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Van CDC 1XL schokdemper tot elektrisch prototype

ZF presenteert nieuwe techniek
Met de Frankfurtse autoshow in het vooruitzicht laten ook 

Duitse toeleveranciers voor de auto-industrie graag zien wat 

ze in huis hebben. Zoals ZF, dat allerhande onderstel- en aan-

drijftechniek levert, maar autofabrikanten daarnaast nieuwe 

ideeën aanreikt. Waarbij ZF graag toont ook de trend naar 

elektrische mobiliteit niet te hebben gemist.

Voor ons is het geen nieuws dat menige noviteit 
waarmee automerken pronken, afkomstig is van 
toeleveranciers, waarbij het automerk alleen een 
op maat uitgewerkte toepassing als eerste in 
productie neemt. Begrijpelijk is dat de leverancier 
die eigenlijk het nieuwtje uitvond bescheiden op 

de achtergrond moet blijven, en de eer van de 
primeur aan zijn afnemers moet laten. Geen enkel 
automerk geeft vrijwillig toe dat ze iets nieuws 
niet zelf hebben bedacht, maar ingekocht.
Anderzijds moeten de grotere toeleveranciers wel 
meedenken, en autofabrikanten als klant werven 

met nuttige innovaties. Dus laten ze graag zien 
waar ze mee bezig zijn, met name de nieuwste 
zaken waarvoor nog afnemers binnengehaald 
moeten worden. Bij ZF werd het een gemengde 
show van voorstellen voor de toekomst naast 
producten die al in nieuwe auto’s zitten. Dit alles 
ook ingegeven door de wens te laten zien dat 
de Zahnradfabrik Friedrichshafen zeer veel meer 
maakt dan tandwielen en versnellingsbakken.

Trots op 9HP transmissie
Toch was er bij de techniekshow een leidende rol 
voor de al zo lang aangekondigde negentraps 
automaat 9HP, die nu in de Range Rover Evoque 
komt. En in de nieuwe Jeep Cherokee, al heet het 
daar een Chrysler-transmissie te zijn. ZF produ-
ceert de 9HP, zijn eerste automaat voor dwars-
geplaatste motoren, nu alleen in de VS. Er blijken 
overgens twee types te zijn, de 9HP28 en 9HP48. 

Elektronisch gestuurde schokdemping CDC lost het probleem op 
van het dempingscompromis tussen zacht comfort en strakke 
wegligging. Met CDC 1XL (One Axle) kan dat ook voordelig voor 
kleinere auto’s, alleen op de sterk wisselend belaste achteras.
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Het tweede type, dat tot 480 Nm koppel aankan, 
ging in productie, de lichtere versie komt uit de 
fabriek zodra er klanten voor zijn.
Begrijpelijk dat ZF best trots is op een zo com-
pacte automaat met liefst negen versnellingen, 
en met voor het eerst door ZF zelf geproduceerde 
besturingselektronica. Volgens directeur Michael 
Hankel van de divisies Car Powertrain en Car Chas-
sis scheelt het 10 tot 16% in verbruik tegenover 
een zestraps automaat. Herbert Scherer, chef van 
de testafdeling, legt nader uit dat de motor bij 120 
km/h liefst 700 t/min langzamer draait dan bij een 

zestraps bak. Nadat we met een Range Rover Evo-
que gereden hebben, en vaststellen dat die niet 
sloom is door overmatig de heel lange hoogste 
versnellingen te zoeken, licht Scherer verder toe 
dat de 9HP altijd met twee versnellingen tegelijk 
terugschakelt. Daardoor pakt de auto goed op bij 
acceleratie.

Van het schakelen voel je zo goed als niets, net 
zo min als bij de bekende achttraps ZF-automaat 
voor lengte-inbouw. Die is nog eens geoptimali-
seerd naar een grotere spreiding in overbrengin-
gen (dus verder uiteen gelegde versnellingen), 
en verminderde interne wrijving. Ook door de 
werkdruk te verlagen van 5 naar 3,5 bar geven de 
nieuwe 8HP automaten nog minder vermogens-
verlies.
We kunnen het natuurlijk niet laten aan de 
testtechnicus te vragen hoe het zit met de ATF-
vulling. “Echt geen probleem, de transmissie is 
berekend op 250.000 km zonder revisie, en zonder 
vervangen van het smeermiddel.”

