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TECHNIEK
Evolutie van zware assen bij BPW

Vertel ze bij BPW niets over on-
derstellen, daar weten ze in het
Duitse Wiehl namelijk sinds jaar
en dag alles van. Vorig jaar produ-
ceerden ze maar liefst 210.000
zware assen (> 6 ton), 135.000
hiervan in de 9-tons uitvoering en
daarvan was iets minder dan de
helft (68.000) voorzien van schijf-
remmen. In het getrokken segment
is dit type as duidelijk terrein aan
het winnen. Een ontwikkeling die
een beetje achterloopt op hetgeen
zich bij het trekkende deel heeft af-
gespeeld, alle trucks met uitzonde-
ring van DAF (XF) zijn voorzien
van een elektronisch geregeld rem-
systeem in combinatie met schijf-
remmen rondom. Toch moet er op
het  schijfremmengebied nog wel
het een en ander gebeuren; schijf-
remmen moeten servicevriendelij-
ker, robuuster en betrouwbaarder
worden om volledig door de ge-
bruiker geaccepteerd te worden.
BPW heeft hierbij het voortouw
reeds genomen met de Eco-plus as.

Centen achter de komma
Assen zijn in de visie van de ver-
voerder toch een belangrijk aan-
koopargument. De prijs speelt
daarbij uiteraard een belangrijke
rol, maar niet van minder belang

zijn de service verlening (wereld-
wijd), bedrijfszekerheid en de on-
derdelenvoorziening. Deze facto-
ren bepalen namelijk in hoge mate
de inruilwaarde en dus de afschrij-
ving. En rekenen dat doen de grote

fleetowners wel! Op het moment
dat een ‘assenconcurrent’ komt
met een gegarandeerde kilometer
kostprijs, dan blijven de collegae
over het algemeen niet achter. Een
tendens die duidelijk was te signa-
leren op de vorig jaar gehouden
bedrijfsautobeurs in Frankfurt. Het
zal dan ook weinig verbazing op-
wekken dat BPW haar producten
garandeert voor 8 jaar en dat zon-
der kilometerbegrenzing. Slijtde-
len zoals de remblokken en de
schokdemper vallen buiten de re-
gels. Op dergelijke garanties moet
de constructie natuurlijk wel zijn
afgestemd. Zo is bijvoorbeeld de
lagercassette van de Eco-plus naaf
voorzien van een betere afdichting
zodat vuil en water buiten blijven.
Ook is het lager op zich groter ge-
dimensioneerd en zijn de maat- en
uitvoering nu zodanig dat het bij
wijze van spreken overal op de
hoek van de straat is te verkrijgen. 

Opmerkelijk is ook dat BPW,
evenals de collegae, zoveel moge-
lijk de (‘negatieve’) invloed van de
monteur probeert uit te bannen.
Tijdens démontage wordt de cas-
sette door het losdraaien van één
enkele moer in zijn geheel van de
naaf genomen. Het monteren is
kinderspel en fouten zijn uitgeslo-
ten, de moer stelt ‘zelf’ zijn juiste
koppel in zodat er geen speciaal
gereedschap noodzakelijk is. 

In het kader van de efficiëntie is
de Eco-plus naaf op een zodanig
geconstrueerd dat het wisselen van
de remblokken in no-time is gere-
aliseerd; zelfs het wiel hoeft niet te
worden gedemonteerd.

Lichtgewicht
Een andere tendens is dat men
steeds lichter gaat construeren.
Een as die voorzien is van Airlight
II luchtvering is 25 kg lichter dan
zijn voorganger, en dat zonder af-
breuk te doen aan de functies of de
betrouwbaarheid.

Deze gewichtsbesparing heeft
men weten te bereiken door de
complete ophanging opnieuw te
dimensioneren en door smallere
draagarmen te gebruiken. Daar-
naast zijn er in de balgen compo-
sieten verwerkt waardoor men niet
alleen een gewichtwinst boekt
maar ook geen last meer heeft van
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Belangrijk aan de lagerunit is om zoveel mogelijk de invloed van de mon-
teur uit te schakelen.Lagers en afdichtingen zijn voorgemonteerd en zijn
dermate genormaliseerd dat ze overal in de wereld zijn te verkrijgen.
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De Eco-Disk-Tronic as is zo geconstrueerd dat vervangen van de schijf of
de remblokken bijzonder eenvoudig is te realiseren.De centrale borg-
moer,waarmee het lagerblok inclusief afdichtingen is te verwijderen,
fungeert bij montage als momentinsteller.Voor het verwisselen van de
blokken hoeft zelfs het wiel niet gedemonteerd te worden.
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corrosie. De Airlight II luchtvering
is leverbaar vanaf dit voorjaar.

BPW is groot voorstander van
gestuurde achterassen zo blijkt.
Met name de starre drie-assers
staan bloot aan enorme torsie-
krachten (zeker nu Nederland vol
ligt met te nauwe rotondes), wat
niet alleen zijn effect heeft op de
complete trailer maar ook een ex-
cessieve bandenslijtage veroor-
zaakt. In Engeland gaat de verko-
per van BPW-assen zelfs zover dat
hij de trailer gratis op proef uitrust
met een sturende as, mocht deze
niet bevallen dan transformeert hij
het geheel kosteloos naar star.
Maar tot nu toe is er nog geen en-
kele klant met dit verzoek bij hem
gekomen. Naast de vermindering
van de bandenslijtage ervaren de
chauffeurs ook de betere manoeu-
vreerbaarheid als positief, BPW
vermeldt zelf dat er 31 procent
minder dwarskrachten op de com-
binatie werken. Ook het milieu
vaart er wel bij. Minder torsie be-
tekent minder brandstof! 

