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F2000 WSG complementeert bouwprogramma MAN

Eind vorig jaar (’97) bedroeg het
aandeel van MAN in het bouwseg-
ment weer 30 procent. Reden voor
optimisme, maar dat is ook wel
eens anders geweest. De Duitse
truckfabrikant moest zijn meerdere
erkennen in enkele producten van
Ginaf. Deze fabrikant van eigen
bodem blijkt de nationale regel-
geving heel creatief te kunnen toe-
passen en zo voertuigen te ontwer-
pen die tot de laatste kilo (en dat
zijn er veel) zijn te benutten. En

dat is wat een aannemer graag ziet!
Die wetgeving laat hogere lasten

toe als het voertuig is voorzien van
een geveerd, aangedreven en ge-
stuurd Wide Spread tandemstel.
Nu had MAN in 1990 al de F90-
serie met wide spread tandemstel
zonder asbesturing op de markt ge-
bracht maar de relatief grote draai-
cirkel met de daar bijbehorende
forse torsiekrachten en het conven-
tionele veersysteem lieten in de
praktijk te wensen over. 

De wens was duidelijk: een voer-
tuig met wide spread tandemstel
met een stabiliserend veersysteem
en, om het chassis en de onder-
grond te ontlasten, een gestuurde
achteras. Eigenlijk net zoals bij de
‘collega’ uit Nederland, maar dan
anders. 

Meerkrings en gescheiden
stuursysteem
Bij het ontwerpen van het stuur-
systeem moesten de ontwerpers re-

kening houden met een minimale
asafstand van 1800 mm. Daarnaast
mocht de aandrijving van de laat-
ste as niet in het geding komen.
Die laatste eis en het vereiste
draagvermogen leidden tot een
starre as-opstelling. Uiteraard
diende men rekening te houden
met de (Europese) veiligheids-
eisen. MAN gaf hier nog een extra
dimensie aan door te stellen dat de
as in rechtuit-stand tegen een blok-
kering dient te blijven staan. Dit

Hydropneumatisch geveerd en gestuurde achteras

nen
van de
bouw
Tot vorig jaar zag MAN

langzaam het aandeel in

het bouwsegment terug-

lopen. Ze ontbeerden na-

melijk een uitvoering die

de concurrentie wel in huis

had. Het onlangs geïntro-

duceerde nieuwe F2000

WSG programma met ge-

stuurde achteras en hydro-

pneumatische vering vult

die lacune ruimschoots op.

Met het nieuwe F2000 WSG pro-
gramma heeft MAN,dankzij de uit-
stekende rijkwaliteiten in ruw ter-
rein en op de weg in beladen en
onbeladen toestand,een goede
troef in handen
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om lubberen te voorkomen, wan-
neer een stuurcilinder dreigt uit te
vallen. 

Alle eisen bij elkaar optellend
kwam MAN uit op het RAS-EC-
systeem van ZF. Dit omvat aan
weerszijden van de as een 2-krings
cilinder, bestaande uit een cen-
treerkring en een stuurkring. De ci-
linders zijn in ruststand geheel in-
geschoven, tijdens meedraaien
zorgt slechts één cilinder (schuift
uit) voor de verdraaiing van de
achteras, terwijl de andere cilinder
de as tegen de aanslag fixeert. Men
realiseert dit door de uitstuurdruk
van de ‘sturende’ cilinder te ge-
bruiken om de as aan de andere zij-
de tegen de aanslag te fixeren.

Het stuursysteem van de vooras
is gescheiden van de achteras. Op-
nemers op de voor- en achteras
signaleren de hoek en geven deze
informatie door aan de stuurkast.
Die stuurt eventueel het ventiel van
de stuurkring aan waardoor de ach-
teras verdraait.

Meesturen onder voorbehoud
De mate waarin de achteras ver-
draait, is van een aantal parameters
afhankelijk. Zo reageert het sys-
teem niet bij kleine uitslagen (<5°)
van de vooras. Ook bij snelheden
boven de 40 km/uur is, omwille
van de koersstabiliteit, het systeem
uitgeschakeld.

Onder de 20 km/uur wordt de
volledige instuurhoek benut. Deze
is afhankelijk van de bandenmaat
van de achteras en varieert van 9°
tot 11°. Tussen de 20 en 40 km/uur
wordt de insturing proportioneel
teruggebracht naar 0°.

Met een schakelaar op het dash-
board schakelt de chauffeur de
achterasbesturing in of uit. In som-
mige situaties, zoals bij het kippen
in een asfalteringsmachine, is het
nodig om het systeem uit te kun-
nen schakelen, anders wordt de as
scheef gedrukt en loopt de kipper-
bak uit de vulopening.

