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In Mannheim, waar de nieuwe motor gebouwd
wordt, hield Mercedes een voorpresentatie van de
eerste OM 471-versies. Andreas Renschler, chef
van Daimlers truckafdeling, draait er niet omheen
dat Actrossen met de nieuwe motor al proefrijden
in Duitsland. Tegen de zomer komt een nieuwe
Actros, met de OM 471 erin. Eind van het jaar zul-
len de eerste klanten hem hebben, horen we van
de Nederlandse importeur.
Het is dan vier jaar geleden dat de DD15 debu-
teerde, bij het ingaan van de Amerikaanse EPA07-
normen, die vooral in toegestane NOx-uitstoot
strenger dan Euro 5 zijn. Evenzo kwam er een vari-
ant voor dochter Fuso begin 2010, bij het ingaan
van de Japanse JP09-eisen. Daarvoor nog breidde
het Amerikaanse gamma uit met de DD13 en
DD16. Waarin de cijfers staan voor de op hele li-
ters afgeronde cilinderinhoud, en DD voor het
door Daimler opgekochte Detroit Diesel.
De Duitse gastheren deden daarom extra moeite
te benadrukken dat het hier niet gaat om het
overnemen van een Detroit Diesel-ontwerp. Nee,
de OM 471 verschilt in meer dan 200 onderdelen
van de DD-motoren, en de bakermat van het ont-
werp ligt heus in Stuttgart. Mannheim maakt ook
delen van de Amerikaanse DD’s, en heel de Fuso-
motoren voor Japan.

Zescilinder lijnmotor in veel versies
Het ‘made in Germany’ is natuurlijk belangrijk als
kwaliteitsstempel, in de Mannheimse motorpro-
ductie zien we ook overal kwaliteitscontroles.
Maar feitelijk schakelde Daimler Trucks echt over
op wereldwijd denken, waarin geen rol speelt
waar nu precies wat is ontstaan. Het hele idee
is nu eenmaal om één wereldwijd bruikbare
 motorfamilie op te zetten, die ook overal gepro-
duceerd kan worden. Al dient Mannheim dan
wel als voorbeeldfabriek, waar inrichting en
 wijzigingen van de productiemethode bepaald
worden.
Met een wereldstandaard kun je gewoon erg veel
geld besparen. Geen brede variëteit aan volstrekt
verschillende motoren, maar één zescilinder ont-
werp in drie cilindergroottes. Identiek zullen de
drie families afgezien van de inhoud niet helemaal

zijn, zegt chef motorontwikkeling dr. Böckenhoff.
Maar Daimler gaat wel terug van vier motorfami-
lies naar eentje.
Die komt er dus in drie groottes, nu te beginnen
met de 12,8 liter. Hiervan komen vier vermogens-
versies, van 310 tot 375 kW. Het koppel loopt van
2100 tot 2500 Nm, bij de drie minder sterke vari-
anten is Top Torque mogelijk, 200 Nm extra kop-
pel in de hoogste versnelling.
Toch kunnen de oude V6 en V8 niet helemaal ver-

dwijnen. Ze blijven er voor landen waar uit de
pomp geen zwavelarme diesel komt. Ondertus-
sen heeft het basisontwerp van de nieuwe lijnmo-
tor zich al bewezen, buiten Europa zijn er tot op
heden 70.000 van verkocht. Geruststellende ge-
dachte, dat Mercedes het aandurft langere ser-
vice-intervallen (150.000 km) en levensduur 
(1,2 miljoen km) voor de OM 471 te beloven.

Komt ook in Euro 5
Naast efficiënte productie telt natuurlijk dat
de wereldmotor schoon moet draaien, want zo
slaat het nieuwe ontwerp twee vliegen in één

Mercedes trucks nu al op Euro 6
Mercedes OM 471 brengt wereldmotorplatform naar Europa

Er werd al lang op gewacht: dat Daimler Trucks zijn nieuwe ‘wereldmotor’ ook in Europa ging 

brengen, na de start in Amerika en later Japan. Een goede drie jaar geleden werd begonnen met

een Detroit Diesel-versie. Nu is Europa aan de beurt, waar de nieuwe motor nodig zal zijn om 

Euro 6-eisen te halen. Dat doet hij ook meteen, waarmee Mercedes-Benz in de voorhoede loopt.

