
Rick Schouten, technisch trainer van LuK, geeft aan dat speciaal gereed-
schap absoluut noodzakelijk is. LuK biedt een standaard koffer met alle 
benodigde gereedschappen aan.

90 | AMT | 28 maart 2014

LUK GEEFT TIPS TIJDENS TECHNISCHE TRAINING

Hoe vervang je de droge 
dubbele koppeling?
De DSG-versnellingsbak is 
voordeliger dan een auto-
maat. Bovendien werkt de 
bak met dubbele koppeling 
efficiënter en is hij lichter. 
Maar de koppelingsplaten 
van de bak kunnen slijten. 
LuK biedt een vervangingsset 
aan. LuK-trainer Rick Schou-
ten legt uit waar je op moet 
letten bij de vervanging.

DOOR PAUL JANSSEN  
FOTO’S SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET, AMT

Rick Schouten geeft een aantal keren per maand in Barne-
veld een training aan autotechnici. Naast de A1 bevindt zich 
het trainingscentrum van Schaeffler. LuK is naast INA en FAG 
onderdeel van Schaeffler. Voordat Schouten praktisch begint 
met sleutelen start hij met de theorie over het ‘Doppelt-
schaltgetriebe’.
“Een DSG bestaat uit twee aparte transmissies. Elke trans-
missie heeft een eigen prise-as en een eigen koppeling. 
De DSG met droge dubbele koppeling beschikt over zeven 
versnellingen. De even versnellingen vormen een eigen 
transmissie en de oneven versnellingen werken samen. De 
mechatronic bestuurt de versnellingsbak. Een elektrische 
pomp in de mechatronic zorgt voor vloeistofdruk. Via twee 
stiften uit de mechatronic worden de twee gaffels van 
beide koppelingen aangestuurd. In tegenstelling tot een 
reguliere koppeling wordt de dubbele koppeling bekrach-
tigd als de versnellingsbak in een versnelling staat. Alleen 
in de ‘P’ of ‘N’ worden beide koppelingen niet bekrachtigd. 
Behalve het (ont-)koppelen bedient de mechatronic ook 
de schakelvorken. Afhankelijk van het rijgedrag schakelt de 
elektronica voor de bestuurder. Daarbij houdt de computer 
onder meer rekening met het motortoerental, de snelheid 
en de gaspedaalstand. Zo anticipeert de versnellingsbak op 
het rijgedrag van de bestuurder en kan het systeem de vol-
gende versnelling inschakelen. Een samenspel tussen beide 
koppelingen zorgt voor een vloeiende overgang tussen de 
versnellingen. De ene koppeling gaat open, de andere dicht. 

Er is daardoor nauwelijks koppelonderbreking waardoor 
er nauwelijks energie verloren gaat. Dat is goed voor de 
emissie-eisen”, legt Schouten uit.

Droge of natte dubbele koppeling
“Een nadeel van de droge dubbele koppeling is het maxi-
male koppel van 250 Nm dat de platen aankunnen. Alfa 
Romeo gebruikt de droge dubbele koppeling bij moto-
ren die maximaal 350 Nm koppel leveren. De VAG-groep 
voorziet motoren die meer koppel leveren van een DSG 
met natte dubbele koppeling. Zo beschikt de Audi RS3 en 
TT RS over een transmissie die een maximaal motorkoppel 
van 600 Nm aankan. Een voordeel van de droge dubbele 
koppeling is het gewicht. De VW 1.6 TDI-motor beschikt 
over een DSG met droge dubbele koppeling, terwijl de VW 
2.0 TDI over een natte dubbele koppeling beschikt. De bak 
van de 1.6 TDI weegt 77 kg terwijl de bak van de 2.0 TDI 93 
kg weegt. Dat heeft onder meer te maken met het olie- en 
het koelsysteem. Autofabrikanten proberen auto’s zo licht 
mogelijk te houden, dus daar is de 1.6 TDI-versnellingsbak in 
het voordeel”, vertelt Schouten.

Tijd voor de praktijk
Stel er komt een VW Golf 1.6 TDI met DSG-klachten in de 
werkplaats. Dan is de juiste diagnose stellen van groot 
belang. “Wanneer doen de klachten zich voor? Maak een 
proefrit met de klant”, zegt Schouten. “Schakel tijdens een 
proefrit zelf naar de zesde versnelling als de motor warm is. 
Houd het toerental tussen de 1.000 en 1.500 t/min en geef 
dan flink gas. Voorkom dat de kickdown wordt ingeschakeld. 

Verwijder na demontage van de bak de ontluchtingsdoppen van de 
transmissie en de mechatronic. Sluit de openingen af met de meegeleverde 
afsluitdoppen. Zo voorkom je dat er olie uit lek en er viezigheid in de bak 
terechtkomt.