Variabele schokdemping
Onze eerste testritten hadden betrekking op iets 
simpelers en feitelijk niets nieuws, de CDC varia-
bele schokdemping. Onder heel wat verschillende 
auto’s al toegepast, en een proefcircuitje laat best 
voelen dat schokdempers die stugger worden als 
de wegligging dat verlangt, en prettig soepel in 
andere gevallen, een voordeel zijn.
Daarop doorgaand bedacht ZF dat juist kleine 
auto’s hiermee gediend zijn. Ze wegen zelf niet 
veel, en als er volle belading in komt, verandert de 
gewichtsverdeling sterk naar achter. Procentueel 
wordt een volbeladen kleine auto heel wat zwaar-

Ongelooflijk dat in een zo kort huis negen versnellingen zitten 
voor de 9HP automaat. Bovenop de elektronische sturing van 
eigen fabrikaat, opzij de hydraulische bediening en ATF-koeler 
die mede de for-life vulling mogelijk maakt.

Het geheim van de compacte bouw zit mede in een deels 
mechanische schakeling, mogelijk door kleine stapjes tussen 
de hoogste versnellingen. Let op de ring rechts van het midden 
op de as, de vertanding daarop voor het mechanisch schakelen 
kostte heel wat hoofdbrekens, zegt chef Powertrain Testing 
Herbert Scherer.

“Daar zit-ie”, het uitwendig CDC-ventiel op de Ducati achtervering. Bij motoren zorgt variabele demping voor minder duiken bij rem-
men, en minder stuiterende wielen op hobbels, zonder dat het comfort verdwijnt.

Een inwendig CDC-ventiel in 
de voorvork van motorfiet-
sen hoeft maar aan één kant 
gemonteerd te worden, dat 
spaart kosten en gewicht.
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ZF wil complete elektrische aandrijvingen gaan leveren, in deze Suzuki-neus past makkelijk de elektromotor met reduc-
tie en bovenop de bijbehorende converter.

Voorstel voor een lichte ach-
teras met dwarse kunststof 
bladveer. Ook stabilisatoren 
uit koolstofvezel kunststof 
heeft ZF in studie.

De helft lichter: een koolstofvezelcomposiet veerpoot met 
glasvezelversterkte kunststof veer.

der, dus wordt het nog meer een compromis om 
schokdempers te monteren die niet te stug zijn bij 
een lege auto en niet te soepel bij volle belading. 
Het antwoord van ZF is CDC 1XL, elektronisch 
gestuurde variabele schokdemping alleen aan de 
achteras. Dat vangt de belading goed op, maar is 
niet zo duur als een volledig CDC-systeem. En het 
stuurt echt stukken beter, merkten we in een vol-
bezette Opel Corsa met uitschakelbare testversie 
van dit ‘halve’ CDC. Heren autofabrikanten, wie 
hapt toe?
Dat is al geen vraag meer voor de motorfietsver-
sie, bij ZF gedemonstreerd aan de hand van een 
BMW HP4 en een Ducati Multistrada. Zij worden 
geleverd met regelbare CDC-schokdemping. 
Aardige wetenswaardigheid is om te horen dat 
maar in één voorvorkpoot een CDC-ventiel zit. 
“Moderne voorvorken zijn zo stijf gekoppeld dat 
het niet nodig is de andere poot ook variabel te 
dempen, die gaat wel mee.”

Elektrisch proefkonijn
Wat twijfelachtig kijkt het gezelschap naar de 
proeven met elektrische aandrijving. Audi Q5 en 
Volkswagen Jetta Hybrids, en twee wat oudere Su-
zuki Splash-modellen die door ZF op pure elektro-
aandrijving zijn omgebouwd. Wordt dat leuk? Aan 
de hybrides merk je niet zo heel veel, behalve dat 
we de uit testverslagen bekende makke van de 
Jetta Hybrid kunnen bevestigen. Bij afremmen 
is de regeneratie niet goed geregeld, die blijft te 
sterk bij lage snelheid zodat het aanvoelt alsof de 
auto bij afnemende snelheid steeds harder gaat 
remmen. En dus onbedoeld vroeg en met een 
schok tot stilstand komt.
De twee elektrische proefkonijnen van ZF hebben 
weinig last van zulke overmatige motorrem-
werking, maar wel van tractieproblemen. Op de 

voorwielen laat een elektromotor tot 90 kW los, 
en 1700 Nm koppel. Op een ovaal baantje wil 
dat heel leuk versnellen, maar heb je ook heel 
gauw een doorslippend voorwiel bij uit de bocht 
accelereren.
In een van deze twee heeft ZF naast de elektro-
motor nog wat andere experimenten verpakt, na-
melijk een licht kunststof onderstel. De veerpoten 
vooraan en de achteras, inclusief de stabilisatoren, 
zijn van glas- en koolstofvezelversterkt kunststof. 
Hieraan werkt ZF al langer, maar bij elektrische 
aandrijving wordt het helemaal van het grootste 
belang al het mogelijke gewicht uit te sparen om 
de massa van een accupakket te compenseren.
Doel van ZF is om elektrische aandrijfaggre-
gaten te gaan produceren, dat wil zeggen een 
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Het is wel duidelijk: inparkeren met de boedelbak op afstandsbediening via telefoon of tablet werkt echt handig.

