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ONDERDELEN
Nieuwe motor- en veiligheidstechniek van Bosch

Low Price Vehicle, grootste uitdaging

Moeten we voor minder milieubelastend verkeer wach-

ten op nieuwe technieken? “Nee”, zegt Bosch, “we moe-

ten bestaande technieken verder uitwerken, combineren

en introduceren op nieuwe markten.” Hoe dat moet?

Bosch geeft tekst en uitleg.

“We streven naar mobiliteit zonder schadelijke
uitstoot”, zegt Bosch. Een loffelijk streven, maar
het kan nog even duren voor het zover is. De ko-
mende decennia ziet Bosch voor de elektrische
aandrijving met brandstofcelstack slechts kan-
sen in nichesegmenten. De verbrandingsmotor

blijft goed voor de grote volumes. Zo kan het ge-
beuren dat over de hele wereld talloze Bosch-in-
genieurs nog altijd aan die oude vertrouwde
verbrandingsmotor werken. “Want”, zegt Bosch:
“Het potentieel van de verbrandingsmotor is
nog lang niet uitgeput.” Waar zoekt Bosch dat

resterend potentieel?
Allereerst in de dieselmotor. “Die toch al zui-
nige krachtbron kan nog CO2-vriendelijker”,
weet Bosch. Sinds 2006 speelt de CP4 common
rail-pomp daar een belangrijke rol. De krachtig-
ste variant daarvan ontwikkelt een druk van
maximaal 2000 bar. Nog belangrijker dan die
hoge topdruk is de druk bij deellast. En die is
zo’n 500 bar hoger dan bij oudere varianten. Ge-
combineerd met piëzo-injectoren, die tot acht
inspuitingen per cyclus aankunnen, is dat de
perfecte basis voor het downsizen van motoren.
Zo kan het brandstofverbruik en dus de CO2-uit-
stoot bij een 25% kleinere cilinderinhoud en
een gelijkblijvend koppel met 10% omlaag.
Met die verbeterde hogedrukinspuitcomponen-
ten wordt de diesel ook schoner. De Euro 6 NOx-

Schoon en veilig
voor rijk én arm
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eisen zijn haalbaar zonder uitlaatgasnabehan-
deling. Voor de Amerikaanse BIN 5-eisen ligt dat
anders. Vandaar dat Audi, BMW, Mercedes en
Volkswagen daar auto’s met SCR-katalysator en
AdBlue-injectie op de markt brengen. U raadt
het al, ook dat systeem komt van Bosch. Het
heet Denoxtronic en wordt al vanaf 2004, in de
grote uitvoering, op trucks gebruikt.
En dan nog het roet. Om dat tegen te houden
ontwikkelt Bosch samen met Denso een filter
uit cordirietkeramiek. Dat is allereerst goedko-
per dan het thans gebruikte siliciumcarbide,
maar het zou ook het meerverbruik door zo’n
filter doen afnemen. Cordirietkeramiek wordt
al gebruikt in katalysatoren, Bosch belooft dat
we het vanaf 2009 ook in roetfilters tegenko-
men.

Leren van de diesel
Ondertussen leren de benzine-ingenieurs van
hun dieselcollega’s. Vanaf 2004 zien we bij ver-
schillende automerken benzinemotoren met di-
recte inspuiting en een turbocompressor. Bosch
ontwikkelde daarvoor het DI Motronic-injectie-
systeem met meergatsverstuiving en een injec-
tiedruk tot 150 bar. Door de directe injectie
verdampt de benzine in de verbrandingskamer,
wat een betere vulling mogelijk maakt. Bij laag
toerental en hoge belasting is er een extra voor-
deel. DI Motronic, dat ook de variabele klepti-
ming aanstuurt, zorgt dan voor extra klepover-
lap. Die ventilatie van de verbrandingskamer
met verse lucht, zorgt voor een nog betere vul-
ling. En omdat er pas wordt ingespoten nadat
de kleppen weer gesloten zijn gaat dat niet ten
koste van de kwaliteit van de uitlaatgassen.
De volgende stap was straalgeleide benzine-in-
spuiting. Daarbij zorgt een gelaagd mengsel
voor een nog beter rendement bij deellast. Na-
deel is niet alleen dat het armmengsel een NOx-
opslagkatalysator in de uitlaat noodzakelijk
maakt, maar ook dat de naar buiten openende
HDEV4-piëzo-injectoren duur zijn. Vandaar dat
Bosch werkt aan een elektromagnetisch be-
diende straalgeleide meergatsinjector. Doel is
om met die ene injector niet alleen straalge-
leide verbranding, maar ook verbranding van
ethanol en aardgas mogelijk te maken.
Meer verbruikswinst komt van slimmere rege-
lingen om de motor heen. Denk aan een elektri-
sche waterpomp, die onderdeel uitmaakt van
een thermomanagementsysteem. Ook het
Bosch-start-stopsysteem op de BMW 1 is een
voorbeeld. Net als de dynamo op dezelfde auto.

