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Vervoerders zijn net mensen, ze zijn wel te porren
voor ‘schoon’ maar dan moet er wel iets tegenover
staan. Tot voor kort bestond er een aardige
 subsidie van de Nederlandse overheid, maar die
is inmiddels helemaal opgesoupeerd. Nu kunnen
schone Enhanced Environmentally friendly
 Vehicles (EEV) slechts profiteren van een reductie
op de Maut-kilometerprijs in Oostenrijk.
Maar ook onze binnensteden zouden gebaat zijn

met schone EEV-distributietrucks. Een aantal
 supermarkten verplichten hun vervoerders al om
de producten zo ‘groen’ mogelijk af te leveren. Dat
is een goede ontwikkeling.
Nu heeft het gros van de truckfabrikanten een
EEV-oplossing affabriek. Vooral voor de merken
die Euro5 realiseren via AdBlue-injectie in de
uitlaatgassen in combinatie met een SCR-
 katalysator, betreft dat een redelijk eenvoudige
 upgrade.

Reductie van roet
EEV is momenteel de strengste emissienorm voor
vrachtauto’s. In deze norm worden extreem lage
fijnstof- en koolwaterstofemissies voorgeschre-

ven. Fijnstof, oftewel uiterst kleine vaste
(roet)deeltjes en vloeistofdeeltjes, vormt een
 ernstige bedreiging voor de gezondheid. Bloot-
stelling hieraan tast de ademhalingswegen aan.
Vandaar ook dat in Duitsland EEV een vereiste is
om bepaalde milieuzones te mogen betreden en
kiezen we hier in Nederland voor minimaal EEV-
diesels als het om openbaar  vervoer gaat.
Roet komt bij iedere (diesel)verbranding vrij. Maar
naarmate de verbrandingstemperatuur toeneemt
en de geïnjecteerde diesel fijner aangeboden
wordt, daalt het percentage. Een goed geregelde
verbrandingstrategie is dus één manier om de
fijnstofemissie aan banden te leggen.
Maar je kunt niet klakkeloos de verbrandingstem-

Van Euro5 naar EEV
Mercedes-Benz maakt schone trucks ultraschoon

Mercedes-Benz biedt Euro5 Actros-rijders de mogelijkheid hun truck om te laten bouwen

naar de nog schonere EEV-norm. De animo valt wat tegen, maar toch is het interessant om

de modificaties te bespreken. Ook aanpassingen voor het rijden op biodiesel doen het milieu

goed. Wat houden deze technische ingrepen in?

De ‘transformatie’ van Euro5 naar EEV mag alleen door bevoegde
specialisten van het Mercedes-Benz Technical Center Nederland
worden uitgevoerd. Maar zelfs dan houdt ‘Duitsland’ een dikke
vinger in de pap. De hele ombouw moet worden aangevraagd en
pas na het verkrijgen van de nodige codes kan men aan de slag.
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peratuur verhogen. Want naast technische beper-
kingen gaat dit ook gepaard met een verhoogde
NOx-uitstoot. Een andere manier om de roetpro-
ductie aan banden te leggen is dan ook het
 toepassen van roetfilters. Je accepteert dan iets
meer roet, maar vangt dit af in het uitlaattraject.
Sommige truckfabrikanten maken gebruik
van deze mogelijkheid om hun motoren aan
de EEV-eis te laten voldoen.
De Euro6 norm die vanaf 2014 ingaat, zal tech-
nisch worden gerealiseerd met al deze voorzienin-
gen: een zeer hoge gefaseerde drukinspuiting
via een ‘multi’gats injector, EGR, SCR-katalysator
inclusief AdBlue-toevoeging aan de uitlaatgassen
en een roetfilter.

