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ONDERDELEN
Tweede generatie Click ’n Go

De grote kracht van het Click ’n go
systeem, de universele toepassing
en de ongeschonden integriteit van
het voertuig, blijkt ook het zwakke
punt te zijn. Destijds werd het
geïntroduceerd als hèt systeem dat
voor 100 procent de voetfunctie
voor wat betreft het koppelen kon
overnemen. In de file bleek deze
doelstelling aardig te kloppen,
maar voor het achteruit inparkeren
bleek het systeem te kort te schie-
ten. De voet moest er dan toch nog
aan te pas komen.

Ook generatie twee zal niet al-
tijd zonder de linkervoet kunnen.
Inparkeren, wegrijden op een hel-
ling of onder belasting gaat nu een-
maal beter met een doserende lin-
kervoet, het huis tuin en keuken
koppelen gaat prima met het knop-
je op de versnellingspook. Overi-
gens levert dit ‘met de voet bij-
springen’ geen problemen op
omdat de originele voetbediening
voor 100 procent intakt blijft.

Daarnaast liet men op het ge-
bied van de inbouw ook nog wel

eens een steekje vallen. Niet ieder
station had genoeg ervaring (ge-
zien de aantallen die men inbouw-
de) om een probleemloos product
in de markt te zetten. Zeker in de
beginfase werd gepropageerd dat
het systeem toepasbaar was voor
àlle voertuigen, maar daar is men
nu wat genuanceerder in. Voertui-
gen met weinig koppel onderin
zijn niet geschikt voor dit systeem.
Het systeem vraagt namelijk be-
hoorlijk wat elektrisch vermogen
(bij stationair toerental) waardoor
het toerental iets zakt. Het motor-
management constateerde dit wel
maar wist niet wat er aan de hand
was omdat het systeem geen kop-
peling met de motorregeling heeft.
Gevolg was dat er allerlei vreemde
storingen optraden. De inbouwsta-

tions hebben nu lijsten met daarop
autotypen die niet in aanmerking
komen voor het inbouwen van een
Click ’n go systeem.

Minder inbouwstations
Die fouten zullen nu waarschijnlijk
niet meer gemaakt worden. Te
meer omdat men het aantal erken-
de inbouwstations drastisch heeft
ingeperkt. De werknemers in die
stations bouwen voldoende syste-
men in om ze ‘scherp’ te houden.
Opvallend is dat het gros van de
inbouwstations als kernactiviteit
aircoservice heeft. Daarnaast zijn
er behoorlijk wat auto-aanpasbe-
drijven die een officiële ‘status’
hebben. Beide categorieën zijn be-
kend met het woekeren met ruimte,
een aspect dat ook voor een Click

’n go steeds vaker gaat spelen.
Dat systeem bestaat nog steeds

uit twee componenten; de motor-
unit en de regelunit. De eerste
wordt geplaatst in de motorruimte,
de tweede in het interieur. De mo-
torunit bedient door middel van
een kabel het koppelingspedaal.

De activering van het systeem
geschiedt middels een knopje op
de versnellingspook. Het is de be-
doeling dat de chauffeur deze in-
drukt op het moment dat hij een
schakelbeweging wil maken. Met
een knopje op het dashboard kan
de bestuurder van het voertuig het
systeem uitschakelen en ‘manueel’
de koppeling bedienen, bijvoor-
beeld voor het achteruit rijden of
het rijden met een caravan.

De informatie die het systeem
krijgt van het voertuig zijn het
remsignaal en het motortoerental.
De laatste wordt, aangezien het
systeem universeel moet zijn, afge-
takt van het W-contact van de dy-
namo. In sommige gevallen, indien
de dynamo geen verwijderbare kap
heeft, moet het onderdeel compleet
uit elkaar worden genomen. De
aansluiting wordt ‘intern’ gemaakt
via een soldeerverbinding.

De inbouwer zal zo’n 6 tot 10
uur nodig hebben om een ‘automa-
tische’ koppelingsbediening te
monteren. Veel van die tijd is ge-
moeid met het aansluiten op het
W-contact in de dynamo; vanwege
de reeds genoemde compactheid in
het motorcompartiment zit dit on-
derdeel vaak ‘verscholen’.