Behalve aan minder
uitlaatgassen werkt
Bosch aan minder
ongevallen en ver-
keersdoden. Net als
bij schoner en zuini-
ger motoren ver-
wacht Bosch ook hier
veel heil van het
combineren van be-
staande technieken.
CAPS, Combined Ac-
tive and Passive
Safety, is daarvan het
beste voorbeeld. Dat
systeem stelt bijvoor-
beeld de ESP-gege-
vens beschikbaar aan
de airbagcontroller.
Die kan daardoor
net een fractie snel-
ler reageren. Zeker
bij een zijdelingse
aanrijding met een
paal of boom, kun-
nen die millisecon-
den van levensbe-
lang zijn. CAPS ge-
bruikt ook de radar
van de automatische
cruise control om de
bestuurder te waar-
schuwen voor nade-
rend onheil, en de
remmen voor te be-
reiden op een nood-
stop. Krijgt de auto
videocamera’s aan
boord voor bijvoor-

beeld verkeersbord-
of rijbaanherken-
ning, dan kan CAPS
ook die info meene-
men. Ook het navi-
gatiesysteem en
natuurlijk de toe-
komstige Car-to-X-
communicatie gaan
info leveren voor
CAPS.
Zo aan elkaar ge-
knoopt gaat de com-
binatie van innova-
ties een enorme bij-
drage leveren aan de
verkeersveiligheid.
Toch denkt Bosch dat
de introductie van
geavanceerde veilig-
heidssystemen voor
Low Price Vehicles
een nog veel grotere
invloed zal hebben.
En dat zou best wel
eens kunnen. Ga
maar na: in India
overlijden tweemaal
zoveel mensen in het
verkeer als in Eu-
ropa, terwijl daar
maar 8 miljoen per-
sonenauto’s rondrij-
den. Hoeveel levens
zou een ‘Value ESP’
kunnen redden als
dat er straks 200 mil-
joen zijn? �

De komende 30 jaar verdertienvou-
digt het aantal personenauto’s in
China en India. Vooral het aantal Low
Price Vehicles groeit snel. Uitdaging
voor Bosch: ontwikkel betaalbare
techniek voor schone en veilige
LPV’s.
Foto: ANP

Andere CAPS-functies: Early Pole Crash Detection
(serieproductie eind 2008), Advanced Rollover Sen-
sing en Secondary Collision Mitigation. De eerste
twee laten airbags sneller reageren, het laatste
voorkomt vervolgaanrijdingen door te remmen na
het aanvankelijke ongeval.

Levens redden met
 betaalbare veiligheid

Combined Active and
Passive Safety (CAPS)

knoopt veiligheidssys-
temen aan elkaar. Als
radar- en videobeeld

uitwijzen dat een onge-
luk onvermijdelijk is,

remt de auto zelf. Niet
om het ongeluk te

voorkomen, wel om de
schade te minimalise-
ren. Bosch belooft dat

we dit ‘Predictive Emer-
gency Braking’ vanaf

2009 in productieauto’s
terugzien.
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uitdaging ligt in Azië. Neem China. In 2001 was
de markt voor nieuwe personenauto’s en trucks
daar zo’n twee miljoen eenheden groot. We zijn
nu zes jaar verder en de marktomvang is ver-
viervoudigd. Dit jaar verlaten zo’n 8,3 miljoen
nieuwe auto’s de Chinese showrooms.
Nog een indrukwekkend groeicijfer: het aantal
personenauto’s in China en India samen zal in
het jaar 2035 dertien keer zo groot zijn als dat
in 2005.
“En toch zal de uitstoot van roetdeeltjes en stik-
stofoxiden alleen maar dalen”, zegt Bosch. Hoe
dat kan? “Ook in de Aziatische groeilanden wor-
den de emissienormen steeds strenger. Voor die-

sels maakt dat elektronisch geregelde injectie
noodzakelijk. Daardoor groeit de verkoop van
onze common rail-systemen in die landen fors.
Dit jaar verkopen we in China en India samen
200.000 systemen, in het jaar 2010 zijn dat er
naar verwachting al 2,6 miljoen.”

