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In 1972 bracht Subaru de eerste
serie personenauto met All Wheel
Drive uit. Omdat de krukas van de
viercilinder boxermotor in de leng-
terichting lag, kon de aandrijfas
naar de achterwielen worden aan-
gesloten op de achterkant van de
transmissie. Dit systeem is sinds
1980 wereldberoemd geworden
door de Audi Quattro rally auto.
Subaru is dit AWD-concept trouw
gebleven en past het bij alle mo-
dellen toe, dus van de Vivio tot en
met de 555 Rally auto.

tragewichten die deel uitmaken
van zeer smalle krukwangen. De
hoofdlagertappen hebben een dia-
meter van 60 mm, die van de drijf-
stangtappen bedraagt 52 mm. Dat
geeft een grote overlap, zodat de
krukwangen smal kunnen blijven.
De sohc-motor werkt met een ge-
vorkte uitlaattuimelaar en twee
aparte inlaattuimelaars. De drie
tuimelaars hebben elk een naaldge-
lagerde rol die over de nok rolt. De
bougie zit tussen de inlaattuime-
laars, een constructie die we ook
bij andere merken tegenkomen.

Het motorblok bestaat uit twee
helften en is als open dek construc-
tie met ingegoten voeringen ont-
worpen. De carterhelften zijn licht,
zeer stijf en de cilinders worden

goed gekoeld. De koppen van de
verbindingsbouten (hoofdlager-
kapbouten) staan in het koelwater
een aspect dat extra aandacht kreeg
van de ontwerpers. Een dam of
schot verdeelt de koelwatermantel
in een boven- en onderdeel. Dat
zorgt voor een stijve cilinderonder-
steuning en bevordert een gelijk-
matige koeling. De cilinderhartaf-
stand bedraagt 113 mm, de twee
banken zijn 54,5 mm ten opzichte
van elkaar verzet.

Op het vrije eind van de gesme-
de krukas zit de oliepomp. De wa-
terpomp zit links voor, daar waar
de cilinderbank is verzet. Door uit-
gebreide Computer Aided Engi-
neering (CAE) en metingen aan
prototypen is het Subaru gelukt de
kopbouten zo te plaatsen dat de
cilinderboringen heel weinig ver-
vormen. Dat is maar goed ook,
want de standaard 2 liter turbo-
uitvoering komt op een gemiddel-
de effectieve druk van maar liefst
23 bar.

De drijfstangen zijn van ge-
smeed staal gemaakt en hebben
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Boxermotor met permanente vierwielaandrijving

De tekening van
de ongebruikelijke boxer-

motor van de Subaru Forester
toont tal van interessante details.
Zoals  één bovenliggende nokken-
as per bank,vier kleppen per cilin-
der,centrale schuingeplaatste
bougie,mechanische klepstel-
boutjes,één tandriem voor beide
nokkenassen,vijf maal gelagerde
krukas en de krukastandsensor
bij de oliepomp.

De handgeschakelde vijfbak met
hoog-laag gearing is samenge-
bouwd met het voorste differen-
tieel,het geheel heet daarom een
transaxle.De aandrijving van de
achterwielen vindt plaats via een
differentieel.Een Visco-koppeling
grijpt in zodra er een toerental-
verschil tussen de voor- en achter-
wielen optreedt,het is een perma-
nente vierwielaandrijving.

Subaru houdt vast aan boxermoto-
ren voor de grotere cilinderinhou-
den omdat zo’n motor een laag
zwaartepunt, geen secundaire on-
balans, een korte, stijve krukas,
een laag gewicht, een laag contour
en een stijve constructie heeft.