Daarnaast communiceert de
stuurkast met de overige systemen
van het voertuig. Op het moment
dat de chauffeur het voertuig gaat
nivelleren, wordt eerst de achteras
in de rechtuit-stand gezet. Nadat
het nivelleren is gebeurd, wordt de
automatische bediening van de
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Schema van de stuurinrichting van voor- en achteras

Bron: MAN

De stuuruitslag van de achteras is afhankelijk van de snelheid en uiter-
aard de stuuruitslag van de vooras.Boven de 40 km/uur is in ieder geval
de achterasverbinding star

Dankzij de gestuurde achteras is de
draaicirkel zo’n 10 procent kleiner.Hier-
door is wringing,en dus schade aan
chassis en ondergrond,ook minder

Indien de vooras een wieluitslag van meer dan 5° heeft,krijgt de achteras
via de stuurkast een snelheidsafhankelijk bevel om mee te sturen

De assen van het tandemstel hebben
per as vier veercilinders en twee stuur-
cilinders.Dankzij deze opstelling heeft
de opbouwer tal van mogelijkheden

De pomp van de noodstuurinrichting
wordt aangedreven door een elektro-
motor.Zo is er ook bij afgeslagen motor
voldoende stuurkracht
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achteras weer vrijgegeven.
Ook is er een aantal beveiligin-

gen ingebouwd om ervoor te wa-
ken dat door een verdraaide achter-
as er extreem hoge krachten op het
voertuig komen te staan. Zo is het
bijvoorbeeld niet mogelijk om de
dwarssper in te schakelen als de as
gestuurd staat en uiteraard omge-
keerd. Dit geldt eveneens indien de
handrem is bediend of het voertuig
niet in rijniveau staat.

De achteras wordt automatisch
rechtgezet indien de chauffeur de
besturing uitschakelt, of de voer-
tuighoogte verandert of het voer-
tuig met ingestuurde assen wegzet
en de motor afzet. 
MAN monteerde maar liefst vier

pompen voor de besturing in het
WSG voertuig. Hierbij zijn voor-
en achterasbesturing hydraulisch
100 procent van elkaar gescheiden
en zijn alle systemen dubbel uitge-
voerd. De pomp van de noodbestu-
ring van de vooras(sen) wordt aan-
gedreven door de verdeelbak.
Hierdoor is men ervan verzekerd
dat de besturing in tact blijft ook
als de motor is afgeslagen.

De druk voor de noodstuurin-
richting van de achteras wordt ver-
zorgd door een apart pompje, aan-
gedreven door een elektromotor.
Deze houdt eveneens beide krin-
gen onder druk door de stikstof in
de bollen, die deel uitmaken van
het circuit, samen te persen. Een
druksensor signaleert een te lage
druk, waarna de stuurkast regelt
dat de achteras wordt rechtgezet en
geblokkeerd.

Stabiliserend veersysteem
Voor het ontwikkelen van het veer-
systeem formuleerde MAN, even-
als bij het stuursysteem, een aantal
doelstellingen. Zo streefde men er-
naar om zowel in geladen als onbe-
laden toestand een stabiel en com-
fortabel verend voertuig op de weg
te zetten. Daarnaast mocht het

veersysteem niet de bodemvrijheid
belemmeren en moesten de com-
ponenten bescheiden van afmeting
zijn. Dit laatste omwille van de ge-
stuurde achteras en de opbouw.
Bladveren en luchtvering vallen,
met deze punten in het achter-
hoofd, dan gelijk af en er blijft een
hydropneumatische vering over.

Nu had MAN zelf een goed
voorbeeld in huis. Men produceert
al sinds jaar en dag militaire voer-
tuigen die zijn voorzien van een
door Hemscheidt ontwikkeld
Heplex hydropneumatisch veer-
systeem. En deze voertuigen ken-
merken zich door hun uitermate
goede terreineigenschappen.

De basisonderdelen van het
Heplex-systeem zijn zoals we die
kennen van andere truckfabrikan-
ten en van toepassingen in sommi-
ge personenauto’s. Een hydrauli-
sche (veer)cilinder vormt de
verbinding tussen de as en het
chassis, de olie uit de cilinder staat
via een leiding in verbinding met
een gasdrukaccumulator.

Op het moment dat het voertuig in-
veert, perst de olie het gas in de ac-
cumulator samen waardoor de
druk toeneemt; het inveren wordt
zo gedempt. Bij uitveren gebeurt
uiteraard het tegenovergestelde.

Nu is het gewichtsverschil van
het bouwvoertuig in beladen en
onbeladen toestand erg groot. Dit
heeft tot gevolg dat het bijna niet
mogelijk is om in beide situaties
een voertuig neer te zetten met én
een stabiel én een comfortabel
veergedrag.

Extra accumulator
Het Heplex-systeem doet iets aan
deze tekortkoming. Aan de zuiger,
die in de primaire accumulator gas
en olie van elkaar scheidt, is een
zuigerstang bevestigd. Deze stang
staat aan de bovenkant eveneens in
verbinding met een accumulator.
Deze twee ‘gasbollen’ hebben een
tegengestelde werking, of om het
anders te zeggen, de primaire ac-
cumulator komt onder voorspan-
ning te staan.