Voor Euro 6 gaat ook Mercedes-Benz aan de EGR. U ziet hier de
EGR-koeler boven langs de motor, en rechts boven de ventilator
de smoorklep om de luchttoevoer te regelen.
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klap. Daarvoor zet Mercedes gekoelde EGR in, in
combinatie met een SCR-katalysator en gesloten
roetfilter. In die opstelling haalt de motor Euro 6-
eisen, de hoop is dat veel ondernemers hiervoor
nu al kiezen, en dat daar een gezonde korting op
de snelwegtol tegenover zal staan tot de EU6-
eisen in 2014 ingaan. Als optie komt een Euro 5-
variant, zonder roetfilter en met lager EGR-percen-
tage. Voor Euro 6 is dat percentage gemiddeld 35.
Een hoofdrol in de schone verbranding speelt ook
de X-Pulse common rail-injectie van Bosch. Hierbij
is de raildruk relatief laag, met 900 bar. Hydrauli-
sche versterking in de inspuitventielen jaagt dat
op naar maximaal 2100 bar. Met elektromagneti-
sche kleppen wordt de drukverhoging per cilinder
apart gestuurd. Experimenteel zijn al drukken tot
2500 bar bereikt, voor de toekomst. Er is meervou-
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dige injectie mogelijk, inclusief na-inspuiting om
roetvorming te beperken. In de uitlaat zit nog een
injectieventiel dat eventueel gebruikt kan worden
om het roetfilter te regenereren, maar dit zou zel-
den nodig zijn. De drukverhoging kan tijdens het
begin van de hoofdinjectie ook nog eens gestuurd
worden: steil, geleidelijk of trapsgewijs oplopend.
Nog iets aparts is dat de EGR maar uit drie cilin-
ders komt, die daarnaast een twin-scroll turbo hel-
pen voeden. Een van de twee kanalen naar de tur-
bine is kleiner, om te compenseren dat drukverlies
optreedt doordat een deel van het uitlaatgas ver-
dwijnt in de EGR-koeler. Het andere kanaal leidt

de uitlaatgassen van drie cilinders rechtstreeks
naar de turbine. Op die manier blijft de motor al-
tijd vlot aanspreken.
Aan inlaatzijde vinden we bij de klepbediening
een drietraps motorrem. Ook hier wordt de motor
in tweeën gedeeld, door eerst drie en als tweede
trap alle zes cilinders te gebruiken. Met als derde
trap verhoging van de laadddruk, om het maxi-
male remvermogen van 400 kW te halen. Deze ‘in-
wendige’ motorrem gebruikt Mercedes ook bij
het (automatisch) schakelen, om de motor snel op
een gepast toerental te brengen. Dat zorgt voor
sneller schakelen en vooral ook beter oppakken
van de motor na het schakelen.

Opgebouwde nokkenassen
Ongebruikelijk is dat de nieuwe Mercedes-moto-
ren beschikken over twee bovenliggende nokken-
assen. Helemaal omdat hierbij kosten en gewicht
zijn gespaard door te kiezen voor opgebouwde
holle nokkenassen. Directeur motorproductie
Hermann Doppler zegt dat een opgebouwde nok-
kenas de helft lichter en 30% goedkoper is dan
een gegoten exemplaar, wat dus aardig zou com-
penseren dat van één op twee nokkenassen werd
overgestapt. >

Met Euro 6 naar wereldnorm
Naast een forse verlaging van de NOx-uitstoot brengen Euro 6-eisen een
halvering van de roetuitstoot, gerekend in g/kWh. Maar bovendien moet
voor het eerst het aantal roetdeeltjes worden geteld, volgens Scania zou dit
aantal vergeleken met Euro 5-motoren 99% kleiner worden. Dit zou beteke-
nen dat het resterend procent uit heel zware deeltjes bestaat, als de uit-
stoot in massa gerekend halveert.
Een misschien nog wel belangrijker ontwikkeling is dat een nieuwe testme-
thode gehanteerd moet worden, en een goede stap gezet wordt naar 
wereldwijde harmonisatie. De Euro 6-eisen liggen namelijk dichtbij de
(sinds 2010 geldende) Amerikaanse EPA10 en Japanse 09-normen.
Daarbij is er nu de WHDC-testmethode, World Harmonised Duty Cycle. Deze
meer praktijkgerichte testmethode vervangt onder meer de dertien meet-
punten die in Europa nu nog gehanteerd worden. Dat gaat dus al aardig in
de richting van één set normen en één testprocedure voor de hele wereld,
wat bedrijfswagenfabrikanten een hoop geld en moeite bespaart.

EPA10 laat een beetje meer roet toe dan Euro 6 en Japanse eisen. Enig maar niet veel verschil zit er
in de NOx-eisen, ietsje strenger in de VS en iets losser in Japan.

De opgebouwde nokkenassen worden met tandwielen aangedreven, aan transmissiezijde van de
motor. Op de voorgrond losse onderdelen waaruit een nokkenas wordt samengesteld.