Boxer gemoderniseerd
Met de komst van de Legacy in
1989 ontstond er een nieuwe gene-
ratie boxermotoren. In plaats van
drie hoofdlagers kwamen er vijf,
twee kleppen per cilinder werden
er vier, één onderliggende nokken-
as werd twee bovenliggende en
ziedaar: de moderne boxermotor is
een feit. Hoewel er een uitvoering
is met vier bovenliggende nokken-
assen die 7500 t/min mag draaien,
zullen we ons hier bezighouden
met de sohc, single overhead
camshaft, motor zoals die ook in
de Impreza en Forester wordt ge-
bruikt.
De gesmede krukas heeft acht con-

TEKENINGEN:SUBARU

Technisch buitenbeentje

Onder z’n ietwat ‘gewone’ uiterlijk herbergt de

Forester bijzondere techniek. De gemoderni-

seerde viercilinder boxermotor is een zeldzaam-

heid en de combinatie met permanente vierwiel-

aandrijving al helemaal. Beproefde techniek met

tal van voordelen.
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zwevende zuigerpennen die in een
bronzen bus draaien. De 9 mm
drijfstangbouten centreren de la-
gerkappen door middel van een ge-
slepen ‘schroefdraad’. De drijf-
stanglagers hebben een loopvlak
van gesinterd aluminium. De zui-
gerpennen zijn iets uit het midden
geplaatst om het kantelen van de
zuiger onhoorbaar te maken. De
hoofdlagers twee en vier voeden
de koeloliesproeiers, ze hoeven
geen drijfstanglagers te smeren.

Zuigers demonteren
Bij een boxermotor is het een pro-
bleem om de zuigers te de- en
monteren, want er is niet gemakke-
lijk bij de drijfstangbouten te ko-
men. Daarom heeft de Subaru-mo-
tor speciale gaten in het blok die de
de- en montage van de 23 mm dik-
ke zuigerpennen mogelijk maken.

De topveer is van staal met een
chroomlaagje, dat geeft zowel een
goede looplaag als bescherming te-
gen corrosie. De tweede compres-
sieveer heeft een geringe coniciteit
om het inlopen snel tot stand te
brengen. De olieschraapveer is op-
gebouwd uit twee dunne veren met
een gegolfde veer er tussen. De
klephoek van de sohc-motor be-
draagt 30° en er worden twee 32
mm inlaatkleppen toegepast. Tus-
sen de uitlaatklepzittingen is een
koelwaterkanaal geboord om de
materiaalspanningen tot een aan-
vaardbaar niveau te beperken.
De tuimelaars zijn voorzien van

van de tuimelaarassen. De hydrau-
lische stelplunjers worden vanuit
de tuimelaarassen voorzien van
olie. Een te hoge druk zorgt voor
problemen, niet alleen met ver-
hoogde wrijving tussen de nok en
nokvolgers, omdat er zich geen
klepspeling instelt, maar de klep
kan ook blijven openstaan.

De mechanische klepspelings-
afstelling heeft deze problemen
niet maar er moet wel een inspectie
van de klepspeling plaatsvinden.

All Wheel Drive
Subaru heeft met zijn AWD-sys-
teem zeer veel ervaring opgedaan
en een reputatie opgebouwd die er
mag zijn. Toch is het in wezen een
eenvoudig systeem, tenminste als
het om de handgeschakelde versie
gaat. Bij gewoon rijden worden de
aandrijfkrachten gelijk verdeeld
over de voor- en achterwielen. Een
Visco-koppeling bij het centrale
differentieel dat in de transaxle zit,
zorgt voor een aangepaste kracht-
verdeling als er een toerentalver-
schil tussen één van de assen naar
het voorste en achterste differen-
tieel optreedt. Kennelijk is er zo-
veel grip van de wielen dat er voor
en achter een gewoon ‘open’ diffe-
rentieel kan worden toegepast.

Bij de viertrapsautomaat kiest
Subaru voor een zogeheten Active
Torque Split. Daarbij wordt een
meervoudige natte platenkoppe-
ling, die het centrale differentieel
meer of minder laat functioneren,
elektronisch geregeld. Ook dit sys-
teem is bekend van de Impreza- en
Legacy-modellen en heeft bewe-
zen uitstekend te functioneren. Het
is duidelijk dat de Forester is geba-
seerd op beproefde techniek.