‘ALS ER OLIE UIT 
DE MECHATRONIC 
LEKT MAG DIE 
OFFICIEEL NIET 
BIJGEVULD OF 
VERVANGEN 
WORDEN’
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LuK traint autotechnici. Wie de droge dubbele koppeling door de LuK RepSet 2CT wil vervangen, moet eerst een training volgen.

Is bij de acceleratie de toerentalschommeling maximaal 
200 t/min, dan is de slijtagegrens van de koppeling bereikt. 
Loopt het toerental gelijkmatig met de voertuigensnelheid 
op, dan is de slijtagegrens niet bereikt. Herhaal de stappen 
ook in de zevende versnelling. En heel belangrijk: lees de 
auto uit voordat je de versnellingsbak demonteert”.
Voor het vervangen van de droge dubbele koppeling is 
absoluut speciaal gereedschap nodig. Het vergemakkelijkt 

niet alleen het werkproces, maar zorgt er ook voor dat alle 
onderdelen op de juiste plek terechtkomen. LuK biedt een 
complete koffer aan met de juiste hulpstukken. De aanschaf-
prijs bedraagt ongeveer € 1.200,-. “Veel grossiers verhuren 
de set als ze een dubbele koppeling verkopen”, zegt Schou-
ten. De gereedschapsset is geschikt voor de droge dubbele 
koppeling van de VAG-groep. LuK ontwikkelde het gereed-
schap zo dat de tools met een aantal uitbreidingen ook voor 

Een van de eerste stappen is het verwijderen van de borgring en koppelings-
plaatnaaf. Met behulp van de traverse til je het koppelingspakket van de holle as. 
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Als het koppelingspakket er uit is, kun je bij het grote druklager en de gaffel. 
Bij het vervangen van de droge dubbele koppeling moeten ook de druk-
lagers en de twee gaffels vervangen worden.

Past de instelmal in de groef? Dan klopt de dikte van de 
stelring. 

Op de koppeling staat een tolerantiewaarde. Corrigeer 
de dikte van de stelring door het getal erbij op te tellen 
of af te trekken. In dit geval moet een stelring met een 
dikte van X + 0,2 gebruikt worden. X is daarbij de dikte 
van de stelring waarbij de instelmal in de groef past.

Na het plaatsen van de nieuwe gaffels en druklagers is het tijd om een 
stelring te plaatsen. Bij een nieuwe koppeling worden tien grote stelringen 
geleverd. De dikte van de ringen varieert.

andere merken geschikt zijn. Daardoor hoef je niet voor elk 
merk een compleet andere set aan te schaffen.

Aan de slag!
De LuK RepSet 2CT is in twee uitvoeringen beschikbaar, 
één voor benzinemotoren en één voor dieselmotoren. In 
combinatie met het speciale gereedschap zijn er geen extra 
benodigdheden noodzakelijk.
Schouten geeft advies: “Demonteer eerst de versnellingsbak. 
Volg daarvoor de voorschriften van de fabrikant. Verwijder 
daarna de ontluchtingsdoppen van de transmissie en de 
mechatronic. Sluit de openingen af met de meegeleverde 
afsluitdoppen. Schouten legt daarna stap-voor-stap uit hoe 
je de koppeling vervangt: “Plaats de transmissie zo dat het 
koppelingshuis stabiel en recht ligt. Verwijder de borgring 
en koppelingsplaatnaaf van koppeling 1. Verwijder daarna 
de borgring uit de holle as. De holle as is de ingaande as van 
transmissie 2. Die omhult de ingaande as van transmissie 
1. Daarna is het tijd om met het speciale gereedschap aan 
de slag te gaan. Plaats de drie trekhaken tussen het kop-
pelingshuis en de koppeling. Daarna plaats je een steunbus 
uit de gereedschapsset op de holle as. Om de koppeling 
uit het huis te trekken zet je de traverse op de steunbus en 
de haken. Draai de bouten in de haken en plaats een ratel 

op de traverse. Je kunt de dubbele koppeling er dan in een 
keer uithalen”. Dan is het zaak om de oude onderdelen van 
het koppelsysteem te demonteren en te vervangen voor de 
nieuwe onderdelen.

Correcte stelringen selecteren
Bij elke set zitten verschillende ringen van 0,8 mm tot 2,8 
mm. Het verschil tussen de ringen is telkens 0,2 mm. Je 
begint met een schijf van 1,6 mm. Daar leg je een instelmaat 
op en een gewicht van 3,5 kg. Zo wordt de juiste voorspan-
ning bereikt. Met een instelmal controleer je of de borgring-
groef in de holle as vrij is. Daarbij mag de mal niet naar 
beneden gedrukt worden. Kun je de mal niet in de groef 
schuiven, plaats dan een dunnere ring. Herhaal deze stap 
totdat de instelmal zonder kracht in de borgringgroef kan 
worden geschoven.”
Op de koppeling staat de tolerantie vermeld. Die staat op 
de motorzijde. De waarde ligt tussen de -0,4 en +0,4 mm. 
“De vermelde waarde moet je optellen of aftrekken van de 
dikte van de stelring. Dus stel dat je een stelring van 1,8 mm 
hebt gebruikt en de tolerantiewaarde is -0,2 mm, plaats dan 
een stelring van 1,6 mm. Het is dan niet van belang dat de 
instelmal niet meer past. Daarna moet je dezelfde stappen 
doorlopen voor het kleine druklager. Je gebruikt daarvoor 

