model tot Euro 4. Euro 5
was moeilijk haalbaar, omdat de koelcapaciteit
tekort schoot. Voor Euro 5 heeft MAN daarom
een serie SCR-motoren ontwikkeld waarmee de
markt die daarom vraagt bediend kan worden.
Bij de nieuwe series heeft men de ‘koelcapaci-
teit’ opgelost, er stroomt 15% meer lucht via de
openingen in het nieuw gevormde front naar de
radiateur. Volgens MAN is die toevoer nu zoveel
verbeterd dat de elektronisch geregelde koelven-
tilator zelden meer inschakelt. En ook dat levert
brandstofbesparing op, alle kleine beetjes hel-
pen!

MAN heeft een reputatie hoog te houden in het zwaar-

vervoersegment. Gelijktijdig met de introductie van de

TGX en TGS lanceerde de Duitse truckfabrikant een com-

pleet nieuwe V8 Common Rail-dieselmotor die met 680

pk nog lang niet aan zijn top zit.

V8 voor extreem zwaar vervoer

nale langeafstandsvervoer. Voor beide werd het
cabine-interieur volledig gemodificeerd. De
inzet van de truck bepaalde hierbij de uiteinde-
lijke indeling.

Betere stroomlijn
Ook aan de buitenzijde kan het niemand ont-
gaan dat we te maken hebben met volledig
nieuw ontwikkelde trucks. Een frisse neus met
een aantal in het oog springende details dragen
bij aan een strak design. MAN is erin geslaagd de
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nieuwe V-motoren.
De D2868 is de eerste motor die
productierijp is. De nieuwe V8 ver-
vangt de V10 D2840 die ooit in de
zestiger jaren samen met Mercedes
is ontwikkeld. Deze dikke V10 werd
alleen gebruikt voor de zwaarver-
voertrucks, de normale TGA moest
het doen met de zes in lijn.
De nieuwe motorenlijn is zo opge-
zet dat de V8 maximaal kan uit-
groeien naar een V12. In die uit-
voering zou hij een potentieel ver-
mogen hebben van 2000 pk. Uiter-
aard zult u een dergelijke kracht-

bron niet aantreffen in een vrachtauto, ze zijn
vooral bestemd voor industrie- en marinetoepas-
singen.
Terug naar de D2868. De acht cilinders zijn ver-
deeld over twee banken, de hoek tussen beide
bedraagt 90°. Boring en slag noteren respectieve-

Dikke V8
In de TGX en TGS komen we de D20 en D26 Com-
mon Rail-zescilinders tegen. Samen dekken ze
het gebied van 320 tot 540 pk af en ze zijn lever-
baar in een Euro 4- of 5-uitvoering. Beide moto-
ren werden ook al gebruikt voor de ‘oude’ TGA,

dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon.
Wél nieuw is de D2868-krachtbron. Deze werd
in 2001 door MAN in de steigers gezet en in
2002 besloot men samen met Liebherr een joint
venture te sluiten voor het verder ontwikkelen
van de basismotor en het bouwen van de

Gelijktijdig met de in-
troductie van de op-
volgers van de TGA,
de TGX en TGS, kwam
de D2868 V8 beschik-
baar. Fantastische
techniek in een bij-
zonder fraaie verpak-
king!

Ondanks de iets ruimere afmetingen
van het V8-blok gaat dit niet ten
koste van de interieurruimte.

De V8 is leverbaar in een 2700 Nm en een 3000 Nm uitvoering. De laatste is
beschikbaar voor het langeafstandsvervoer, de afgeregelde versie voor ex-
treem zwaar transport omdat de versnellingsbak niet bestand is tegen derge-
lijk geweld.

 De V8 heeft voor iedere bank een
aparte oliemodule, bestaande uit een
pomp en filter. De pompen worden
aan de voorzijde aangedreven.

