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



AUTO
Mazda Tribute technisch bekeken

4x4 met variant op viscokoppeling

Hou het simpel
Toen het autotype dat vroeger terreinwagen heet-

te heel modieus werd, hernoemde men dat in SUV,

sports utility vehicle. Naarmate de populariteit

steeg stelden kopers steeds hogere eisen, met

name aan het rijgedrag op de weg. Een moderne

SUV zoals de Mazda Tribute mag technisch ge-

zien nauwelijks meer een terreinwagen heten.

Maar Mazda hield het wel simpel bij dit model.

Een doorsnede van de Rotary Blade
Coupling toont de viscokoppeling in het
midden,met aan het verste (aangedre-
ven) eind de Rotary Blade waaier die via
een zuiger de platen van de viscokoppe-
ling kan aandrukken.Aan het dichtstbij-
zijnde eind (de uitgaande as) zien we de
ringvormige elektromagneet,die via
een kleine platenkoppeling ook de pla-
ten van de viscokoppeling semi-perma-
nent kan aandrukken.

Typische kenmerken van een ter-
reinwagen zijn nauwelijks meer te
vinden in de Tribute, een copro-
ductie van Mazda en controlerend
aandeelhouder Ford. Geen stoer
apart chassis, maar een zelfdragen-
de carrosserie. Geen tussentrans-
missie met terreinkruipgang en
keus tussen achter- of vierwielaan-
drijving, maar een slim systeem
dat in principe automatisch kiest
tussen voor- of vierwielaandrij-
ving. Geen zware starre assen aan

bladveren voor veel grondspeling
en grote veerwegen, maar onaf-
hankelijke ophanging met schroef-
veren rondom.

Het ontwerp van de in zijn soort
compacte Tribute stamt van Maz-
da, de motoren komen van Ford en
de automatische transmissie ook.
Deze zit standaard aan de 3.0 V6
vast, momenteel de enige versie
die hier te koop is. De geteste 2.0
heeft een handgeschakelde bak van
Mazda, in twee verschillende ver-

sies, met of zonder aftakking voor
aandrijving naar de achterwielen.

Viscokoppeling slim 
aangepast
Bij menige auto met vierwielaan-
drijving die geheel of grotendeels
op gewone wegen wordt bereden,
zorgt een compacte viscokoppe-
ling automatisch voor distributie
van aandrijfkracht. Globaal is het
een soort natte platenkoppeling,
gevuld met een vloeistof die bij-
zondere vloeibaarheidseigenschap-
pen heeft. Het lijkt of er permanen-
te vierwielaandrijving is, alle
aandrijfassen draaien mee tijdens
het rijden. Gewoonlijk is er een
visco-koppeling aan een uiteinde
van de cardan-as gebouwd, maar
hij kan net zo goed op een andere
plek tussen twee stukken van de
cardan-as geplaatst worden.

De grote truc is dat deze koppe-
ling geen aandrijfkoppel over-

brengt zolang de in- en uitgaande
as bij benadering even snel draai-
en. Alleen de wielen die direct
vanuit de transmissie worden aan-
gedreven (meestal de voorwielen)
brengen het motorkoppel op straat.
Het andere stel wielen, op de uit-
gaande as van de viscokoppeling
aangesloten, draait mee door het
voortrollen van de auto. Draaien
voor- en achterwielen niet meer
even snel, doordat de direct aange-
dreven wielen slippen, dan ontstaat
er verschil in toerental tussen de
in- en uitgaande as van de visco-
koppeling. Op beide assen zijn
doorboorde platen gemonteerd.
Die platen gaan nu langs elkaar
draaien, als een soort slagroom-
klopper door de visceuze vloeistof
in de koppeling. De druk in de
vloeistof stijgt, de platen op in- en
uitgaande as worden aangedrukt en

Gebruikt Mazda bij zijn personenauto’s
vaak achter elkaar gelegen dubbele
dwarsarmen en veerpoten aan de ach-
terwielen,voor de Tribute legde men de
dwarsarmen boven elkaar om een lange
veerweg mogelijk te maken,en  verder
zijn er niet-concentrische veren en
schokdempers toegepast.
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De V6 motor wordt geheel van alu-
minium gemaakt en gold bij zijn
introductie een jaar of zes geleden
als zeer onderhoudsarm.

er wordt aandrijfkoppel doorgege-
ven. Hoe meer verschil in toeren-
tal, hoe groter de druk op de platen
en hoe meer koppel wordt doorge-
geven. Net zo lang tot alle wielen
weer even snel draaien. Zo treedt
automatische regeling op, waarbij
maximaal 50% van de aandrijf-
kracht naar de uitgaande as van de
viscokoppeling wordt doorgege-
ven, en er dus volledige vierwiel-
aandrijving ontstaat. Mazda maak-
te hierop een variant, Rotary Blade
Coupling genoemd, die ook het op
elk gewenst moment inschakelen
van vierwielaandrijving mogelijk
maakt.