Active Kinematics Control achterwielbesturing kan ZF 
aanbieden met een centrale elektromechanische unit die beide 
spoorstangen bedient, of met twee aparte units.

motor plus tweetraps 
reductie waarop 
direct de aandrijfas-
sen aangesloten 
kunnen worden. In 
de proefmodellen zit 
een motor die 21.000 
t/min kan draaien, 
daardoor zijn zonder 
versnellingsbak hoge 
rijsnelheden mogelijk, 
zonder dat de elektro-
motor overbelast raakt of een heel stuk slechter 
rendement gaat leveren. Het streven is om de 
motor op 120 kW/2000 Nm te brengen, en dan 
ernaast een reeks versies met minder vermogen 
te bieden.

Meer handige hulpjes
Aandrijflijn- en ondersteltechniek komen wel vaak 
terug in de nieuwtjes van ZF, mede heel bekend 
van stuurinrichtingen. Die willen ze nu gaan uit-
breiden met Active Kinematics Control, zeg maar 
vierwielbesturing. Dat werkt met elektromecha-
nisch bediende spoorstangen aan de achterwie-
len, die daarmee maximaal drie graden mee- of 
tegensturen. Hetzelfde idee wat bijvoorbeeld 
Renault al toepast.
Bij parkeersnelheid sturen de achterwielen tegen-
gesteld aan de voorwielen, voor zeer kort draaien. 
Bij stadstempo doet het AKC niets, boven 60 km/h 
gaan de achterwielen gedoseerd dezelfde kant op 
sturen als de voorwielen. Dat stabiliseert de auto, 
het gaat onder- en overstuureffecten tegen.
Een nieuw handigheidje bij vierwielaandrijving is 
het brandstofsparende ECOnnect, platenkoppe-
lingen waarmee de vierwielaandrijving alleen blik-
semsnel wordt ingeschakeld als het nodig is. Zoals 
bij gladheid, of om in bochten de auto stabiel en 
neutraal te houden. Meestal rijd je rechtuit en is 
de 4WD helemaal niet nodig, geeft alleen maar 
extra weerstand en dus brandstofverbruik door 
nodeloos meedraaiende assen. ECOnnect koppelt 
zowel de cardanas naar achter af, als de aandrijfas-
sen naar het achterdifferentieel. Dit differentieel 
en de cardan staan dus stil als geen koppel naar 

de achteras gaat. Rijdend met een 
Land Rover Freelander kunnen we 
vaststellen dat inderdaad razend-
snel en onvoelbaar de achteras kan 
worden bijgeschakeld.

Smart trailer parking
En dan tot slot nog een echte uitdaging, smart 
trailer parking. Het moderne parkeren met een 
caravan of andere aanhanger, via een app voor 
mobiele telefoon of tablet pc. Iets van de jongere 
generatie bij ZF. Omdat het meeste in de moderne 
auto toch al elektronisch geregeld en elektrisch 
bediend is, kan met bijna alleen software een op 
afstand bestuurbare auto worden gemaakt. Het 
programma is dus aan te passen voor heel wat 

autotypen, de basisopzet is al klaar. Daarbij komt 
alleen een sensor in de trekhaak die registreert 
waarheen de aanhanger draait, een camera voor 
achteruitrijden zou ook bruikbaar zijn.
Op het aanraakscherm van telefoon of tablet zie je 
schuifbalkjes voor sturen, en snelheid vooruit en 
achteruit, plus de stand van auto en aanhanger. 
Je gaat op een afstandje buiten staan, kunt dan 
goed zien waar de aanhanger heen draait, en of 
zijn achterkant niets raakt. Haal je je vinger van 
het scherm, dan stopt de auto meteen. Dat je af 
en toe ‘tegendraads’ moet sturen bij achteruit 
manoeuvreren met een aanhanger doet de app 
niet vanzelf. Maar het is toch wel een heel stuk 
makkelijker als je van buitenaf je eigen stuurkun-
sten kunt volgen.
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