Verbeteringen onderhuids
Het bovenstaande lezende doet
vermoeden dat er weinig is veran-
derd aan het systeem, toch spreekt
de fabrikant van Click ’n go gene-
ratie twee. De werking van de ver-
nieuwde versie is niet anders dan
van de oude, beide regelen op basis
van dezelfde input. De veranderin-
gen zitten in de componenten zelf.

De motorunit bleek in de prak-

Schakelen én koppelen in één beweging

Alles in de hand
Vier jaar geleden werden

de eerste Click ’n go syste-

men op de markt gebracht.

Ondertussen zijn er een

kleine 5.000 ingebouwd en

de ervaringen waren niet

altijd even gunstig. Een

nieuw verkoopkanaal en

een verbeterde versie moe-

ten  nu het automatisch

koppelen een nieuw zorge-

loos leven inblazen.

Het complete Click ’n go bestaat uit een regelunit en de motorunit.Qua
uiterlijk zult u niet veel verschillen ontdekken met de vorige generatie,de
significante verbeteringen zitten onderhuids,wel heeft men verbeterde
stekkers gebruikt.
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tijk zijn werk goed te doen, daar
was geen reden tot verandering.
Wel bezat dit onderdeel de nodige
elektronica en micro switches die
in de nieuwe versie verhuisd zijn
naar de regelunit. In dat deel heb-
ben de grootste veranderingen zich
voltrokken. Een probleem van de
oude versie was dat de motor on-
der warme omstandigheden nog
wel eens doorschoot. Het gevolg
was dat de positie van de motor
niet meer overeenkwam met het-
geen de regelunit in gedachten
had. Hierdoor ontstond er een on-
gewenst (ont)koppel gedrag. De
regelunit in de nieuwe versie kan
nu op positie en op snelheid rege-
len. De verbeterde sensor op de

motorunit herkent ook de draai-
richting van de motor zodat de
stand altijd bekend is bij de regel-
unit. Daarbij zijn een aantal micro
switches vervangen door verbeter-
de waterdichte exemplaren.

Gevolg van die verbeteringen is
dat het systeem onder alle omstan-
digheden een voorspelbaar regel-
gedrag heeft, onafhankelijk van de
levensduur of temperatuur. Wel
moet kort na de installatie de altijd
optredende rek van de koppelings-
kabel worden gecompenseerd.

Het inregelen gebeurt nog het-
zelfde als vroeger. Hiervoor heeft
men de beschikking over de afstel-
unit waarmee men de verschillen-
de afstellingen in het systeem

Het monteren van de schakelknop in de versnellingspook is een lastig
klusje.Er moet namelijk een gat in de knobbel worden geboord en bij te
veel enthousiasme boort men gemakkelijk door de knop.Bij veel auto’s
is de pook vrij eenvoudig te demonteren, indien dat niet mogelijk is moet
het boren in de auto plaatsvinden.

De motorunit moet een plek krijgen onder de motorkap.Zoals bekend
wordt deze ruimte steeds voller en dus krapper.De erkende inbouwsta-
tions,veelal zijn dat airco-servicebedrijven en auto-aanpassers,hebben
dermate veel ervaring met deze problematiek dat ze bijna 
altijd (nog) wel een creatieve oplossing weten te bedenken.

De koppelingskabel wordt gemonteerd aan het pedaal.De slag van het
pedaal wordt bepaald door de plaats van de bevestiging van de kabel aan
het pedaal.Hierbij is het van belang dat de koppeling bij de maximale
slag van de Click ’n go geheel ontkoppeld is zodat men de instelmogelijk-
heden maximaal kan benutten.

De motorunit van de eerste generatie Click ‘n go bleek in de praktijk voor
weinig problemen te zorgen.De elektronica en het merendeel van de
schakelaars zijn verhuisd naar de regelunit.

De inbouwstations hebben een
speciale afstelunit om de regeling
conform de (gemiddelde) rijstijl en
de mogelijkheden van de auto af te
stellen.Het biedt niet de mogelijk-
heid om foutcodes uit te lezen.

