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MILIEU
Pirelli Eco Technology

Grote markt voor retrofit-truckroetfilters

Terwijl de kabeldivisie werd afgestoten heeft Pirelli iets anders opgezet, naast de zo

bekende bandenproductie. De afdeling Eco Technology gaat zich na de start in Italië

nu op Europese schaal manifesteren. Vooral het Feelpure gesloten retrofitroetfilter

zou een uitkomst zijn voor de truckbranche. Een mooi systeem, zoveel is zeker.

Naast banden heeft Pirelli nu vier bedrijfsdelen,
waarvan de eerste in 2001 werd opgezet. Dat
was Pirelli Labs, voor geavanceerde ontwikkelin-
gen. Daarna kwam een internationaal werkende
vastgoedpoot, sinds kort heeft het bedrijf zich
ook op breedbandcommunicatie geworpen.
Eco Technology ging officieel in 2005 van start,
maar al sinds 1997 wordt op schone technieken
gestudeerd. Er wordt voor eerstemontage gele-

verd aan Fiat en Iveco, voor zowel personen-
auto’s als trucks. Eco Technology zag echter ook
grote mogelijkheden in de na-inbouwmarkt.
Momenteel heeft die afdeling twee producten,
Gecam ‘witte’ diesel en Feelpure-roetfilters. Ze
richten daarmee op de transportsector en ver-
warmingsinstallaties voor grote gebouwen.
Gecam is diesel gemengd met 10% water, be-
doeld voor stationaire installaties, bouw- en

grondverzetvoertuigen, waar het 50% roetreduc-
tie oplevert. Sinds twee jaar worden de retrofit-
roetfilters in Italië verkocht, nu wil Pirelli Eco
Technology heel Europa in.

Milieuzones
De aanleiding ligt voor de hand. Een groeiend
aantal landen neemt maatregelen om fijnstof te
beperken, al dan niet begeleid door subsidies of
korting op tolgelden. Steeds meer stedelijke ge-
bieden worden tot milieuzone verklaard, waar
ongefilterde zware voertuigen niet in mogen.
Ook als ze uit landen komen waar roetfilters
niet verplicht zijn, benadrukt verkoopdirecteur
Stefano Sanchini. “Dus ook reisbussen en trucks
voor internationaal transport uit die landen
moeten er rekening mee gaan houden. Niet al-
leen reinigingsdiensten en distributieverkeer
dat typisch in en om de steden opereert hebben
roetfilters nodig.”
De markt voor na-inbouw van roetfilters is er
dus in Europa, schat Pirelli. Het zou tot aan
2012 gaan om een jaarlijkse vraag van 80.000 fil-
ters, zo lang nog niet alle bedrijfswagens ver-
vangen zijn door nieuwe modellen naar Euro 5-
of 6-norm. Met het Feelpure-filter promoveert
een bedrijfswagen zomaar twee Euro-uitlaatgas-
klassen, is de belofte. Van Euro 2 naar Euro 4,
van Euro 1 naar Euro 3.

Complete oplossing
Het roetfilter van Pirelli wordt geleverd als ver-
vanging voor de standaarduitlaatdemper. Er zit
een tank en doseerinrichting bij, voor een toe-
voeging die helpt bij schoonbranden van het fil-
ter, met de nodige regelelektronica. Het gaat om

Pirelli stapt in
schone techniek

Het Pirelli Feelpure-systeem is een passief gesloten filter. Hier in schema, continu wordt een hulpvloeistof
(tank linksboven) bij de brandstof gevoegd. Een regelunit (middenboven) meet temperatuur (T) en druk
(P) in de uitlaat. Het roetfilter (rechts) zal zich daarmee vanzelf schoonbranden. Er is ook een actief sys-
teem, voor als de uitlaattemperatuur niet altijd toereikend is.
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het filter vol begint te raken. Volgens San-
chini hoeft het filter maar eens per jaar
ontdaan te worden van asresten, verder
is het onderhoudsvrij. Die asresten blij-

ven achter van de toevoeging uit mo-
torolie die in de verbrandingska-
mers belandde, en eventueel uit
(niet zwavelarme) diesel van ma-
tige kwaliteit.