Naast lichtere constructies past
BPW nu een andere techniek voor
het bevestigen van het onderstel
toe. Vroeger werd het geheel door
middel van lassen aan elkaar ver-
bonden, nu bout men het onderstel
aan het frame van de trailer. Hier-
mede is men verlost van het corro-
sieprobleem, want lassen verbrandt
namelijk de beschermende laag.
Andere grote voordelen van deze
bevestigingsmethode zijn de grote
flexibiliteit van de bouwer en de
uitwisselbaarheid van de delen. In
het geval van een schade is dat een
belangrijk argument. 

Geen lucht meer
Op de eerder aangehaalde beurs in
Frankfurt verbaasde BPW vriend
en vijand door een as te presente-
ren met een elektrisch bekrachtig-
de rem. Deze Eco-Disc-Tronic
heeft het concern samen ontwik-
keld met Porsche. Deze samenwer-
king roept nogal wat vraagtekens
op. Weliswaar is Porsche op het
gebied van remmen een grootheid,
maar haar participatie in het zware
segment is tot op heden onbekend.
En juist een elektrisch bekrachtig-
de rem in deze sector heeft gevol-
gen voor de complete combinatie

dus voor het getrokken- en het
trekkend materieel. 

Bij het brake-by-wire systeem
worden de blokken door een elek-
tromotor op de schijf gedrukt. Het
remcommando, afkomstig van het
rempedaal, is ‘slechts’ een elek-
trisch signaal dat verwerkt wordt

door een regeleenheid. Deze stuurt
vervolgens een (elektrisch) signaal
uit naar de afzonderlijke (rem)mo-
toren die het wiel afremmen. Op
zich is deze techniek niet onbe-
kend, we hebben in Auto & Motor
TECHNIEK (onder andere in nr. 9
2000) ook al eerder aandacht be-
steedt aan deze materie, maar nog
nooit in het kader van de zware be-
drijfsauto’s. En de gevolgen zijn
echt aanzienlijk!

Allereerst zal de lucht-installatie
verdwijnen. Hier scoort men een
aanzienlijke gewichtsbesparing,
daarnaast vergt een ‘elektrische’
rem minder inbouwruimte. Een an-
dere noodzakelijke verandering zal

het verhogen van de boordspan-
ning naar 42 Volt zijn. Want net zo-
als dat in de personenauto’s het ge-
val is, zal in de vrachtauto de
hoeveelheid elektrische verbrui-
kers alleen maar toenemen. En
omdat die verhoging de complete
combinatie betreft, is hier een uit-
voerige dialoog met de truckfabri-
kanten onontbeerlijk. 

En wat dacht u van de inrichting
van een dergelijk remsysteem. Ook
hier is het ondenkbaar dat men als
assenfabrikant op eigen houtje het
wiel zit uit te vinden. BPW be-
weert dat men regelmatig over dit
onderwerp communiceren met een
truckfabrikant, welke dat is werd
echter niet duidelijk. 

Hoe het ook zij, aan deze tech-
niek valt op den lange duur niet te
ontkomen. De voordelen zijn
groot. Wat dacht u van uitgebreide
diagnose-mogelijkheden en de mo-
gelijkheid om situatie-wiel-afhan-
kelijk in te kunnen grijpen hetgeen
de combinatie-stabiliteit en dus de
veiligheid enorm verhoogt. En met
een dergelijk remsysteem zal het
harmoniseren van de combinatie
niet meer nodig zijn. 

Maar voordat het zover is moe-
ten er nogal wat hobbels genomen
worden. Allereerst is daar de wet-
geving. De invoering van EBS
heeft geleerd dat hier behoorlijk
wat geduld voor nodig is. Boven-
dien moet de elektromotor nog
verder verfijnd en betrouwbaarder
worden. Men moet een oplossing
bedenken voor de uitwisselbaar-
heid; pneumatische systemen moe-
ten kunnen communiceren én wer-
ken met elektrische. Kortom, er is
nog veel werk te verzetten. BPW
denkt nog zo’n 8 jaar nodig te heb-
ben, wij rekenen op iets langer. 

Hans Doornbos

In de visie van BPW verdwijnt
lucht straks op een zware combi-
natie.Bediening geschiedt onder
invloed van de elektronica met
elektrische bekrachtiging en  de
hulp van een planetair tandwiel-
stelsel.Voordat het systeem  pro-
ductierijp is zal er echter  nog  heel
veel  water door de Rijn moeten
stromen.

Niet meer lassen maar bouten,BPW heeft het licht gezien!  Voordelen:
onderdelen zijn eenvoudig uit te wisselen,bijvoorbeeld bij schade en de
beschermingslaag blijft in tact waardoor roestvorming op die delen geen
kans krijgt.

Het blok wordt via een spindel op
de schijf gedrukt.De schijf is zwe-
vend gemonteerd en past zich zo
aan de dikte van de blokken aan.
Door deze constructie is ook het
onderhoud een heel stuk arbeids-
vriendelijker geworden.

Spindel Planetair Elektromotor

Laag toerental
hoogkoppel

Hoog toerental
laag koppel

Brake-by-wire voor de zware sector
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