Eerst training 
volgen!
Het vervangen van de dub-
bele koppeling in een DSG is 
complexer dan het vervangen 
van een standaard koppe-
ling. De toleranties zijn klein. 
Bovendien is het vervangen 
zonder speciaal gereedschap 
niet mogelijk. Het monteren 
van de LuK RepSet 2CT vereist 
kennis en mag alleen worden 
uitgevoerd door autotech-
nici met een door Schaeffler 
Automotive Aftermarket 
uitgereikt certificaat. Dit wordt 
verstrekt na een theoretische 
en praktische workshop van 
een dag. LuK waarschuwt au-
totechnici om de reparatie niet 
uit te voeren als ze nog geen 
training bij Schaeffler hebben 
gevolgd. Tijdens de workshop 
controleert Rick Schouten of de 
deelnemers de juiste repara-
tiestappen hebben gevolgd. 
De spelingen moeten tijdens 
de controle binnen de marges 
vallen. Autotechnici die geïnte-
resseerd zijn om de training te 
volgen kunnen bij de grossier 
een voucher aanvragen. Met de 
voucher kun je je registreren op 
www.LuKrepset2ct.com.
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Plaats het nieuwe koppelingspakket op de holle as. Door er aan te draaien 
vallen de vertandingen van de koppelingsplaat en de holle as in elkaar. 

Met behulp van de traverse druk je het koppelingspakket over de holle as.

een kleinere instelmaat. Daar komt het gewicht van 3,5 kg 
weer bovenop. Aan de hand van de instelmal bepaal je de 
juiste dikte van de stelring. Daarna pas je weer een toleran-
tiewaarde toe die op de koppeling staat. Stel dat de stelring 
2 mm dik is en op de koppeling staat +0,4 mm, dan moet je 
een stelring van 2,4 mm gebruiken.” 

 Koppelingspakket plaatsen 
 Schouten vertelt over het plaatsen van de dubbele koppe-
ling: “Plaats het nieuwe koppelingspakket op de holle as 
en draai er aan zodat de vertandingen van koppelingsplaat 
twee en de holle as in elkaar zitten.” 
 “De laatste mechanische stap na het vervangen van de 
dubbele koppeling is de speling van de koppelingsplaten 
controleren. De speling moet tussen de 0,3 mm en 1,0 mm 
liggen. Het verschil tussen de drie meetpunten mag maxi-
maal 0,3 mm bedragen. Daarna is het tijd om de afsluitdop-
pen te verwijderen en de transmissie te monteren”. 
 De laatste stap is het inleren van de transmissie. “Als je dat 
niet doet, leren VAG-bakken zichzelf in. Maar dan klappert 
de bak wel. Bij Alfa moet je hem met een computer inleren, 
anders kun je niet eens wegrijden”.   

De schakel- 
geschiedenis
Al in 1970 deed de transmissie 
met dubbele koppeling zijn 
intrede. Porsche ontwikkelde 
die voor de 962C. Die versnel-
lingsbak werd ook in de Audi 
Quattro Rally gebruikt. Pas in 
2003 werd de DSG op grotere 
schaal geproduceerd. In eerste 
instantie startte VW met de 
productie van een DSG met zes 
versnellingen en natte dubbele 
koppeling voor de Golf R32. 
Vijf jaar later startte VW met de 
serieproductie van de versnel-
lingsbak met zeven versnel-
lingen en een droge dubbele 
koppeling. In de jaren daarop 
volgden ook andere fabrikan-
ten zoals Renault, Ford, Alfa 
Romeo en Hyundai met een 
droge dubbele koppeling.

Controleer de speling van de onderste koppelingsplaat. 
Is die kleiner dan 0,3 mm of groter dan 1 mm? “Dan 
heeft de stelring niet de juiste dikte of is de ring niet juist 
gepositioneerd”, zegt Schouten.

‘EEN EIGENSCHAP 
VAN DE DROGE 
DUBBELE 
KOPPELING IS 
HET MAXIMALE 
KOPPEL VAN 250 
NM DAT DE PLATEN 
AANKUNNEN’

Behalve de dubbele droge koppeling levert LuK ook alle 
andere benodigde onderdelen mee. 

Deelnemers aan de training ontvangen een handlei-
ding van LuK waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe 
de droge dubbele koppeling vervangen moet worden. 
Handig om in de eigen werkplaats te gebruiken na de 
training!

WERKPLAATS
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