De waterpomp wordt aan de voor-
zijde van het blok, via tandwielen
door de krukas aangedreven.
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BEDRIJFSAUTO’S
Nieuwe V8 Common Rail van MAN

lijk 128 en 157 mm, wat een slagvolume van
16,16 liter oplevert. Iedere cilinder heeft dus een
cilinderinhoud van 2,02 liter, een waarde die
ook voor de V10 en de V12 geldt. De compressie-
verhouding bedraagt 1:19. De geweldenaar le-

De samen met Liebherr ontwikkelde
V-motorenlijn bestaat uit een V8, V10
en V12. Elke cilinder heeft een in-
houd van 2,02 liter, de V12 zou maxi-
maal 2000 pk moeten leveren. 
Hier een V8-marinemotor.

Het motorblok is ter hoogte van de
krukas horizontaal deelbaar. De kru-
kas ligt in een soort bed met frame,
waardoor het blok veel stijver is ge-
worden.

vert een vermogen van 500 kW of 680 pk en is
daarmee de sterkste in serie geproduceerde
truck in Europa.
Dat geldt niet voor het koppel. Maximaal levert
de MAN-krachtbron 3000 Nm tussen de 1100 en
1700 t/min. Dit koppel is beschikbaar voor long
distance-voertuigen met een terreingewicht tot
65 ton. Voor zwaar transport (250 ton) in combi-

natie met de TCtronic-koppelomvormer is het
koppel begrensd op 2700 Nm omdat deze ver-
snellingsbak niet meer koppel aankan. Met deze
waarden blijft de 16-liter zescilinder van Volvo
de baas, deze levert namelijk 3100 Nm.

Klaar voor de toekomst
De nieuwe serie is uiteraard ontwikkeld voor de
komende decennia. Het blok is gedimensio-
neerd op een maximum verbrandingsdruk van
240 bar. In de huidige configuratie bedraagt
deze 200 bar. Er is dus nogal wat reserve.
Ook toekomstige Euro-normen moeten volgens
MAN geen onoverkomelijke problemen opleve-
ren voor deze V8. Hij voldoet nu overigens aan
de Euro 5- en zelfs de EEV-norm met SCR-tech-
niek, toevoegen van AdBlue dus. EGR-technolo-
gie heeft men voor de Liebherr-versie van de V8
motor wél ontwikkeld. Die wordt namelijk in
een ander segment ingezet, waar op dit mo-
ment andere en lichtere emissienormen (Tier3,
Stufe 3) gelden. Voor Euro 6 rekent bijna ieder-
een op een mengeling van technieken die nu ac-
tueel zijn, dus EGR in combinatie met het
inspuiten van AdBlue in het uitlaatsysteem.
Veel techniek is overgenomen van de D20 en
D26 motor, we noemen onder andere het Com-
mon Rail-inspuitsysteem. Maar omdat de D2868
een V-opstelling kent, moest de gehele opbouw
van de motor van de grond af ontwikkeld wor-
den. En omdat MAN nogal wat vermogensre-
serve heeft ingebouwd (tot maximaal 240 bar
verbrandingsdruk) en het blok uiteraard niet te
zwaar mocht worden en een levensduur van mi-
nimaal 1,5 miljoen kilometer moest hebben,
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was dit geen eenvoudige opgaaf.
Het motorblok is ter hoogte van de krukas hori-
zontaal gedeeld, de krukas ligt als het ware in
een soort bed waardoor de gebruikelijke dwars-
verbindingen niet meer nodig waren en het
blok veel stijver werd.

Het onderblok is met hulp van computermodel-
len doorgerekend en daar waar nodig verste-
vigd. De olie- en koelvloeistofkanalen zijn daar-
bij ook betrokken. Opmerkelijk is dat iedere
bank zijn eigen oliepomp en filter heeft.
De koelvloeistof wordt gelijk verdeeld over de ci-
linders door de doorsneden van de kanalen zo
te dimensioneren dat de koelcapaciteit overal
gelijk is.