Technische aanpassingen
Het bewijs dat er aan de hardware van de motor
niet veel hoeft te worden veranderd, wordt gele-
verd door Mercedes-Benz. Zij kunnen een Actros
Euro5 met BlueTEC 5 dieseltechnologie upgraden
naar de EEV-emissienorm. Deze ombouw mag van
Daimler AG alleen door bevoegde specialisten van
het Mercedes-Benz Technical Center Nederland
(TCN) in Nijkerk worden uitgevoerd.
Voor die upgrading hebben ze een dag nodig. In
die tijd vervangen ze de injectoren, de drukleidin-
gen en de leidinghouders. Dit alles resulteert in
een hogere inspuitdruk waardoor de brandstof
beter vernevelt en in kleinere druppels wordt
 aangeboden en dus optimaal verbrandt.
Een eventueel hogere NOx-uitstoot wordt beteu-
geld door de NOx-sensor die na de SCR-katalysa-
tor is geplaatst. Signaleert deze een te hoge con-
centratie dan wordt er meer AdBlue ingespoten.
Daarnaast wordt het motormanagement voorzien
van andere software. Deze aanpassingen zijn vol-
doende om de motor zonder verdere additionele
nabehandeling aan de EEV-norm te laten voldoen.
De modificatie wordt afgesloten met een run op
de vermogensbank. De technici van TCN hebben
de bevoegdheid om de prestaties van de motor
binnen grenzen bij te stellen. Doelstelling is om de
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De verplichte NOx-sensor na de SCR-katalysator waakt erover dat
de NOx-uitstoot binnen de norm blijft.

Nieuwe injectoren, drukleidingen en leidinghouders genereren een hogere inspuitdruk en een betere verneveling met als resultaat
een completere verbranding.

Wordt biodiesel getankt, dan krijgt de motor een aangepaste
oliefiltering met een grotere capaciteit. Wordt daarnaast ook nog
het carter vergroot, dan bedraagt de verversingstermijn de helft
van die bij dieselgebruik.

truck in EEV-uitvoering dezelfde prestaties te laten
leveren als in de Euro5-uitvoering. Ook de onder-
houdsbehoefte verandert niet na de ombouw,
evenals de levensduur en het brandstofverbruik.
De emissienorm EEV geldt sinds november vorig
jaar als een nieuwe Euro-klasse voor zware
 bedrijfsauto’s. Het wordt dan ook vermeld op het
kentekenbewijs omdat het zeker in het buiten-
land een officiële garantie is om in aanmerking te
komen voor korting op de Maut en om toegang
te krijgen tot steden.
Dat betekent dat een opgeschoonde Actros ook
een nieuw kentekenbewijs krijgt waarop de EEV-
status staat vermeld. Alle administratieve verplich-

tingen die hierbij komen kijken worden door het
TCN in Nijkerk verzorgd.

Biodiesel als volgende stap
Het verbeteren van de bestaande Euro5-motor
zodat deze voldoet aan de EEV-norm is een
 belangrijke stap naar een schoner milieu. De
 volgende stap in de visie van Mercedes-Benz is
het toepassen van nieuwe brandstoffen.
Biodiesel past uitstekend in die zienswijze. Het is
een middel om de CO2-uitstoot te reduceren, het is
vrij van zwavel en aromaten en levert een uiterst
schone verbranding op. Inmiddels rijden er al di-
verse voertuigen rond op deze ‘nieuwe’ brandstof.
Probleem is niet de techniek, maar de beschik-
baarheid van het sap. Vrijwel alle Mercedes-
 bedrijfswagens zijn geschikt voor de huidige
 generatie biodiesel.
Maar rijden op biodiesel heeft wel de nodige con-
sequenties. Allereerst moet de motorolie vaker
ververst worden omdat biodiesel afbreuk doet
aan de smerende eigenschappen van de olie. Blij-
ven filter en oliecarter ongewijzigd, dan bedraagt
de olielevensduur maar 30 procent van die bij
normaal dieselgebruik. Daarnaast zal het brand-
stofverbruik iets oplopen omdat de energie-
waarde van de huidige generatie biodiesel lager
is. De standkachel doet het ook niet lang op bio-
diesel, vandaar dat hiervoor een aparte dieseltank
nodig is. De olieverversingstermijn is met techni-
sche ingrepen wel te verlengen naar de helft van
dieselinzet. Het is dan noodzakelijk om het olie-
carter te vergroten en een speciaal oliefilter met
een  cycloonsysteem te monteren. Ook krijgt de
truck speciale brandstofpompen die minder
brandstof naar de olie lekken. Die laatste aanpas-
singen zijn affabriek te bestellen. Eventueel is het
mogelijk om ze achteraf te monteren.
Gebruikt de berijder biodiesel en gewone diesel
door elkaar, dan geldt de verversingstermijn van
biodiesel. Overigens houdt het motormanage-
ment dat zelf in de gaten, mits er opgegeven is
dat op biodiesel wordt gereden.
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