Low Price Vehicles
De milieu-uitdaging in de Aziatische groeilan-
den is extra groot omdat de auto’s, die voor de
explosieve groei gaan zorgen, ook nog eens ex-
treem goedkoop zullen zijn. Het segment van de
zogenaamde Low Price Vehicles (auto’s onder de
7000 euro) groeit in die landen nog veel harder
dan de automarkt als geheel.
In Europa speelt Renault in op de LPV-vraag met
de 5.000-euro-auto Dacia Logan. Het merk heeft
er voor het jaar 2009 een miljoen in de produc-
tieplanning staan. Ook andere fabrikanten doen
mee. Volkswagen heeft plannen voor een model
onder de Fox, Toyota werkt aan een LPV en de
Chinese fabrikanten voelen zich als een vis in
het water in dit segment. De bekendste Chinese
LPV is de Chery QQ, een imitatie-Matiz die maar
3.400 euro kost.
Het kan nog goedkoper. Het Indiase Tata belooft
voor volgend jaar de één-lakh-auto. Voor wie al
een tijdje niet meer in India is geweest, een lakh
is 100.000 Indiase rupees. Toen Tata de auto
twee jaar geleden aankondigde, was dat nog
2.200 euro waard, inmiddels gaan er nog maar

Het potentieel van de verbrandingsmotor is nog lang niet uitgeput.

Die gaat harder werken als de auto afremt, en
doet het rustig aan als de bestuurder volgas
geeft. “Die slimme manier van acculaden ver-
laagt het verbruik met 2 à 3%”, claimt Bosch.
Hybride aandrijftechniek spaart veel meer,
maar is ook veel duurder. Bosch is leverancier
van het systeem dat volgend jaar op de Volkswa-
gen Touareg, Audi Q7 en Porsche Cayenne in
productie gaat. Daarnaast heeft Bosch al con-
tracten op zak voor toekomstige dieselhybrides.

Milieu-uitdaging Azië
Heel mooi, al die mobiele high tech in Europa
en de Verenigde Staten, maar de echte milieu-

Vanaf 2004 op trucks, vanaf 2008 op personendiesels voor de VS: Denoxtronic. Injectie van AdBlue (een
ureumoplossing) in de uitlaat, zet in de SCR-kat een reactie in gang die het schadelijke NOx reduceert tot
onschuldig stikstof. Bijvullen van het AdBlue-tankje hoeft pas bij een onderhoudsbeurt.

Straalgeleide gelaagde injectie met piëzo-injecto-
ren. Bosch werkt aan een meer betaalbare variant
met elektromagnetisch bediende injectoren.

Hybridisering is kostbaar, maar geeft het energe-
tisch rendement een zet in de goede richting. Bo-
vendien kan het werken als technologisch opstapje
naar verdere elektrificering van de auto. Voor de
op stapel staande hybride-suv’s van Porsche, VW
en Audi verzorgt Bosch het gecompliceerde ma-
nagement van de aandrijflijn.

