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TECHNIEK
Nieuw aandrijfsysteem in VW Golf 4motion

Eerst zullen we uitleggen wat een
Haldex-koppeling is. Een Zweedse
uitvinder is er in geslaagd een sys-
teem te bedenken waarmee een
meervoudige natte platenkoppe-
ling heel snel kan worden in- en
uitgeschakeld. Uiteraard is een
slippende overbrenging ook moge-
lijk. Het Zweedse bedrijf Haldex
ontwikkelde de koppeling en
Steyr-Daimler-Puch zorgde voor
de elektronica. Samen met de VW-
technici is er sinds 1992 hard ge-
werkt aan een serieproductie en die
is nu een feit.

Om de voordelen van de Hal-
dex-koppeling te begrijpen, is het
nodig om eerst de nadelen van de
viscokoppeling te bespreken. De
viscokoppeling werkt zodra er een

toerentalverschil tussen de in- en
uitgaande as ontstaat. Na korte tijd
zorgt de visceuze (taaivloeibare)
siliconenolie er voor dat de koppe-
lingsplaten contact met elkaar ma-
ken. Er wordt dan een koppel over-
gebracht.

Dat de viscokoppeling simpel
werkt, is goed maar de nadelen
wegen zwaar. Bij het nemen van
een bocht ontstaat er een toerental-

verschil tussen de aandrijfas en het
achterdifferentieel. Dat zorgt voor
spanningen in de aandrijving die te
voelen zijn in de besturing: de auto
wringt. Op een glad wegdek is er
primair een onderstuursituatie het-
geen niet borgstaat voor een opti-
maal stuurgedrag. Het inschakelen
van de achterwielaandrijving gaat
weliswaar soepel en automatisch,
maar het duurt relatief lang en het
over te brengen koppel is beperkt.

Daar komen sinds enige tijd nog
een paar dingen bij. Als er ABS
aan boord is, moet er een vrijloop-
koppeling worden toegepast om de
achterwielen vrijdraaiend te hou-
den. Dat betekent dat er een over-
bruggingskoppeling nodig is zodra
er achteruit gereden wordt. Deze
twee extra’s maken de ‘eenvoudi-

ge’ viscokoppeling ingewikkeld.
Nu er ook nog een elektronisch

geregeld stabiliteitssysteem, ESP,
moet worden toegepast, is de trage
en niet van buitenaf regelbare vis-
cokoppeling onbruikbaar. Vandaar
de Haldex-koppeling, want die
kent al deze nadelen niet.

Snelle reactie
Zowel de hoogte als het verloop
van de hydraulische druk op de
koppelingsplaten wordt elektro-
nisch geregeld. Indien nodig duurt
het slechts 45°, dus één achtste van
een omwenteling , dat is slechts
10° van één van de wielen, voordat
de maximale druk is opgebouwd.
In eerste instantie regelt de koppe-
ling het koppel naar de achterwie-
len van 0 tot 50 procent, namelijk

Haldex-koppeling zet visco-techniek op achterstand

Vierwielaandrijving krijgt dynamiek
De VW Syncro met vierwielaandrijving maakt gebruik

van een visco-koppeling in de aandrijfas naar de ach-

terwielen. Bij de Golf 4motion wordt een nieuwe

vondst toegepast: de Haldex-koppeling. Waar de

visco-techniek duidelijk tekort schoot, blinkt de

Haldex-koppeling juist uit!

De VW Golf 4motion heeft niet al-
leen vierwielaandrijving maar ook
een speciale meerstang achter-
wielophanging.Vlak voor het ach-
terdifferentieel is de Haldex-kop-
peling geplaatst.Let op de extra
ondersteuning en kruiskoppeling
in de aandrijfas.
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Complexer dan Visco-koppeling

van volledig open tot geheel geslo-
ten. Maar als de voorwielen slip-
pen, kan het volledige aandrijfkop-
pel naar de achterwielen gaan. De
Haldex-koppeling is in staat tot
3200 Nm over te brengen en dat is
meer dan het dubbele dat de visco-
koppeling van de Syncro kan over-
dragen.

Dat betekent dat het dynamische
rijgedrag geheel anders is dan
voorheen. De 4motion zal over-
stuur vertonen als er fors mee
wordt gereden en zal veel sneller
het aandrijfkoppel over de voor- en
achterwielen verdelen.

Zowel ABS als ASR als EDS als
ESP kunnen worden toegepast
zonder enige tegenwerking van de
Haldex. VW geeft met de volgende
test aan wat het praktische verschil
is tussen de Syncro met viscokop-
peling en de 4motion met Haldex-
koppeling. Als de handrem fors
wordt aangetrokken in een bocht,
gaat de 4motion in een 180° slip.
Dat lukt niet met de syncro.

De Haldex-koppeling bemoeit
zich niet verkeerd met de aandrij-
ving als er in een bocht wordt afge-
remd op de motor, werkt ook met
een noodwiel (dat leert VW niet
af) en zorgt niet voor problemen
als er moet worden gesleept met de
wielen van de grond.

Gaat er onverhoopt iets mis met de
elektronische regeling dan wordt
de Haldex-koppeling drukloos ge-
maakt en rijdt de 4motion als een
2motion met voorwielaandrijving
verder.

Complex en kwetsbaar
Is de Haldex-koppeling zonder
nadelen? Dat kan niet volgens de
wet van behoud van ellende. Om te

beginnen is het een complex en
dus kwetsbaar stukje techniek. Er
zit ongeveer 0,5 liter olie in die
moet worden gefiltreerd en ver-
verst. Uiteraard zal VW proberen
een levensduurvulling te ontwikke-
len, want even de verkeerde olie
erin en het systeem werkt niet zo-
als het hoort. De Haldex-koppeling
neemt ruimte in en weegt het één
en ander, maar daar staat veel te-

genover. Zo wordt een tussendiffe-
rentieel bespaard.

VW verwacht veel van het nieu-
we systeem, dat nu als eerste wordt
toegepast in de Golf 4motion. On-
getwijfeld gaan ook andere model-
len binnen het VW/Audi-concern
profiteren van deze moderne vier-
wielaandrijving.

Paul Klaver

Het principe van de Haldex-koppe-
ling berust op het zeer snel in- en
uitschakelen van een meervoudi-
ge natte platenkoppeling.Als de
in- en uitgaande assen hetzelfde
toerental draaien,wordt er geen
oliedruk opgebouwd.Zodra er
verschil in astoerental ontstaat,
zorgt de axiaalplunjerpomp voor
een snelle drukopbouw.Een elek-
tronisch geregelde klep bepaalt
de druk in het systeem en daar-
mee het koppel dat door de op el-
kaar gedrukte platen wordt over-
gebracht naar de achterwielen.

Deze opengewerkte tekening
toont vele details en daaruit blijkt
dat de Haldex-koppeling behoor-
lijk ingewikkeld in elkaar zit.Op-
vallend is de aparte oliepomp met
vervangbaar oliefilter.

TEKENINGEN:VOLKSWAGEN

Elektronisch
regelapparaat

Stekker voor stroomtoevoer,
CAN en K-aansluiting

Oliefilter

Pignon van achterdifferentieel

Koppelingsplaten Nokschijf Rol Overdrukklep

Drukregelklep

Accumulator of drukvat

Ingaande as

Axiaalplunjerpomp

Oliepomp

Regelventiel
Stappenmotor

Bron: VW

Zo werkt de Haldex-koppeling

Uitgaande as naar�
achterdifferentieel

Bekrachtigings-�
plunjer

Koppelingsplaten Axiaalplunjerpomp

Regelklep

Ingaande as
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