
7 feiten over dieselmotoren, emissies 
en de mobiliteit van de toekomst.
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Feit 1.
Je kunt de diesel beter blijven verbeteren dan hem verbieden.  

Juist in Europa staat de auto-industrie 
meer dan ooit centraal in het publieke 
debat. De branche heeft aan vertrou-
wen ingeboet wat innovatiekracht en 
duurzaamheid betreft. Daarom lichten 
wij op deze plek belangrijke punten uit 
het huidige debat en geven hierover 
onze mening. Er is nog veel te doen op 
weg naar onze langetermijndoelstelling: 
een grotendeels emissievrij personen- 
en goederenverkeer. Maar we hebben 
inmiddels ook al veel bereikt. 

Veel mensen denken dat de lucht-
verontreiniging door NOx (stikstofoxide) 
in de EU hoger is dan ooit. Maar het 
tegendeel is het geval. 

Tussen 1990 en 2015 zijn de NOx-
emissies uit het wegverkeer volgens 
gegevens van het Europees Milieu-
agentschap met 59 % gedaald. 

Dat is vooral te danken aan technische 
innovaties bij bedrijfs- en personen-
wagens, en de laatste jaren vooral ook 
aan de doorontwikkeling van de diesel. 

De innovaties variëren van uitlaatgas-
recirculatie en NOx-filters tot selectieve 
katalytische reductie (SCR) en uitlaat-
gasnabehandeling bij de nieuwste gene-
ratie motoren. 

Het eerste lid van onze nieuwe  
personenwagenmotorenfamilie – de 
viercilinder OM 654 – heeft in diverse 
tests al bewezen dat de motoren ook 
onder normale rijomstandigheden  
duidelijk onder de NOx-grenswaarden 
voor het lab blijven. Dit geldt ook voor 
de nieuwe zescilinder lijndieselmotor 
OM 656, die al in de nieuwe S-klasse 
verkrijgbaar is. 

25 toonaangevende hoogleraren in de 
auto- of motortechniek in Duitstalige 
gebieden hebben onlangs bevestigd:  
“De NOx-emissieproblematiek [kan]  
worden beschouwd als technisch opge-
lost.“ 

Dieselmotor.
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Feit 2.
Software-updates werken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we in plaats 
van rijverboden in te stellen, er alles aan 
moeten doen om de NOx-emissies met  
intelligente maatregelen duurzaam te 
verlagen. 

Volgens een studie van het VDA  
(Verband der Automobilindustrie e.V.) 
kan de vernieuwing van de autovoorraad, 
samen met de maatregelen die tijdens  
de Duitse dieseltop op 2 augustus geza-
menlijk door politiek en auto-industrie 
zijn afgesproken, de NOx-emissies in het 
gehele wegverkeer met 12 tot 14 % tot 
begin 2019 verlagen. 

De software-updates zorgen bij onze 
auto‘s gemiddeld voor een reductie van 
de NOx-emissies van 25 tot 30 % onder 
normale rijomstandigheden. Een voor-
beeld: bij een test van auto motor und 
sport (17/2017) met onze V-Klasse 
daalde de NOx-uitstoot na de software-
update met meer dan 80 %. 

Deze reductie is slechts een voorbeeld 
en kan vermoedelijk niet altijd en bij alle 
modelseries worden behaald, maar toch: 
door software-updates kunnen de NOx- 
emissies bij veel modelseries op effec-
tieve wijze worden verlaagd.

De nieuwe E-Klasse.
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Feit 3.
De NOx-emissies waren nog nooit zo laag. 

Tussen 1990 en 2015 zijn in de 28  
EU-landen de NOx-emissies door het 
wegverkeer met ongeveer 59 % gedaald. 
Deze daling is des te opmerkelijker 
omdat het aantal voertuigen in dezelfde 
periode aanzienlijk is toegenomen. 

Het aantal personenwagens steeg in 
deze periode met circa 55 %. Kortom: 
hoewel er steeds meer voertuigen bij 
komen, wordt de lucht in de steden 
almaar beter. De daling van de NOx-
emissies is eveneens te herleiden tot  
de verbeterde motortechniek van de 
voertuigen. 

Ons doel is duidelijk: geen overschrij-
ding van de grenswaarden in onze  
steden - en wel zo snel mogelijk. 

