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DE TIEN MILJOENSTE DEUTZ IS
EEN WATERSTOFMOTOR

Deutz toonde tijdens de viering van de tien miljoenste motor met trots de TCG 7.8 H2krachtbron, een zuigermotor die puur op waterstof loopt. Het past bij de nieuwe opgerichte
divisie Green, die overigens voorlopig wel grotendeels wordt gefinancierd vanuit de andere
divisie, Classic. Om financieel bij te blijven, moet Deutz dus nog wel even blijven dieselen.
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Halverwege november vierde motorenfabrikant
Deutz de productie van de tien miljoenste motor.
Heel opvallend was dat Deutz-CEO dr. Frank Hiller samen met Ina Brandes, minister van verkeer
van Noordrijn-Westfalen, bij deze mijlpaal geen
dieselmotor, maar de kersverse TCG 7.8 H2-waterstof-zuigermotor onthulde. Hiller vertelde
trots te zijn dat hij deze prestatie kon vieren.
“Deze tien miljoenste motor is een mijlpaal in
onze lange en succesvolle geschiedenis”, zei hij.
Die krachtbron, de 200 kW (147 pk) sterke 7,8-liter-TCG 7.8 H2-zescilinder-waterstofmotor, is
bestemd voor gebruik in generatorsets van 170
of 180 kVA. Deze gaat komend jaar als pilot project al draaien als powerunit in een krachtcentrale in de omgeving van Keulen. Dan zal het
commerciële traject ook worden opgestart. “De
TCG 7.8 H2 is in principe geschikt voor alle huidige Deutz-applicaties, maar zal waarschijnlijk in
eerste instantie worden toegepast in stationair
materieel, generators en railtransport”, zegt
hoofdontwikkelaar dr. Markus Müller. Deutz verwacht deze waterstofmotor in 2024 volop te
gaan produceren. Deze krachtbron kan stroom
opwekken voor de Power Tree-laadstations die
kunnen worden gebruikt op de emissievrije
bouwplaats. Deutz toonde dit najaar op de Deutz
Days 21 al een voorbeeld van een dergelijk Power
Tree-laadstation. Het betrof een laadstation ter
grootte van een tienvoets zeecontainer met een
interne buffer van 126 kW en een laadvermogen
van tussen de 22 en 150 kW.

moet volgens Hiller groeien naar vijftig procent
in 2031. “Deze groei kan zowel tot stand komen
door eigen groei als door gerichte overname van
bedrijven”, aldus Hiller. Deutz verwacht het
break even point van Green in 2027 al te bereiken. De CEO voegt daaraan toe dat deze segmentatie en de gestelde doelen ook belangrijk voor
de medewerkers zijn. “Het neemt zo bij hen alle
twijfel weg. Ze zien dat ons bedrijf zich volledig
inzet op de energietransitie voor het volledige
productprogramma.”

‘DE TCG 7.8 H2 IS IN PRINCIPE
GESCHIKT VOOR ALLE HUIDIGE
DEUTZ-APPLICATIES’
BRANDSTOFCEL VOOR METHAAN
Deutz AG gaat bij Green ook inzetten op brandstofcellen. Het heeft daartoe dit najaar een belang van tien procent in Blue World Technologies
genomen. Deze Deense fabrikant van brandstofcellen gebruikt niet alleen waterstof als brandstof, maar toonde ook prototypen van
brandstofcellen die methanol als brandstof gebruiken. Methanol is volgens het bedrijf breder
beschikbaar dan waterstof, veiliger en goedkoper. En niet onbelangrijk: een methanol-brandstofcel is volgens Blue World Technologie minder

GREEN EN CLASSIC
Deutz heeft voor een nieuw en herkenbaar
‘groen gezicht’ vanaf januari 2022 alle activiteiten van niet-dieselmotoren ondergebracht in de
nieuw opgerichte divisie Green. Hieronder vallen
ook de elektrische aandrijvingen en de dochters
Torqeedo (elektrische aandrijvingen voor boten)
en Futavis (accusystemen). De ontwikkeling,
productie, verkoop en service van (traditionele)
dieselmotoren vallen onder de divisie Classic.
Deutz wil met deze scheiding de ontwikkelingen
in de groene divisie tastbaarder maken. “Deze
segmentatie geeft de kapitaalmarkt een transparant beeld van onze activiteiten voor het bereiken van een CO2-neutrale toekomst”, zegt
Hiller. Hij voegt eraan toe dat Deutz voor de divisie Green een heldere groeistrategie heeft uitgezet met daarin de voorgenomen activiteiten tot
2031. Deutz haalt nu ongeveer vier procent van
de omzet (circa 60 miljoen euro) uit Green. Dit

