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TRANSMISSIE
Schakelvernuft van LuK

Als onze groot- dan wel overgrootouders in de gelukkige
omstandigheid verkeerden dat ze een automobiel mochten
besturen, dan moesten ze onderweg zelf de ontstekingsver-
vroeging regelen. Ze deden dat op gehoor, gevoel en erva-
ring. Later namen de centrifugaal- en vacuümvervroeging
die taak over. Op dat moment was er niemand die zei dat
handmatig vervroegen sportiever was. Met schakelen ligt dat
gek genoeg anders. Wie dat zelf doet is sportief, zo vinden
we nog steeds.
Formule 1-coureur David Coulthard denkt daar overigens
heel anders over. Hij was enkele jaren geleden op
Hockenheim met een CVT één tot twee seconde per ronde
sneller dan met zijn standaard bolide. “Oneerlijke concur-
rentie”, vond de FIA en verbood de CVT onmiddellijk.
Amerikanen en Aziaten zijn een stuk minder emotioneel
over het onderwerp en rijden in overgrote meerderheid
gewoon automatisch. En eerlijk is eerlijk, in Europa bewe-
gen we ook heel langzaam maar zeker in die richting.
Dat wordt ook hoog tijd, want had de traditionele planetaire
bak met koppelomvormer nog royaal meer tijd en brandstof
nodig om een auto op gang te krijgen, met de nieuwste

Automatisch schakelen als technisch hoogstandje

Zelf doen 
of uitbesteden
Blijven we massaal met de hand

schakelen of gaan we ook in

Europa over op de automaat? 

En zo ja, welke dan? De CVT, de

PSG met zijn dubbele koppeling,

de geautomatiseerde handbak,

ASG of wellicht de vertrouwde

planetaire automaat met kop-

pelomvormer? Koppeling-spe-

cialist LuK kent alle voors en

tegens en wedt voor de zeker-

heid op alle paarden.
Een combinatie van
innoverende technie-
ken. De PSG, of Parallel
Shift Gear, maakt auto-
matisch schakelen zon-
der trekkrachtonder-
breking bij motoren
met forse koppels
mogelijk. Deze dubbele
droge plaatkoppeling
in combinatie met een
tweedelig vliegwiel
kan in veel toepassing-
en de tot nu toe
gebruikte dubbele
natte koppeling ver-
vangen. En dat is weer
goed voor het trans-
missierendement.

CVT’s en PSG’s is dat niet meer het geval.
Toch is het nog te vroeg om de handbak helemaal af te
schrijven. Ook koppelingfabrikant LuK doet dat niet en is
continu op zoek naar verfijning van de werking van de
‘manuele transmissie’. De zelfstellende koppeling, het twee-
delig vliegwiel en heel recent de servo-bediende koppeling
bewijzen dat. Tegelijkertijd richt LuK zich op automatisch
schakelen. Niet alleen produceert het bedrijf inmiddels zelf
koppelomvormers, het laat ook handbakken automatisch
schakelen, en ontwikkelde de PSG, het ‘Parallel Shift Gear’.
De jongste producten uit het LuK-ontwikkelingscentrum in
Bühl zijn superefficiënte versies van de CVT, en van de PSG.
Die laatste kan zelfs dienen als het hart van een hybride-
auto. Bekijk de kaders op deze pagina’s en werp een blik op
de koppeling- en transmissietechniek van vandaag én mor-
gen. ●

Erwin den Hoed

Foto’s /Tekeningen: LuK
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