Lage temperatuur
Omdat het een gesloten fil-
ter betreft wordt meer dan
95% roet uit het uitlaatgas

weggevangen. Een elektro-
nisch orgaan meet de druk en tempe-

ratuur in de uitlaat vóór het filter, en
doseert de toevoeging.
Er is ook een oplossing voor typische stads-

voertuigen, zoals bussen en vuilniswagens.
Daar loopt vaak de uitlaatgastemperatuur niet
hoog genoeg op voor regeneratie van een roetfil-
ter. Dan maar geen filter, of een open type dat
niet verstopt raakt, biedt geen uitkomst. Daar-
mee haal je voor milieuzones onvoldoende roet-
filtering.
Pirelli levert dan een actief filter met gloeibou-
gies voorin, zodat 150°C uitlaattemperatuur al
genoeg is. “Beter dan oplossingen met een ver-
warmingsspiraal om de demper met filter. Die
demper wordt dan van buiten erg heet, geeft
dus brandgevaar”, voegt Nederlands vertegen-
woordiger Niels De Zwaan toe.

Dubbel voordelig
Deze zomer start de productie van filters in een
volledig nieuwe fabriek die Pirelli neerzette in
Roemenië. Zo ontstaat voldoende capaciteit om
Europa met filters te gaan bedienen. Met name

produceert de Roemeense fabriek het
 siliciumcarbide, dat Pirelli koos 

als het beste beschikbare filter-
materiaal.

Naar eigen zeggen is het
Feelpure-filter 20% goedko-
per dan de gemiddelde 

prijs van andere retrofitfil-
tersystemen op de Europese

markt. Dat komt omdat 

Pirelli alles zelf maakt, alleen grondstoffen in-
koopt en geen halffabricaten gebruikt waar al
marge van een ander op zit. Als gemiddelde
prijs noemt Niels De Zwaan €8.000,-. Voor een
verwarmde actieve versie komt er 5 tot 10 pro-
cent bij.
Daar bovenop komt de besparing van eenvou-
dige montage. Goedkoper, omdat het filter in de
vorm van een standaarduitlaatdemper wordt ge-
leverd. Het is niet nodig dat de monteur zelf het
uitlaatsysteem gaat aanpassen om daarin een
plek voor het roetfilter te scheppen.
Er zijn homologaties, onder andere van RDW,
als bewijs dat het filter genoeg roet opvangt.
Overleg met truckfabrikanten of importeurs,
anders dan OEM-klant Iveco, over officiële goed-
keur voor merken of types is er echter niet ge-
weest.
Wat Nederland betreft huist Eco Technology bij
het Pirelli-bandenbedrijf in Heinenoord. Er
wordt nog gezocht naar distributeurs voor de
Feelpure-filters. Dat kunnen grossiers zijn, of
grote truckdealers en servicebedrijven met
eigen inbouwfaciliteiten. Maar ook bedrijven
met een wagenpark in eigen onderhoud. �

Peter Fokker

Fijnstof in beeld uit een satellietopname. Duidelijk
zijn stofconcentraties in grote steden te zien. Pa-
rijs, Madrid, Barcelona, München, Athene, Istanbul
en Moskou zijn goed te onderscheiden. Bijzondere
problemen toont het industriegebied rond Turijn
en Milaan. En het Ruhrgebied hult Nederland in
een enorme fijnstofwolk.

Om kans op schade te beperken bouwt Pirelli het
filterlichaam (monoliet) op uit segmenten. Komt er

eens een barst in het filter door warmtespanning
of schokken, dan blijft de schade tot een segment

beperkt. Het hele filter breekt niet in stukken,
zoals bij ééndelige monolieten.

Feelpure-filters worden verwerkt in keurig op
maat gemaakte rvs-vervangingsdempers. Montage
zonder improvisaties dus, op de originele plaats en
bevestigingspunten.

Er wordt een tank van rond 20 liter
inhoud geplaatst, voor de brandstof-
toevoeging. Ernaast het compacte
elektronisch regelorgaan, dat de do-
sering van de toevoeging verzorgt.

1 tot 1,4 liter per 1000 km van die toevoeging,
welke circa €7,50 per liter kost. Pirelli maakt
het zelf.
De toevoeging is een stof op ijzerbasis, ferro-
ceen. Lost uitstekend op in dieselolie, en doet
geen extra stikstofoxiden ontstaan. Dat gebeurt
wel als brandstofinjectie in de uitlaat bij een ge-
sloten filter moet zorgen voor naar zo’n 600°C
verhoogde uitlaattemperatuur, zodat opgeza-
meld roet wegbrandt. Met de toevoeging zoals
Pirelli gebruikt is 300°C genoeg om het roet te
laten branden.
Dat gebeurt bovendien continu, niet alleen als
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