Dalende stikstofoxidewaarden.
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Feit 4.
Als je de diesel zou afschaffen, zou je jezelf wat het  
klimaatbeleid betreft in de vingers snijden.

Gelet op de emissies van schadelijke 
stoffen is er in vergelijking met  
conventionele aandrijvingen nauwelijks 
een argument te vinden dat tegen onze 
nieuwe generatie dieselmotoren pleit. 

En ook al worden onze benzinemotoren 
steeds efficiënter: een dieselmotor  
blijft een lager verbruik en een lagere 
CO₂-emissie houden dan een vergelijk-
bare benzinemotor. 

De nieuwste dieselmotoren hebben dus 
én een hoge efficiëntie én lage NOx-
waarden onder normale rijomstandig-
heden. Volgens het VDA verbruikt een 
moderne dieselmotor tot 25 % minder  
en stoot hij tot 15 % minder CO₂ uit dan 
een vergelijkbare benzinemotor. 

De diesel moet zich natuurlijk niet alleen 
meten met een benzinemotor, maar 
ook met een elektrische motor. Duide-
lijk is wel dat we in de toekomst steeds 
vaker elektrisch zullen gaan rijden. Maar 
duidelijk is ook dat volgens de huidige 
stand van de techniek de modernste  
diesels wat de klimaatbescherming 
betreft zelfs beter kunnen zijn dan 
e-auto‘s. Want een e-auto is zo schoon 
als de stroom die hij tankt. 

Het credo is dus: de transitie van het 
energiesysteem voor auto‘s is een  
gezamenlijke opdracht. En daarbij moe-
ten we alle beschikbare middelen benut-
ten – en dan hebben we het niet alleen 
over de accu-elektrische aandrijving of 
de brandstofcel, maar ook over zeer 
efficiënte verbrandingsmotoren en  
plug-in hybrids. Ook al heeft in 2025 
naar schatting een op de vier nieuwe 
auto‘s een elektrische aandrijving, de 
doorontwikkeling van de conventionele 
motor blijft belangrijk. 

Dalende CO₂-waarden. 
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Feit 5.
De dieselmotor is al jaren geen belangrijke bron van  
fijnstof meer. 

In het huidige debat worden fijnstof en 
NOx vaak door elkaar gehaald. Feit is dat 
het probleem van door motoren uitgesto-
ten fijnstof met de invoering van het  
dieselpartikelfilter kon worden opgelost. 

Als ‘s werelds eerste autofabrikant heeft 
Mercedes-Benz al in 1985 zijn eerste 
dieselpersonenwagens met partikel- 
filters uitgerust. De hierbij opgedane 
ervaringen vormden de basis van de ont-
wikkeling van nieuwe filtertechnologieën 
met een heel hoog rendement – en daar- 
mee is de dieselmotor zo goed als roet-
vrij. Mercedes-Benz bouwt deze filters 
sinds 2005 standaard in. Natuurlijk zie 
je op de weg ook nog oudere voertuigen, 
maar al met al zijn de fijnstofemissies 
van de motoren beperkt. 

Voorbeeld: controlestation Neckartor 
in Stuttgart staat bekend om zijn hoge 
partikeluitstoot. Hier zijn motoren vol-
gens het Duitse ministerie van Milieu 
verantwoordelijk voor 7 % van de fijn-
stofemissies. De rest van de verkeers-
gerelateerde fijnstof ontstaat doordat 
stof van de weg opdwarrelt, of dat nu 
door diesel-, benzine- of elektrische 
voertuigen gebeurt. De eerste uitkom-
sten van een test bij Neckartor tonen 
aan dat ook opwervelend stof van een 
veegauto aanzienlijk kan worden vermin-
derd. 

Dit voorbeeld toont aan dat je om de 
verontreiniging door fijnstof verder te 
verlagen, de beschikking hebt over een 
groot scala aan effectieve alternatieven. 
Een versnelde vernieuwing van de auto-
voorraad, een betere doorstroming van 
het verkeer, meer samenwerking tussen 
gemeenten, toeleveranciers en auto- 
fabrikanten, alsmede de elektrificatie 
van openbaar vervoer en transport zijn 
wat ons betreft eveneens adequate  
middelen om de luchtkwaliteit in de stad 
te verbeteren. 