CO2-reductiemogelijkheden met de verbrandingsmotor

*Gelaagd

Otto Otto-DI* Otto-hybride CNG Diesel Diesel-hybride

100%

80%

60%

40%

20%

0%

15% 25% 25% 25% 40%

Motor CAN

Diagnose CAN

Actuatoren Sensoren

Motor  -
management

Drukverschilsensor

Temperatuur-
sensor

Oxidatiekatalysator Roetfilter SCR-katalysator

NOx-
sensor

AdBlue-kwaliteitsensor

AdBlue-tank

Tempera-
tuursensor

AdBlue-
niveau-
meter

AdBlue-
doseer-
manage
ment

AdBlue-injector

Motor CAN

Diagnose CAN

Actuatoren Sensoren

Denoxtronic

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



motormanagement is speciaal ontwikkeld voor
LPV’s, en steekt daarom zo simpel mogelijk in el-
kaar. Het apparaat kan alleen twee- en viercilin-
ders met indirecte injectie, zonder turbo aan.
Aan de andere kant kan het wel overweg met
strenge milieu-eisen. Integratie van EOBD is bij-
voorbeeld geen probleem.
Bosch heeft een marktaandeel van 30% in mo-
tormanagementsystemen voor LPV’s. Je zou dan
ook zeggen dat dit nieuwe Value Motronic het
ideale motormanagement is voor de één-lakh-
Tata, maar nee. Topman Ratan Tata heeft zich
onlangs laten ontvallen dat het motormanage-
ment van Delphi komt...
Gelukkig komen er veel meer LPV’s. Bovendien
ontwikkelt Bosch ook allerlei andere componen-
ten speciaal voor LPV’s. Denk aan remmen, start-
motoren, dynamo’s, tal van andere elektrische
componenten en brandstofinspuitsystemen.
Een heel recente ontwikkeling is de nieuwe ZSK
2x2 Value-bobine. Die vraagt 40% minder in-
bouwruimte en is in staat om zelf de ontste-
kingsvolgorde te bepalen. Dat is erg ‘value’,
want het spaart een Hall-sensor op de nokkenas
uit.
En ook hier weer denkt het value-component te-
vens aan het milieu. De bobine levert een aange-
paste energiehoeveelheid voor rijden op benzi-
ne, ethanol of aardgas. Belangrijk, want voor op-
timale verbranding vragen die brandstoffen een
aangepaste vonk. Ook in een Low Price Vehicle.�

Erwin den Hoed

Start-stoppen en slimmer acculaden. Bosch brengt
het al in praktijk op de BMW 1. Vraagt niet om
nieuwe techniek, wel om koppelen van bestaande
techniek.

Het segment van de LPV’s, de auto’s goedkoper
dan 7.000 euro, groeit ruim tweemaal zo snel als
de automarkt als geheel.

Met name in China en India explodeert de vraag
naar LPV’s.

China en India: 13 keer zoveel auto’s in 30 jaar.
Toch zal de uitstoot van roetdeeltjes en NOx afne-
men. CO2 is de grote uitdaging.

Motormanagement speciaal voor LPV’s, de Value
Motronic. Kan alleen twee- en viercilinders met in-
directe injectie, zonder turbo aan. Maar kan wel
overweg met strenge milieueisen. Deze en andere
‘Value’-delen gaan India en China mobiel maken;
schoon, zuinig en betaalbaar.

“In 2008 komen we met een één-lakh-auto”, zegt
Tata. Eén lakh is 100.000 rupees. Tegen de huidige
koers is dat net 1.700 euro. Bosch ontwikkelt voor
dergelijke LPV’s zogenaamde ‘Value-onderdelen’.

1.700 euro in een lakh. “Voor dat geld krijgt de
Indiase autokoper straks een heuse vier-tot-vijf-
persoonsauto, waar hij zich niet voor hoeft te
schamen”, zegt Tata.
Voor het ontwerp huurde Tata de Itali-
aanse designers van IDEA in. Ook de
CVT-transmissie komt uit het buiten-
land. Het motortje meet 600 cm3, le-
vert 30 tot 35 pk en zal aan alle
geldende emissie-eisen voldoen.
Verder krijgt de Tata LPV een gelijmde
kunststof-carrosserie. Die constructie
biedt Tata de mogelijkheid de auto
heel goedkoop door lokale ondernemers 
te laten opbouwen. Die ondernemers krij-
gen de kleine Tata als een soort Ikea-bouw-
pakket aangeleverd, zetten hem in elkaar en
verzorgen ook meteen de verkoop en service.
Voor de huidige Tata-dealers is geen plaats in
het één-lakh-project.

Onderdelen voor het LPV-segment
Bosch ziet voor zichzelf als toeleverancier wel
een rol bij dit soort ultra goedkope LPV’s. Als
voorbeeld noemt men de Value Motronic. Dat

Wereldautomarkt
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Marktvolume 8.2 miljoen LPV’s Marktvolume 10.1 miljoen LPV’s
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