Grootste verbetering aan generatie 2 is
de mogelijkheid om op snelheid en po-
sitie te regelen.Bij de vorige generatie
wist de controller soms niet meer wat de
positie van de motor was waardoor er
een ander (ont)koppel gedrag ontstond.
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Automatische koppeling opgenomen in voertuigmanagement
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voert. Door de verschillende afstel-
lingen (begin- en eindpunten van
de procedures voor de afstellingen
van de motorunit, motortoerental-
len en snelheidsafhankelijkheid
van het koppelingspedaal ten op-
zichte van het motortoerental) ten
opzichte van elkaar te verschuiven
verkrijgt men een ‘hardere of zach-
tere’ koppeling. Deze regeling is
niet adaptief, in alle situaties regelt
het volgens die curve.

En dat is meteen het zwakke
punt van het systeem. Inparkeren,
met spoed wegrijden, rijden met
een caravan; het vraagt om een an-
der koppelgedrag en daar voorziet
het systeem niet in. Om in te kun-
nen spelen op die situaties moet de
regelunit meer informatie krijgen,
een snelheidssignaal is dan op zijn
minst vereist. Maar u kunt er zeker
van zijn dat de producent van
Click ’n go alles in het werk stelt
om de automatische koppeling nòg
intelligenter te maken.

Hans Doornbos

Modacq Motion Control, Hengelo,

☎ (074) 250 16 89

Steeds vaker af-fabriek
Het Click ’n go systeem is geschikt
voor zowel personenauto’s als lichte
bedrijfsauto’s.Het is universeel en
werkt volledig stand alone;er hoeft
dus niet te worden ingebroken in het
voertuigregelsysteem.Ideaal voor
voertuigen die niet met een auto-
maat zijn te leveren, om nog maar te
zwijgen over een automatische kop-
peling.Veel systemen worden dan
ook ingezet in campers of in auto’s
van mensen met lichte beperkingen.
Voor achterafinbouw is er naast
Click ’n go ook nog een Italiaans sys-
teem op de markt, Guidosimplex.Dit
wordt geïmporteerd door Welzorg uit
’s Hertogenbosch.Voor de bedie-
ning van de koppeling heeft men met
dit systeem drie verschillende keu-
zes en dat zijn vacuüm, elektrisch of
hydraulisch.
Steeds vaker zien we echter dat
voertuigen af-fabriek uitgerust kun-
nen worden met een automatische
koppelingsbediening.Voorbeelden
zijn Saab, de Mercedes A-klasse,
Toyota Yaris en Renault Twingo.

Deze systemen worden geleverd
door Valeo, Sachs en LUK.De meer-
prijs van deze af-fabriek systemen
kan absoluut concurreren met de
achterafinbouw systemen en de
werking is vaak beter.
Nog verfijnder wordt het indien de
koppelingsbediening deel uit maakt
van de geautomatiseerde schakel-
beweging.De al eerder genoemde
Twingo kan af fabriek geleverd wor-
den met een zogenoemde geroboti-
seerde versnellingsbak;ontkoppe-
len, schakelen en koppelen wordt
geregeld vanuit een rekeneenheid.
Een ander voorbeeld is de sequen-
tronic bak zoals Mercedes die toe-
past in de C-klasse en de Sprinter. In
de bijgevoegde afbeelding kunt u
zien dat de koppelingbediening deel
uitmaakt van de complete gangwis-
sel.Niet alleen de rij-ervaringen zijn
sensationeel, ook de meerprijs van
slechts 800 euro is opmerkelijk.De
verwachting is dat nog meer fabri-
kanten zo’n automatische handbak
zullen gaan introduceren.

Zoals u kunt zien maakt het
Sprintshift systeem deel uit van
het complete voertuigmanage-
mentsysteem.Een CAN bus zorgt
voor onderlinge snelle communi-
catie

1:regeleenheid ABS/ASR
2:remlichtschakelaar 

hydraulische bediening
3:combi-instrument
4:parkeerremschakelaar
5:deurcontactschakelaar
6:schakelpook sprintshift
7:relais sprintshift pomp
8:sprintshift pomp
9:magneetkleppen
10:positiesensor schakelstang
11:druksensor
12: toerental sensor
13:koppeling positiesensor
14:snelheidssensor
15:regeleenheid sprintshift
16:regeleenheid commonrail
17:regeleenheid 4WD
18:relais achteruitrijverlichting
19:gaspedaalsensor
20:kickdown schakelaar
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