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Kennelijk is Peugeot er van over-
tuigd dat er binnenkort (veel) meer
automaten zullen worden verkocht,
anders was men niet begonnen,
met Citroën en Renault, aan de
ontwikkeling van een nieuwe vier-
traps automaat. Peugeot baseert
deze visie op cijfers. In Zwitser-
land, Duitsland en Engeland wordt
respectievelijk 22,6, 13,9 en 12,5
procent van de nieuwe auto’s gele-
verd met een automaat. In Spanje
en Italië gaat het om slechts 1 en
1,7 procent en in Nederland om
10,4. Kijken we naar Japan en de
VS, waar de automatische trans-
missie (AT) standaard is en slechts
20 procent een handgeschakelde
transmissie (MT) koopt, dan is
duidelijk dat er in Europa een gro-
te groeimarkt is voor automaten.

Dan moet er wel iets gebeuren
om de AT aanvaard te krijgen, zo-
als een acceptabel brandstofver-
bruik en een redelijke meerprijs.
Wellicht nog belangrijker is het
schakelgedrag, want als de auto-
maat dingen doet die de bestuurder
niet wil, ontstaat er een weerstand. 

Elektronische regeling
De Peugeot-technici benadrukken
dat de nieuwe transmissie ‘auto-
actief’ is, dus zelf bezig is met het
schakelen. Peugeot bedoelt dat de
automaat zich zo aanpast aan het
rijgedrag van de bestuurder en de
bedrijfsomstandigheden dat het
schakelen precies op die momen-
ten plaatsvindt waarop de bestuur-

de parameters en of de daaruit re-
sulterende beslissing, bijv. om de
overbruggingskoppeling te laten
slippen, zinvol is.

Drie schakelprogramma’s, eco-
nomisch, normaal en sportief, heb-
ben betrekking op de rijstijl, drie
programma’s worden bepaald door
klimmen of dalen en nog eens drie
met de bedrijfstemperatuur en de
belasting, zoals de koude start en
opwarmen en de uitstoot van
schadelijke emissies.
Bij accelereren kan er, dankzij een slippende koppelomvormer, voor

extra trekkracht worden gezorgd.
Daartoe wordt de overbruggings-
koppeling, ‘lock-up’ even niet be-
krachtigd. Wordt het gaspedaal
snel en volledig ingetrapt, dan
schakelt de automaat één of zelfs
twee versnellingen terug om een
zo hoog mogelijke trekkracht aan
de wielen te krijgen. 

Afhankelijk van de rijomstan-
digheden schakelt de automaat ook
terug als het rempedaal wordt in-
getrapt. Bij plotseling gas loslaten
kan de elektronische regeling be-
sluiten niet te schakelen omdat het
afremmen op de motor dankzij de
lock-up voor de gewenste vertra-
ging zorgt.

Bij de Winterstand wordt er
weggereden in de tweede of zelfs
derde versnelling; dat is afhanke-
lijk van de bediening van het gas-
pedaal. De eerste versnelling kan
permanent worden ingeschakeld;
nuttig bij rijden met zware bela-
ding in moeilijke omstandigheden.

ECU kiest uit 32 regelstrategieën

Automaat met hoog IQ

De automaat wacht ook in Europa een gouden

toekomst. Anticiperend hierop komt Peugeot

met een elektronisch gestuurde viertraps-

automaat. Deze AL4 is ‘auto-actief’, waardoor

hij zich feilloos aanpast aan de wensen van de

bestuurder, de motor én de rij-omstandigheden.

TEKENINGEN:PEUGEOT

Het onderbrengen van een vier-
trapsautomaat met eindoverbren-
ging in zo’n beperkte ruimte is
geen geringe prestatie.De koppel-
omvormer heeft een elektronisch
geregelde overbruggingskoppe-
ling.Er worden twee planetaire
stelsels gebruikt met twee platen-
koppelingen en drie remmen.Er is
een koelvloeistof-smeeroliewarm-
tewisselaar.De complete trans-
missie heeft een massa van 70 kg.

der dit verwacht. Dit resultaat
wordt bereikt middels 32 verschil-
lende regelstrategieën. De ‘fuzzy-
logic’ kiest de juiste regelstrategie.
Het rijgedrag van de bestuurder en
de belasting van de auto worden
vastgesteld via sensoren. Daarbij
spelen de gasklepstand, de snel-
heid van verandering, het motor-
en turbinetoerental, de momentane
en gemiddelde rijsnelheid een be-
langrijke rol. De elektronische
regeleenheid gaat voortdurend na
of er een logisch ver-band is tussen