Kop uit één deel
Nog een verschil met de zescilinders: de D2868
heeft op iedere cilinder een aparte kop, dit in te-
genstelling tot de D20 en D26 die een eendelige
kop met bovenliggende nokkenas hebben. 
Het motorblok is uitgevoerd met natte cilinder-
bussen die met twee O-ringen aan de onderzijde
zijn afgedicht. Aan de bovenzijde zit geen speci-
ale afdichting. Tussen de banken ligt de cen-
trale nokkenas die via rollen, stoterstangen en
tuimelaars de 32 kleppen (vier per cilinder) be-
dient.
De distributietandwielen zijn aan de achterzijde
van het blok gepositioneerd. Hier bevinden zich
de aandrijving voor de compressor, pto en de ho-
gedrukpomp van het brandstofinspuitsysteem.
De overige aandrijftandwielen, onder andere
voor de aandrijving van de waterpomp (!), bevin-
den zich aan de voorzijde.
Het Common Rail-systeem is het EDC7-inspuit-
systeem dat MAN ook gebruikt voor de overige
motoren. De inspuitdruk bedraagt maximaal
1600 bar. De pomp levert de hogedruk aan de
linkerrail en gaat van daaruit naar de rechter-
zijde. Net zoals bij de D20 en D26 kan er gefa-
seerd worden ingespoten.
Om een rustige loop te garanderen is de krukas
voorzien van zes contragewichten. De zuigers
zijn eendelig gesmeed uit staal en voorzien van
een oliekoelkanaal om het hoofd te kunnen bie-
den aan een langdurige hoge belasting. Ook de
drijfstangen zijn gesmeed uit staal.

Uitvoerig getest
Geen voertuigfabrikant kan het zich permitteren
een nieuw model op de markt te brengen dat
nog niet volledig uitontwikkeld is. Dat geldt
zeker in de trucksector, omdat elk uur stilstand
geld kost. Veel geld, want een TGX met een V8
wordt voor een speciaal segment aangeschaft
zoals extreem zwaar vervoer. MAN heeft de
D2868 behoorlijk aan de tand gevoeld alvorens
het sein op groen ging voor de marktintroductie.
Bij Steyr in Oostenrijk werd de motor blootge-
steld aan sterk wisselende temperaturen. Hier
onderzochten de ingenieurs wat dit voor gevol-
gen had voor het slijtageproces van de verschil-
lende onderdelen. Ook moest er een passend en
betrouwbaar SCR-systeem geïntegreerd worden,
wat communiceert met het motormanagement.
In een later stadium volgden uitgebreide testen
in Zweden en Spanje om te beoordelen hoe de
aandrijflijn zich houdt onder de daar heersende
condities. In september van het vorig jaar moch-
ten de eerste bevriende klanten de aandrijflijn
aan de tand voelen in de praktijk. De V8 be-
leefde zijn publieksintroductie tijdens de on-
langs gehouden BedrijfsautoRAI. Daar werd het
merk met de TGS en TGX ook bekroond met de
prestigieuze titel ‘Truck of the Year 2008’. �

Hans Doornbos

Traditionele opstelling van het drijfwerk: twee
banken onder een hoek van 90º met daartussen de
onderliggende nokkenas die via rollen, stoters en
tuimelaars de 32 kleppen bedient. De zuigers zijn
uit één stuk gesmeed, net zoals de drijfstangen. De
krukas is voorzien van zes contragewichten om
een regelmatige ‘loop’ te garanderen.

Er bestaat wel een V8 met
EGR, deze is ontwikkeld
voor Liebherr en wordt in-
gezet voor toepassingen
waar lichtere emissienor-
men gelden.

MAN heeft de D2868 langdurig en uitvoerig in het
motorlaboratorium aan de tand gevoeld om een
lange levensduur te kunnen garanderen.
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