Het Deutz Power Tree-laadstation met de extra stille TCG 7.8 H2-motor voor de emissievrije bouwplaats, hier gekoppeld aan twee Hitachi-graafmachines.
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gevoelig voor verontreinigingen dan waterstof.
Deze brandstofcellen hebben een verdamper en
een reformer. Met een andere reformer kan bijvoorbeeld ook methaan worden gebruikt. In de
wat verdere toekomst lijkt volgens de ontwikkelaar ammoniak ook een geschikte brandstof.
“Met dit partnerschap vergroten we onze activiteiten en zien we aantrekkelijke marktmogelijkheden voor generatorsets”, aldus Hiller.

‘CONVENTIONELE DIESELMOTOREN
ZULLEN NOG VELE JAREN WORDEN
GEVRAAGD’

DEUTZ AG
Al in 1876 ontwikkelde Nicolaus August Otto de eerste viertakt-verbrandingsmotor, die ook wel ottomotor wordt genoemd. Hij stichtte
vervolgens in Deutz bij Keulen een bedrijf dat gasmotoren produceerde. Dat groeide uit tot de huidige motorenproducent Deutz AG,
met de hoofdvestiging nog steeds in het Duitse Keulen. Deutz AG
heeft wereldwijd rond de 4600 medewerkers in dienst en beschikt
over 800 verkoop- en servicepartners in meer dan 130 landen. De
omzet bedroeg in 2020 bijna 1,3 miljard euro. Met de oprichting van
Deutz Green en Classic zijn de core-competenties uitgebreid. Deutz
levert powerunits met vermogens tot 620 kW (843 pk).

nu Agco heeft aangekondigd de Agco Power-mo-

DOORDIESELEN
Vooralsnog worden de activiteiten van Green gefinancierd met de opbrengsten uit Classic, want
die tak gaat volgens Hiller voorlopig nog wel
door. “Conventionele dieselmotoren zullen nog
vele jaren door onze klanten worden gevraagd”,
zegt Hiller. “We zien meer en meer dat onze klanten voor de dieselmotoren lagere-termijn-samenwerkingen willen aangaan”, aldus de CEO.
Deutz kondigde recentelijk nog nieuwe allianties
aan met John Deere, de SDF-groep en Agco voor
de ontwikkeling of de productie van complete
motorenseries. Met John Deere gaat Deutz een
nieuwe 3,9-liter-dieselmotor ontwikkelen. Met
Agco verlengt Deutz zijn samenwerking, vooral

toren kleiner dan 147 kW (200 pk) niet verder te
ontwikkelen. Met SDF verlengt Deutz ook de samenwerking met motoren van 3,6 tot 8,0 liter. Bij
de doorontwikkeling zet het bedrijf tegelijk in op
andere brandstoffen dan de conventionele fossiele EN590-diesel. Deutz mikt op het gebruik van
CO2-neutrale e-diesel, zoals HVO. Met het gebruik van vloeibare brandstoffen hoopt Deutz
tachtig procent van de componenten van de bestaande motoren te kunnen gebruiken, in combinatie met de bestaande productielocaties en
service-infrastructuur.

SAMEN OPTREKKEN
Hiller vat de nieuw koers treffend samen. “Deutz
wordt groener, daar is geen twijfel over. Deze
transitie is gaande bij al onze klantgroepen. We
willen en zullen vooropgaan in deze transitie, of
het nu diesel, gas, synthetische brandstof, elektriciteit of waterstof is. Wij zijn hiervoor de dieselmotor aan het heruitvinden. Daarin zien we nu al
verschillende oplossingen, allemaal met dezelfde
transitiedoelstelling. De periode van fossiele
brandstoffen loopt hiermee op zijn eind, maar de
noodzaak van transport zal blijven bestaan”, aldus de CEO. Hij eindigt met een nadrukkelijke
oproep om hier in de keten samen te werken.
“We kunnen de klimaatdoelstellingen van Parijs
alleen bereiken door goed samen te werken.”

‘VOORLOPIG ZULLEN DE
ACTIVITEITEN VAN GREEN MOETEN
WORDEN GEFINANCIERD
UIT CLASSIC’
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