Hier zit op de ingaande as een
‘rotary blade’, iets wat enigszins
lijkt op een ventilator. Deze zorgt
voor het slagroomklopper-effect in
de siliconenvloeistof waarmee de
koppeling is gevuld, en dus voor
automatische regeling tussen
100% voorwielaandrijving en 50%
voor/50% achter aandrijving. Aan
de andere kant van deze koppeling
zit een kleine elektromagnetisch
bediende platenkoppeling, die ook
de platen van de viscokoppeling
kan aandrukken. De visco-functie
wordt zo overbrugd, er is perma-
nente vierwielaandrijving. Waarbij
het kleine koppelingetje het moge-
lijk maakt dat bij elke rijsnelheid
deze elektromagnetische bekrach-
tiging van de viscokoppeling
schokvrij kan plaatsvinden.

Hoog rolcentrum
De wielophanging van de Tribute
zou onder geen enkele moderne
middenklasse auto misstaan. Niets
revolutionairs, maar het is wel een
bijdetijds ontwerp. Vooraan zien
we L-vormige draagarmen met
MacPherson veerpoten en een sta-
bilisator die niet aan de draagar-
men vast zit maar met stangen aan
die veerpoten is gekoppeld. Zo re-
ageert de stabilisator al bij kleine
veerbewegingen. Mazda wilde na-
melijk vooral dat de nu eenmaal in
‘terreinauto-stijl’ vrij hoog op de
wielen staande Tribute niet wagge-
lend over de weg zou gaan.

Vandaar ook dat de wielophan-
ging zo is gedimensioneerd dat een
hoog rolcentrum ontstaat: de denk-
beeldige lengte-as waar omheen de
auto kantelt bij zijwaartse krach-

ten. Hoe hoger dat rolcentrum, hoe
minder de auto neigt tot hellen in
bochten. Men was blijkbaar zo te-
vreden over het resultaat hiervan
dat aan de achterwielen geen stabi-
lisator is gemonteerd. Dat zal
mede te maken hebben met de ge-
wenste grote veerweg, die met een
stabilisator achter slappe vering
zou eisen, wil een grote veerweg
onder praktische omstandigheden
geheel benut worden. De ophan-
ging achter bestaat uit langs- en
dwarsarmen, met zowel aan de
voor- als achterwielen een koers-
stabiliserend (toespoor-) effect bij
dwars- of langskrachten.

Het onderstel is vrij simpel ge-
houden. Standaard is een Teves
ABS remsysteem, dat ook bij de
V6 versie werkt met schijfremmen

voor en met trommels achter. Het
systeem omvat tevens EBD, via de
elektronica automatisch geregelde
remkrachtverdeling. De besturing
wordt verzorgd door een hydrau-
lisch bekrachtigd tandheugelsys-
teem.

Bekende motoren
Voor de aandrijving zet Mazda
vertrouwde aggregaten van Ford
in: de tweeliter Zetec en drieliter
Duratec V6, beide onder meer be-
kend uit de (vorige) Mondeo. Al-
thans, deze V6 is niets anders dan
een vergrote versie van de in de
Verenigde Staten ontwikkelde 2.5
V6 die in de Mondeo debuteerde.
Het zijn niet de allernieuwste mo-
toren van Ford, zoals ze in de hui-
dige Mondeo zitten.

Ze hebben dubbele nokkenassen
en vier kleppen per cilinder, maar
de 2.0 Zetec heeft bijvoorbeeld
geen onderhoudsvrije hydraulische

klepstoters. Die zitten wel in de
V6, evenals er op elke bougie een
eigen ontstekingsspoel zit. Aan de
viercilinder koppelt Mazda een
eigen vijfbak, in de Tribute 2WD
met stangen bediend en bij de
4WD met kabelbediening. Voor de
V6 is er alleen een elektronisch ge-
regelde viertraps automaat, een
doorontwikkeling van de Ford
CD4 transmissie.

Zo hebben Mazda en Ford bui-
ten de Rotary Blade Coupling geen
nieuwigheden bedacht voor de Tri-
bute, maar er een degelijk en sim-
pel ontwerp van gemaakt. (Bijna)
hetzelfde model  wordt ook ge-
bouwd als Ford Maverick, ter ver-
vanging van een eerder model dat
feitelijk een vermomde Nissan
Terrano II was. Vooralsnog wordt
de nieuwe Maverick niet in Neder-
land gevoerd door Ford.
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