Dieselpartikelfilter.
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Feit 6.
De verschillen tussen metingen in het lab en op de weg  
zullen afnemen.

De verschillen tussen metingen in het 
lab en op de weg bij de uitstoot van 
schadelijke stoffen van diesels hebben 
uiteraard veel vragen opgeroepen. 

Op 1 september 2017 zijn met de 
Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedure (WLTP) en de Real  
Driving Emissions (RDE) nieuwe pro-
cedures voor de certificering van alle 
nieuwe modelseries en modelvarianten 
ingevoerd, die voor het eerst ook metin-
gen op de weg omvatten. Tot nog toe 
waren tests op de weg simpelweg niet 
verplicht voor certificering. Wij verwel-
komen de invoering niet alleen – wij 
steunen die al jaren! 

Want we hebben ze beide nodig:  
metingen in het lab die internationaal 
vergelijkbaar en reproduceerbaar zijn en 
metingen op de weg om onze klanten 
realistischer waarden te leveren. 

Mercedes-Benz heeft al meer dan een 
jaar dieselvoertuigen op de markt die 
voldoen aan de strengere EU-emissie-  
grenswaarden in het kader van de  
RDE-eisen (fase 1). Dat wordt door 
verschillende tests van onafhankelijke 
organisaties bevestigd. Voorbeeld: 
in een test van auto motor und sport 
(12/2017) ligt de Mercedes-Benz  
E 220 d (OM 654) (brandstofverbruik 
gecombineerd: 4,3–3,9 l/100 km of 
23,3–25,6 km/l; CO₂-emissie gecom-
bineerd: 112–102 g/km) met 41 milli-
gram stikstofoxide per kilometer bij een 
PEMS-meting (Predictive Emission Moni-
toring System) duidelijk onder de voor 
de laboratoriummeting voorgeschreven 
grenswaarde van 80 milligram per kilo-
meter.

Metingen in het lab en op de weg.
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Feit 7.
Nieuwe inzichten worden niet alleen in nieuwe modellen  
toegepast.

Technologie is altijd voor verbetering  
vatbaar – onderzoek stopt nooit. 

Dat geldt zowel voor auto‘s als voor 
smartphones. De afgelopen jaren is 
veel geld gestoken in de verdere verbe-
tering van de dieseltechnologie. Alleen 
al bij Daimler hebben we 3 miljard euro 
in onze nieuwe dieselmotoren geïnves-
teerd. 

Onze engineers benutten de bij de  
ontwikkeling van nieuwe generaties 
motoren en tijdens praktijkervaringen 
verkregen kennis ook om de emissies 
van de huidige modellen voortdurend te 
verbeteren. Sinds 2016 wordt een heel 
scala aan maatregelen bij de serie- 
productie toegepast: van software-
updates, robuustere materialen tot 
krachtigere SCR-systemen. Kortom: de 
uitlaatgasnabehandeling wordt voort-
durend verbeterd en daarmee nóg 
efficiënter. 

Nieuwe kennis.
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Kijkje in de motor technologie 
van de OM 654.
Zuiniger en sterker, lichter en compacter.
De toekomst van de dieselmotor OM 654.

De viercilinder dieselmotor OM 654 mar-
keert de start van een toonaangevende 
motorenfamilie bij Mercedes-Benz. Door 
zijn uitstekende efficiëntie- en emissie-
waarden is de premium diesel gebouwd 
voor de toekomst en deze waarden 
onderstrepen de centrale rol die de die-
selmotor bij het behalen van de ambiti-
euze wereldwijde klimaatdoelen speelt. 

Voor het eerst in een personenwagen-
dieselmotor worden in de OM 654 de 
Mercedes-Benz getrapte verbrandings-
kommen toegepast. Zo kunnen deeltjes-
emissies tot een zeer laag niveau 
zakken. 

De nieuwe motor beschikt over meer-
voudige uitlaatgasrecirculatie (AGR). 
Hierbij worden een gekoeld hogedruk-  
en lagedruksysteem gecombineerd.  
Zo kunnen de ruwe emissies van de 
motor in de gehele karakteristiek bij een 
zo zuinig mogelijke toestand van het  
verbrandingszwaartepunt al aanzienlijk 
verder omlaag worden gebracht. 