Deze ‘exploded view’ laat
onder meer zien dat de cilin-
derkop met dubbele nokken-
assen (die hier niet zijn afge-
beeld) niet breed uitvalt. Voor
vriendelijk onderhoud zijn
olie- en brandstoffilters en
waterafscheider bij elkaar ge-
plaatst, aan deze (inlaat)-
kant van de motor.
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In de vragenronde horen we dat de uitvoerige uit-
laatgasreiniging met roetfilter geen low-SAPS mo-
torolie vraagt. Verder is het natuurlijk geen pro-
bleem de motor op B7 met een klein aandeel bio-
diesel te laten lopen, op verzoek is aanpassing aan
B20 mogelijk.
Omdat Mercedes nu alleen motoren onthult, nog

zonder truck eromheen, krijgen we geen harde cij-
fers over verbruik en kostprijs van de OM 471. Om-
zichtig heet het dat hij in Euro 6-versie niet onzuini-
ger zal uitpakken dan de huidige V6 en V8 Euro 5-
motoren.
Nog voorzichtiger worden de sprekers als vanuit de
zaal wordt geconcludeerd dat de OM 471 in Euro 5-

versie dan dus zuiniger moet zijn: “Hij zal gelijk of
iets zuiniger uitkomen dan de huidige OM 501”. Ver-
der komen we niet, “wacht maar af tot nieuwe
trucks met deze motor verschijnen”. Dan zou ook
moeten blijken dat de Euro 6-motor wel wat duur-
der is, “maar toch aantrekkelijk geprijsd, vooral als
korting op tol of subsidies ermee samengaan”.

Scania blijft niet achter

Iets later dan Daimler Trucks presenteerde Scania
concurrerende Euro 6-motoren. Maar dan wel
meteen gespecificeerd voor de G- en R-truckmo-
dellen, zodat het zich laat aanzien dat Scania eer-
der dan Mercedes-Benz zal kunnen leveren. Het
gaat bij Scania ook om een 12,7 liter zescilinder
lijnmotor, maar in dit geval gebaseerd op de 
bestaande motorlijn. Deze nieuwe DC13 ver-
schijnt in twee versies, met 324 of 353 kW en 2300
of 2500 Nm koppel.
Hierbij kon Scania terugvallen op zijn ervaring
met zowel EGR, voor zijn bestaande zescilinders,
als SCR-techniek voor zijn V8-motoren. Beide
technieken worden gecombineerd om nu Euro 6
te bereiken, waarbij ook de al gehanteerde XPI-in-
jectie en variabele turbo meehelpen. Met de XPI
common rail-injectie haalt Scania al tot 2400 bar
inspuitdruk, en zijn drie inspuitingen per arbeids-
cyclus mogelijk. Dat is niet helemaal zo verfijnd
als de nieuwe inspuiting bij Mercedes, die vier in-
spuitingen met variabele druk bij de hoofdinspui-
ting kan leveren, maar nog niet helemaal tot 2400
bar komt. Anderzijds koos Mercedes bij zijn EGR-
systeem niet voor variabele turbogeometrie, zoals
Scania wel gebruikt.
Zeer elegant is de verpakking die Scania ontwik-
kelde voor de Euro 6-uitlaatgasreiniging. Alles in
één grote kast die meteen als uitlaatdemper
dient. Hierin vinden we een roetfilter, oxidatie-
katalysator, twee SCR-katalysatoren met elk een
aanvullend ammoniakfilter, een AdBlue-doseer-
kamer, en alle benodigde sensoren voor de rege-

ling. Er is niet zoals bij Mercedes een apart in-
spuitventiel voor regeneratie van het roetfilter.
De chauffeur wordt op het dashboard gewaar-
schuwd als extra regeneratie nodig is. Hij kan dan
kiezen om de motor tijdelijk zwaarder te belas-
ten, of stoppen om de motor in regeneratieloop
te laten draaien.
Het roetfilter moet gemiddeld elke 240.000 km
vervangen worden, het is daartoe uitgevoerd als
een gemakkelijk verwisselbaar patroon. De ser-
vice-intervallen zijn gelijk aan die van Euro 5-

motoren, met maximaal 120.000 km wat korter
dan bij de nieuwe Mercedes-aggregaten. Overi-
gens krijgen de Euro 6-motoren van Scania als
nieuwtje een gewichtsbesparende plastic carter,
waarin drie liter meer olie kan. Wat het brandstof-
verbruik betreft zegt Scania dat er geen noemens-
waardig verschil zou zijn met de even sterke be-
staande Euro 5-zescilinders. Over gebruik van bio-
diesel zegt Scania dat een beperkt aandeel tot 8%
geen probleem is, en gestudeerd wordt op het 
effect van grotere bioaandelen tot aan 100%.

De nieuwe Scania-motor, met een inkijkje in de kast vol reinigingsapparatuur aan de uitlaat. 

In een ‘doorkijkbeeld’ is te zien dat de uitlaatreinigingskast,
achter het voorwiel, opmerkelijk weinig ruimte vergt. De
brandstoftank hoeft niet kleiner, de Euro 6-motor verbruikt ook
nog minder AdBlue dan de Euro 5-versie, dus die tank hoeft
niet groter.
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