In beladen toestand is het volu-
me van het gas in de primaire ‘bol’
klein en dat in de secundaire groot.
Onbeladen is het net andersom.
Maar de verschillen in volume (en
dus in druk) in het primaire circuit
zijn nu lang niet meer zo groot als
dat bij de conventionele systemen
het geval is . Dit resulteert uiter-
aard in een meer gelijkmatige
veerkarakteristiek en dus in een
veiliger voertuig. 

MAN gebruikt per as vier veer-
cilinders. Iedere kant van het voer-
tuig heeft één stel accumulatoren.
Hierdoor is de oliedruk in alle
veercilinders per voertuigzijde al-
tijd gelijk. Er treden dan ook nau-
welijks verschillen in asbelasting
op, ook niet wanneer het voertuig
aan één kant over een hobbel rijdt. 

In extreme situaties, bijvoor-
beeld bij het op- en afzetten van
een container of bij het zijwaarts
kippen, is het mogelijk om de wer-
king van de accumulatoren uit te
schakelen. De assen hebben dan
nog wel enige bewegingsvrijheid,

1 = Primaire accumulator
2 = Secundaire accumulator
3 = Regelventiel
3.1= Y-verdeelblok
4 = Statische drukaccumulator
5 = Veercilinder
6.3/3-1= hoogte-regelventielen
8 = Pomp
9 =Tank
10 = Blokkeerventiel
14 = Drukopnemer
20 = Verbindingsblok
21 =  Verbindingsblok

De primaire en secundaire accu-
mulator zijn via een leiding ver-
bonden met de veercilinders

Via deze ventielen is het mogelijk
om de voertuighoogte te verande-
ren,hetzij manueel of automatisch
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Mede dankzij de olie-gestuurde regel-
ventielen ontstaat er een automatische
balansregeling
1       =  Primaire accumulator
3       =  Regelventiel
3 .1 =  Y-verdeelblok
5       =  Veercilinder

Doordat beide wielen aan één zij-
de zijn aangesloten op dezelfde
primaire accumulator, is de belas-
ting altijd gelijk. In extreme situ-
aties is de vering met het blok-
keerventiel uit te schakelen

maar de vering is uitgeschakeld. 

Statische en dynamische
stabiliteit
Echter, onder normale omstandig-
heden is die regeling niet noodza-
kelijk omdat het systeem zodanig
is geconstrueerd dat het automa-
tisch het voertuig stabiel houdt.
Die werking kunnen we verklaren
vanuit het schema. De construc-
teurs hebben in het circuit per
voertuigzijde een regelventiel op-
genomen. De kleppen in dit ventiel
worden bediend door de druk in
het systeem. Loopt de druk aan één
zijde op dan wordt, als gevolg van
die hoge druk, de retour van de
primaire accumulator aan de ande-
re zijde afgesloten of gesmoord,
waardoor de cilinder ‘moeilijker’
uitveert. 

Verder zijn de (dubbel werken-
de) cilinders kruiselings met elkaar
verbonden. Dit heeft als groot
voordeel dat de hoge druk, die ont-
staat aan de ingeveerde kant, voor-
komt dat de cilinder aan de andere
zijde uitveert. Normaal gesproken
zou dit een onbeweeglijke situatie
opleveren maar door verschil in
zuigeroppervlak (onder en boven)
ontstaat er een statische balans.

Ingebouwde hoogteregeling
Automatisch is ook de nivelleerin-
richting. Tijdens laden of lossen
past het systeem automatisch de
chassishoogte aan door de hoe-
veelheid olie in het systeem te ver-
anderen. De hoogte wordt gesigna-
leerd door twee hoogtesensoren,
links en rechts tussen chassis en as.
Deze dragen vervolgens hun infor-
matie over aan de elektronische re-
geleenheid.

Deze regeling is alleen actief bij
snelheden dan 3 km/uur. Daar bo-
ven is het systeem, omwille van de
stabiliteit, gesloten. De chauffeur
kan (onder de 3 km/uur) ook in-
grijpen in de chassishoogte; links
en rechts heeft hij een marge van
140 mm omhoog en 80 mm naar
beneden. Deze functie komt van
pas als het voertuig meer dan 4°
scheef staat. De maximale scheef-
stand is begrensd op 7°.

MAN levert de WSG voertuigen
in tal van configuraties (6x6, 8x8
en 10x8) met motorvermogens van
250, 294 of 338 kW. Op de be-
drijfsautoRAI in februari debuteert
een 8x4.
Voor wat betreft de opbouw han-
teert MAN normadviezen. Dit om
de aslasten zo maximaal mogelijk
te benutten en een zo gunstig mo-
gelijk zwaartepunt te krijgen. Op-
merkelijk is dat men zich distan-
tieert van de 11,5 tons vooras.
Deze zou, in combinatie met super
single banden, schade aan het weg-
dek berokkenen. Men vindt een 10
tons vooras wel genoeg.

Hans Doornbos

Deze regelingen werken bijzonder
snel. Ze worden immers gedicteerd
door de drukken in het systeem en
die planten zich razendsnel voort.

Een bijkomend voordeel is dat de
regeling 100 procent automatisch
is, en geen chauffeur kan zich dus
vergissen. 
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