Het uitlaatgas uit de turbo komt eerst in 
een dieseloxidatiekatalysator terecht. 
Het passeert verder de Fallstrom-carbu-
rateur waarin de AdBlue®-vloeistof met 
behulp van een watergekoelde doseer-
module wordt bijgemengd. Door een 
speciaal ontwikkeld mengtraject lukt het 
om de AdBlue®-vloeistof via de kortste 
weg in de uitlaatgasstroom te verdam-
pen en heel gelijkmatig over het opper-
vlak van het volgende sDPF (partikelfilter 
met coating ter vermindering van stik-
stofoxiden) te verdelen. Achter het sDPF 
is nog een SCR-katalysator voor de ver-
dere katalytische reductie van de stik-
stofoxiden geplaatst. Pas daarna komt 
het gereinigde uitlaatgas in de uitlaat 
terecht. 

De nieuwe dieselmotor.
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De belangrijkste innovaties van de nieuwe motor.

•  Voor het eerst een volledig aluminium 
constructie bij de viercilinder diesel-
motor.

•  Stalen zuigers met getrapte verbran-
dingskommen, NANOSLIDE® cilinder-
coating, Common Rail-inspuiting van 
de vierde generatie.

 
•  Plaatsing van alle technieken voor het 

reinigen van uitlaatgassen direct bij de 
motor.

•  Aanzienlijk lichter en compacter: 
168,4 kg vs. 203,8 kg (-17 %),  
2 liter cilinderinhoud i.p.v. 2,15 liter, 
cilinderafstand 90 mm vs. 94 mm.

•  Lager geluidsniveau en uitstekend  
trilcomfort door tal van maatregelen.

De eerste volledig aluminium viercilinder diesel.
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WLTP vs. NE.
WLTP staat voor Worldwide harmonized Light vehicles Test  
Procedure en is een testcyclus die verbruiks- en uitlaatgas-
waarden van een voertuig op een rollentestbank vaststelt.

Algemene informatie
WLTP is de nieuwe procedure voor  
verbruiks- en uitlaatgastests in de auto-
industrie en vervangt daarmee de hui-
dige NEDC-procedure (New European 
Driving Cycle). NEDC geeft door een 
onvolledige nabootsing van de reële 
rijomstandigheden vaak onrealistische 
verbruiks- en emissiewaarden weer.  
De nieuwe WLTP-norm is eveneens een 
laboratoriumtest, maar door zijn dyna-
mische oriëntatie benadert de test de 
werkelijke situatie op de weg aanzienlijk 
beter dan tot nog toe. Met WLTP kun je 
dus realistischer gegevens over brand-
stofverbruik en emissies verkrijgen, en 
wordt er meer transparantie voor u en 
uw klanten geboden.

Opm.: hoewel de gevonden waarden 
van de WLTP-testcyclus in de meeste 
gevallen hoger uitvallen, verandert er 
qua verbruik in de dagelijkse praktijk 
niets.
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Dynamischer rijprofiel 
WLTP onderscheidt zich door een duide-
lijk hogere acceleratie en een aanzienlijk 
dynamischer rijprofiel. De maximum-
snelheid wordt bovendien tot 131 km/h 
verhoogd, de gemiddelde snelheid 
neemt toe tot 47 km/h. 

Langere testduur 
De rijtijd wordt met 10 minuten ver-
lengd, het percentage van op de rollen-
bank nagebootste snelwegritten wordt 
hoger en tegelijkertijd worden de stil-
standtijden korter. 

Langere testafstand 
De afgelegde afstand verdubbelt tot 23 
kilometer. 

Specifieke schakelmomenten 
De schakelmomenten zijn niet meer 
vast voorgeschreven, maar worden op 
basis van voertuig en aandrijflijn vooraf 
berekend. Auto‘s met handgeschakelde 
versnellingsbak profiteren van deze indi-
viduele berekening in vergelijking met 
de vaste schakelmomenten op basis van 
NEDC. 