Paul Klaver
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lood-aluminium lagerbussen en
hebben naaldgelagerde rollen. De
oudere motoren hadden kleine
hydraulische stelplunjers aan het
klepsteleind van de tuimelaars, de
Forester-motor heeft mechanische
klepstelboutjes. De nokkenassen
zijn van gehard gietijzer vervaar-
digd, aanvankelijk was het loop-
vlak van de nokvolgers van hard
sintermetaal. Kennelijk was de
wrijving van deze vorm van klep-
bediening te hoog en heeft Subaru
dezelfde weg gekozen die vele
fabrikanten gaan.

De 32 mm brede tandriem met
een steek van 8 mm heeft een auto-
matische, hydraulisch gedempte
spanner en drijft met de achterzijde
de waterpomppoelie aan.

Thermische huishouding
Subaru heeft veel onderzoek ge-
daan naar het ontstaan van deto-
neren, pingelen of kloppen. Het is
hen gebleken dat de inlaatlucht-
temperatuur en de temperatuur van
de uitlaatkleppen de belangrijkste
factoren zijn. Minder belangrijk
zijn: de squish, het wegpersen van
het gas tussen de cilinderkop en de
zuigerbodem, en de cilinderwand-

temperatuur. Dat betekent dat het
aanzuigen van koele lucht en het
voorkomen van opwarming ervan
nodig is. Daarnaast moet de koe-
ling van de motor goed in orde
zijn. Het koelwater stroomt eerst
naar de onderkant van beide carter-
helften en langs de onderste helft
van de cilinders. Daarbij komt het
ingegoten schot van pas. Vervol-
gens wordt de hete uitlaatkant van
de kop gekoeld, en vooral de hete
plek tussen de klepzittingen. Daar-
na is de inlaatkant aan de beurt, ge-
volgd door de bovenste helft van
de cilinders.

Het zal niemand verbazen dat de
koelwaterthermostaat de water-
temperatuur naar het blok regelt.
Bij deze plaatsing wordt immers
voorkomen dat er een hoeveelheid
koud water uit de radiateur in het
blok komt. Dat kan ernstige cilin-
dervervorming tot gevolg hebben.

Subaru beweert dat er bij de
turbo-dohc motoren bij volvermo-
gen niet meer dan 20 °C tempera-
tuurverschil is tussen de heetste en
koudste plek van de cilinderkop-
pakking. Bovendien ontlucht deze
wijze van stromen het systeem
effectief.

Lucht is ook ongewenst in
smeerolie, het is samendrukbaar en
dat zorgt dus voor draagkracht-
problemen van de oliefilm. Door
de terugloop van de olie uit de ci-
linderkoppen goed te bestuderen
en de olie zoveel mogelijk weg te
houden van de ronddraaiende
krukas, is het kennelijk goed ge-
lukt de lucht uit de olie te houden.
Subaru past een tweevoudige olie-
drukregeling toe bij de motoren
met hydraulische stelplunjers.
Naast de gewone overdrukklep bij
de oliepomp zijn er overdrukklep-
pen aangebracht aan de uiteinden

De viertraps-
automaat is elek-
tronisch geregeld.
Dat houdt ook in dat de
aandrijfkracht automatisch over
de voor- en achterwielen wordt
verdeeld.Daartoe is de Visco-
koppeling vervangen door een
hydraulisch geregelde meervou-
dige natte platenkoppeling.

De voorwielophanging van de
Forester maakt gebruik van Mac-
Pherson veerpoten en onderste
wieldraagarmen.De stabilisator-
stang is met korte koppelstangen
verbonden met de wieldraag-
armen.Het stuurhuis is in het
dwarsprofiel geplaatst.
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