Ongemerkt schakelen

TRANSMISSIE
Peugeot introduceert moderne viertrapsautomaat

Peugeot past de AL4 automaat als
eerste toe in de 406 met 1.8 liter
16V motor.Daarin komt de ‘intelli-
gente’automaat prima tot z’n recht.
Hij schakelt ongemerkt en vooral
op die momenten wanneer je dat
als bestuurder ook verwacht of
wenst.Of je nu sportief rijdt of rus-
tig wilt toeren.Prettig is ook dat de
AL4 automaat, dankzij het snelle
aanpassen aan de omstandighe-
den, de motor in het gunstige toe-
rengebied laat werken.Abrupt te-
rugschakelen, waarbij de motor
naar een (te) hoog toerental wordt
opgezweept, is er niet bij.Dat heeft
een gunstige uitwerking op het ver-
bruik, dat nauwelijks boven dat van
de handgeschakelde versie uit-
komt.Ook blijkt dat met elektro-

nisch gestuurde automaten, zoals
deze AL4, met een relatief lichte
motor kan worden volstaan.Die
wordt immers tactisch ‘bespeeld’.
De sportstand van de AL4, die met
een klein drukknopje (onveilig) is in
te schakelen, blijkt overbodig, om-
dat de automaat zich toch al aan-
past aan een sportieve rijstijl.Het
enige ongemak dat wij constateer-
den is dat de automaat bij plotse-
ling gas loslaten incidenteel onver-
wacht en voelbaar schakelt.Verder
niets dan lof voor de AL4, die spoe-
dig ook wordt geleverd in andere
modellen van Peugeot (306 en 406
met 2.0 motor), Citroën en Renault.
De meerprijs ten opzichte van de
handgeschakelde versnellingsbak
bedraagt bij de 406 ƒ 3.600,-.
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Compacte bouwwijze
De transmissie is opgebouwd uit
een koppelomvormer met over-
bruggingskoppeling, twee plane-
taire tandwielstelsels, twee koppe-
lingen, drie remmen, een tussenas
en een eindoverbrenging met open
differentieel. Alleen het kroonwiel
draait in kegellagers, alle andere
assen worden door kogellagers on-
dersteund omdat ze lichter lopen.
Veel aandacht is besteed aan de
koppelomvormer die het koppel
maximaal een factor 2,5 vergroot.
De lock-up werkt op alle vier ver-
snellingen, dat geeft bij rustig rij-
den een vaste overbrengingsver-
houding. In de derde versnelling is
er sprake van een prise-directe; de
twee planeetstelsels draaien dan
met de ingaande as mee. De auto-
maat is ontworpen voor een maxi-
mum motorkoppel van 210 Nm en
dus kunnen 2 liter motoren als
krachtbron dienstdoen.

De Simpson planetaire stelsels
zijn genoemd naar Howard Simp-
son die ze voor het eerst toepaste
bij de, sinds de jaren vijftig, ge-
bruikte drietrapsautomaten in de
VS. Van oorsprong gaat het om
twee enkelvoudige planetaire stel-
sels met een gelijk aantal tanden.
Simpson-stelsels zijn goedkoop te
produceren, hebben een hoog ren-
dement en kunnen klein worden
gebouwd omdat het ringwiel wordt
aangedreven. Via twee meervoudi-
ge natte platenkoppelingen wordt
elk van de stelsels voor de over-

brenging van het vermogen inge-
schakeld. Eén van de remmen is
ook als meervoudige natte platen-
koppeling gebouwd, de buitenste
platen zijn verbonden met het
transmissiehuis. De twee andere
remmen zijn uitgevoerd als hy-
draulisch bediende rembanden.

Complexe hydrauliek
Het hydraulische regelorgaan be-
vat zes elektromagnetische klep-
pen en twee drukregelaars. Er is
bovendien een olietemperatuursen-
sor opgenomen in de bedrading
van het regelorgaan. De elektro-
kleppen regelen de vloeistofstroom
naar de koppelingen en de rem-
men. De ene drukregelaar stuurt de
drukregelklep die de werkdruk tus-
sen 3 en 20 bar houdt. De andere
drukregelaar stuurt de bediening
van de lock-up, de drukregelaar
van de lock-up en de regelaar voor
het ontkoppelen van de lock-up als
de auto stilstaat.

Er is ook een solenoïde die be-
paalt hoeveel olie naar de warmte-
wisselaar gaat. Voor een goede
werking van de AT is het van be-
lang dat de ATF niet te heet wordt.
Niet alleen is dan de smeerfilm erg
dun, maar de kans op oxidatie van
de olie neemt toe. Aangezien de 6
liter speciale Esso-olie de levens-
duur van de transmissie mee moet
gaan, is de temperatuurbeheersing
van essentieel belang.

P. Klaver/ A.N. Cupédo

Een elektronisch gestuurde transmis-
sie,zoals de AL4, is geen op zich zelf
staand component.Afhankelijk van de
informatie van vele sensoren bepaalt de
ECU de optimale regelstrategie.Voor
het oplossen van storingen is een dia-
gnosestekker aanwezig.

Het kwadrant van de keuzehefboom van
de viertraps AL4 automaat is trapvor-
mig uitgevoerd zonder de drukknop
voor het ontgrendelen.Alle beveiligin-
gen worden elektronisch geregeld.Met
de toetsen aan de linkerkant worden
speciale programma’s ingeschakeld.

De transmissie is compact gebouwd.Let op de hulpas en de bijzondere
vorm van het kroonwiel die het differentieel zover mogelijk naar het mid-
den van de auto verplaatst.De ATF smeert ook de eindoverbrenging.
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C: Display op instrumentenpaneel geeft ingeschakelde
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Componenten van de elektronisch 
gestuurde transmissie AL4

B: Kabelbediening

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2