Rekening houden met optionele  
uitrustingen 
Alle optionele uitrustingen die invloed 
hebben op de aerodynamica, rolweer-
stand of massa van de auto zullen in de 
toekomst meewegen in de beoordeling. 
De testauto‘s zijn niet langer geoptimali- 
seerd wat hun gewicht betreft. Tot de 
opties behoren assistentiesystemen en 
comfortfuncties zoals de radio, leder- 
uitrusting of grotere velgen. Het stroom-
verbruik van deze functies in de labora-
toriumtest leidt tevens tot een toeslag in 
de CO₂-waarde. 

Wereldwijd geldende norm 
Met WLTP moet een wereldwijde stan-
daard worden ingevoerd. De EU-landen 
lopen hierbij voorop, maar ook onder 
andere Japan en India zijn in de nieuwe 
testprocedure geïnteresseerd.

Belangrijkste vernieuwingen.



13

Sinds september 2017
Alle nieuw ontwikkelde voertuigen of 
voertuigen die met nieuwe aggregaten 
zijn uitgevoerd worden conform WLTP 
gecertificeerd. De vastgestelde WLTP-
waarden worden vertaald naar NEDC-
waarden, die als enige verbruikswaarden 
in de verkoopdocumentatie worden  
vermeld. Deze afgeleide waarden kun-
nen, op grond van de conform WLTP gel-
dende randvoorwaarden, numeriek hoger 
uitvallen dan de huidige NEDC-waarden. 

Vanaf september 2018 
De WLTP-regels worden omgezet in de 
nationale wetgeving en alle aangeboden 
voertuigen (met uitzondering van uitloop- 
modellen met een productie-einde vóór 
1 september 2018) zijn conform WLTP 
gecertificeerd en in de verkoopdocumen-
tatie vermeld. In de conformiteitsverkla-
ring worden dus twee waarden gelijktijdig 
vermeld (NEDC en WLTP). In de verkoop- 
documentatie wordt, op grond van de 
aangepaste nationale wetgeving, nog 
slechts één WLTP-verbruikswaarde  
genoemd. Afhankelijk van het nationale 
wetgevingsproces wordt slechts één 
WLTP- of NEDC-verbruikswaarde in de 
verkoopdocumentatie vermeld. 

Vanaf september 2019 
Behalve WLTP-tests worden nu ook Real 
Driving Emissions Tests (RDE) uitgevoerd. 
Hierbij moet worden aangetoond dat in 
de praktijk óók aan de grenswaarden 
voor schadelijke stoffen uit het lab wordt 
voldaan. De RDE-norm van fase 1 wordt 
als Euro 6d-TEMP aangeduid. De richtlijn 
wordt stapsgewijs ingevoerd, afhanke-
lijk van de vraag of het een nieuw type of 
een lopende modelserie betreft. 

Lees meer op:  
www.mercedes-benz.nl/wltp

Tijdlijn.
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WLTP NEDC

Invloed optionele  
uitrustingen

Er wordt rekening gehou-
den met opties die invloed 
hebben op het gewicht 
van de auto, de aerodyna-
mica, de rolweerstand en 
het boordnet (ruststroom)

Hier wordt, met uitzon-
dering van banden, geen 
rekening mee gehouden

Gewicht van de auto  
in de test

Leeggewicht (standaard-
uitvoering met inachtne-
ming van de opbouwvorm) 
+ 100 kg + gewicht van de 
voor 90 % gevulde tanks + 
uitrusting (geen airco)

Leeggewicht (standaard-
uitvoering met inachtne-
ming van de opbouwvorm) 
+ 100 kg + gewicht van de 
voor 90 % gevulde tanks

Cyclustijd 30 minuten circa 20 minuten

Stopfasen  
(aandeel stilstandtijd)

9 (13 %) 14 (25 %)

Lengte cyclus 23,25 km 11 km

Snelheid Gemiddeld: 46,6 km/h
Maximaal: 131 km/h

Gemiddeld: 34 km/h
Maximaal: 120 km/h

Schakeling Specifiek voor voertuig en 
aandrijflijn

Vaste schakelmomenten

Aandrijfvermogen Gemiddeld: 7 kW (9,5 pk) 
Maximaal: 47 kW (64 pk)

Gemiddeld: 4 kW (5,4 pk)
Maximaal: 34 kW (46 pk)

Vergelijking tussen WLTP en NEDC.
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