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VRAAG VAN DE MAAND 

CVT met of zonder koppelomvormer?
 De populariteit van traploos vari-
abele automaten groeit gestaag, 
er zijn steeds meer types in om-
loop. Waarom worden sommige 
CVT’s gecombineerd met een 
koppelomvormer, en andere niet, 
vraagt trouwe lezer Kris Dierickx 
zich af. Het ligt kennelijk niet aan 
de prijs, want een Mercedes 722.8 
bak voor de vorige A- en B-Klasse 
heeft een koppelomvormer, de 
dure Multitronic van Audi niet. 
Wat bepaalt dan de keus? 

Als een CVT geen koppelomvormer 
heeft, wat dan wel? De nu gebruikte 
alternatieven zijn droge, enkele en 
natte, meervoudige platenkoppelin-
gen. In het begin werd, bijvoorbeeld 
bij Nissan, ook wel een elektromag-
netische poederkoppeling gebruikt 
maar dat bleef een hoge uitzonde-
ring. Dan hebben we het nog niet 
over de CVT-voorganger Variomatic 
met een centrifugaalkoppeling.
Waarom heeft een conventionele 
automaat met planetaire tandwiel-
sets wel altijd een koppelomvormer? 
Omdat alleen daarmee geschakeld 
kan worden zonder onderbreking 
van de aandrijving. De koppelom-
vormer kan tijdelijk motorvermogen 
opnemen terwijl de rembanden op 
de planetaire tandwielsets zorgen 
voor het schakelen. En dat alles 
schokvrij, met soepele overgangen. 
Nog maar kort is er als alternatief 
de dubbele koppeling, die ook 
schakelen onder motorbelasting 
mogelijk maakt, dankzij moderne 
elektronica die dit kan sturen. Maar 
dat combineert niet met planetaire 
tandwielsets, die geen twee versnel-
lingen tegelijk kunnen inschakelen 
zoals een dubbelkoppeling tand-
wieltransmissie. 

 Niet schakelen maar variëren 
 Zo kieskeurig in koppelingen is de 
CVT niet, omdat hij in principe niet 
schakelt. Enige soort van koppeling 
is alleen nodig om te kunnen stop-
pen, en naar achteruit te schakelen. 
Maar zo lang je vooruit rijdt hoeft 
de aandrijving nooit onderbroken 
te worden terwijl de verstelbare 

Deze Lineartronic CVT van Subaru gebruikt een ketting in de transmissie, net als de Multitronic 
van Audi, met voorop een koppelomvormer waar Audi een platenkoppeling kiest.

een gewone koppeling. In zoverre 
dat een meervoudige natte pla-
tenkoppeling ook zeer soepel kan 
werken, en met de modernste elek-
tronische sturing een droge enkele 
plaat eveneens uiterst fi jngevoelig 
bediend kan worden.
Belangrijk voor de rijbeleving is dat 
een klassieke automaat met kop-
pelomvormer ‘kruipt’, de koppelom-
vormer kent geen volledig ontkop-
pelde toestand zonder dat hij met 
de remmen wordt tegengehouden. 
Het ene automerk ziet het als een 
voordeel dat de CVT-automaat met 
platenkoppeling die kruipneiging 
niet kent, het andere automerk 
meent dat automaatrijders de 
kruipneiging verwachten en dus 
blijer zijn met een koppelomvormer. 
Hoewel je ook met een compac-
tere natte multiplaatkoppeling wel 
kruipneiging expres zou kunnen 
inbouwen.
Het antwoord op de vraag waarom 
fabrikanten verschillende keuzes 
maken bij toepassing van een CVT 
is eigenlijk: omdat het kan. Een CVT 
werkt goed samen met zowel een 
goedkopere, weinig plaats vergende 

schijven van de CVT continu de 
overbrenging in de transmissie 
aanpassen.
Om te kunnen stilstaan en dan 
tussen vooruit en achteruit te 
schakelen is een eenvoudige enkel-
plaats droge koppeling al genoeg. 
Wanneer een moderne CVT ook 
een ‘handschakel’-mogelijkheid 
biedt zijn dat puur gesimuleerde 
schakelingen via het stuurapparaat, 
dat dan de CVT-schijven in bepaalde 
voorgeprogrammeerde standen zet, 
in plaats van traploze verstelling. 
Een koppeling is er niet bij nodig. 

 Koppelversterking 
 Waarom zou je een CVT dan toch 
van een koppelomvormer voorzien, 
veel duurder en omvangrijker dan 
een simpele plaatkoppeling? Het 
begint ermee dat de koppeling 
automatisch bedienbaar moet zijn 
wanneer je een CVT als  ‘automaat’ 
aanbiedt. Dat kan ook met een 
platenkoppeling, maar die wordt 
dan al wat ingewikkelder met een 
hydraulische bediening en (nu 
meestal elektronische) aansturing 
daarvan. Een koppelomvormer 
werkt principieel automatisch, met 
uiterst soepele aangrijping.
Plus nog een sterk punt, hij verme-
nigvuldigt het koppel uit de motor 
zo lang hij slipt. Dat helpt dus be-
hoorlijk om de auto vlot uit stilstand 
op gang te brengen. Deze leuke 
optie is een belangrijke reden om bij 
een CVT voor de koppelomvormer 
te kiezen, met name bij motoren 
die zelf niet veel koppel vanaf laag 
toerental produceren. 

 Kruipen of niet? 
 Van bijkomend belang kan zijn hoe 
goed het inschakelcomfort is. Dat 
speelt hier alleen bij het wegrijden. 
Maar met een koppelomvormer kan 
dat in principe schokvrijer dan met 

enkelplaats koppeling als met een 
comfortabeler koppelomvormer. 
Of met iets daar tussenin, de in 
diameter kleinere natte multiplaats 
koppeling. Dus een hele afweging 
voor de autofabrikant: wat mag 
het kosten, hoeveel inbouwruimte 
is er, welke comforteisen worden 
gesteld? En moet de CVT zich gedra-
gen als een conventionele automaat 
(kruipneiging) of niet?   

Elke maand selecteert de 
redactie een vraag of tip van 
de maand. Deze belonen we 
met een zesdelige schroe-
vendraaierset in handige 
hoes van Rodac, onderdeel 
van SAM Group. Deze maand 
gaat die naar Kris Dierickx in 
Herdersem-Aalst (B).

Een vraag? Mail de redactie
U kunt uw vraag, opmerking of tip mailen naar: amt@reedbusiness.nl.
De redactie kan vragen inkorten of samenvatten, zonodig worden inzen-
dingen anoniem gepubliceerd. Praktische autotechnische vragen stelt u 
op www.amtgarageforum.nl.
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