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1. Vermogenstest aan een waterrem
Sinds juni 2015 gebruikt Loonbedrijf Gebr. De Boer uit Lottum TRAXX Diesel. Op eigen initiatief en
voor eigen rekening heeft De Boer met één van haar trekkers, een John Deere 7530, bouwjaar 2011,
2 vermogensmetingen aan de waterrem laten uitvoeren door landbouwmechanisatiebedrijf
Coenders in Lottum.

Het doel van deze testen was om vast te stellen of er verschillen in rendement kunnen vastgesteld
worden tussen standaard EN590 diesel en TRAXX Diesel. Er is gekozen voor een vermogensmeting
d.m.v. een waterrem omdat op deze manier externe variabelen zoals weersomstandigheden, type
werkzaamheden, rijstijl van de machinist, bandendruk/slijtage, enz. zoveel mogelijk geëlimineerd
worden.

Op 2-7-2015 is een eerste vermogenstest aan de waterrem uitgevoerd. De testtrekker was toen
afgetankt met standaard EN590 diesel. Na de test werd de trekker opnieuw in gebruik genomen door
het loonbedrijf en vanaf dan steeds afgetankt met TRAXX Diesel. Op 13-9-2016 is dezelfde trekker
opnieuw getest, nog steeds met TRAXX Diesel in de tank.

De luchtdruk, luchtvochtigheid en luchttemperatuur zijn bij alle testen nagenoeg gelijkwaardig en
hebben geen invloed op de testresultaten. Volledigheidshalve moet wel opgemerkt worden dat de
dieseltemperatuur niet is gemeten. Deze kan bij een temperatuur verschil van 10 graden ongeveer 2
a 2,5% verschil geven.

Merk en type trekker: ................................... John Deere 7530
Urenstand bij eerste test:.............................. 4137
Urenstand bij tweede test:............................ 5122
Testapparatuur: ............................................. Waterrem AW600
Geijkt door:.................................................... Perfect Power Control B.V.
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2. Testresultaten
Bij de test zijn duidelijk meetbare verschillen naar voren gekomen. De originele testrapporten zijn
bijgevoegd achteraan in dit document. Hieronder ziet u de belangrijkste bevindingen.

+11,9%

Het maximale vermogen is opgelopen van 165,9 pk voor standaard diesel naar 185,7 pk voor TRAXX
Diesel. Dit is een verbetering van 11,9%.

+8,8%

Het maximale koppel is opgelopen van 1414 Nm naar 1539 Nm. Dit is een verbetering van 8,8%.
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-14,5%

Bij het maximale koppel rond de 1700 toeren heeft de trekker bijna 20 pk meer en is het verbruik
verlaagd van 285,0 gr/kWh naar 243,6 gr/kWh. Dit is een verbetering van 14,5%.

-13,2%

Indien een bepaald werk 150 á 155 pk vermogen vraagt, was het verbruik voorheen 266,2 gr/kWh en
is hier nu 231,2 gr/kWh voor nodig. Dit is een verbetering van 13,2%.
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3. Hoe werkt TRAXX Diesel
TRAXX Diesel is een hoogwaardige EN590 dieselbrandstof die speciaal ontwikkeld is voor moderne
dieselmotoren. TRAXX Diesel grijpt in op 2 cruciale aspecten van dieselmotoren, namelijk de
brandstofinspuiting en het verbrandingstijdstip. Hierdoor haalt TRAXX Diesel structureel het
maximale rendement uit elke verbranding.

3.1 Altijd een optimale brandstofinspuiting
Wanneer een dieselmotor draait, ontstaat er bij de verbranding roet. Dit blijft achter in de motor en
komt terecht op de brandstofinjectoren. Die gaan door het roet dichtslibben waardoor niet meer de
correcte hoeveelheid brandstof op de juiste manier kan worden ingespoten. Resultaat: een minder
krachtigere verbranding, minder vermogen en dus een hoger verbruik.

Roetafzetting op een injector na 440 draaiuren met standaard EN590 diesel.
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Daarom bevat TRAXX krachtige reinigende bestanddelen die vervuilingen op injectoren wegspoelen
én continu nieuwe roetafzettingen voorkomen. Zo blijven de injectoren permanent schoon en wordt
steeds de correcte hoeveelheid brandstof voor een optimale verbranding ingespoten.

Links een efficiënte brandstofinspuiting, rechts een onvolledige inspuiting als gevolg van roetafzettingen in en rond de
injectorgaatjes.

3.2 Snellere verbranding
Daarnaast heeft TRAXX Diesel een extra hoog cetaangetal van minimaal 55 (tegenover min. 51 voor
standaard diesel). Hoe hoger het cetaangetal, hoe korter de tijd tussen de brandstofinspuiting en de
werkelijke ontbranding. Een hoog cetaangetal zorgt voor een snellere en volledigere verbranding,
sneller aanslaan van de motor, minder emissies, minder zwarte rook en meer vermogen. Met name
moderne commonrail motoren, die vaak met ultra korte inspuittijden en meerdere inspuitingen per
verbranding werken, zijn zeer gevoelig voor het cetaangetal van de diesel.

Door haar hoge cetaangetal van 55 zal TRAXX Diesel sneller en vollediger ontbranden dan standaard diesel (= cetaan 51)

De unieke combinatie van krachtige reinigende additieven en het extra hoge cetaangetal van TRAXX
Diesel zorgen ervoor dat dieselmotoren structureel efficiënter en zuiniger draaien.
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Bijlage 1: Testresultaten met standaard EN590 diesel
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Bijlage 2: Testresultaten met TRAXX Diesel
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Over dit document
Dit document is opgesteld door TRAXX Diesel, een zuinige en schone kwaliteit dieselbrandstof die
speciaal ontwikkeld is voor bedrijven met moderne dieselmotoren én een eigen tankinstallatie.
TRAXX Diesel is het resultaat van 13 jaar productontwikkeling, wordt gebruikt door ruim 10.000
bedrijven en is één van de grootste dieselleveranciers van Nederland.

De resultaten in dit document zijn één op één overgenomen van de testrapporten zoals aangeleverd
door de klant. Volledigheidshalve zijn de originele testrapporten bijgevoegd in dit document.
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Contactgegevens:
TRAXX Diesel
Milheesestraat 19, 5763 AD Milheeze
T 0492-33 80 30
E info@traxx-diesel.nl
TRAXX leveranciers in uw regio: www.traxx-diesel.nl/diesel-leverancier-vinden/
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