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TECHNIEK 
Constructie moderne achterwielophanging

● handhaven van de richtingsstabiliteit;
● verkrijgen van een snelle en duidelijke stuur-
reactie;
● beperken van carrosseriebewegingen;
● vermijden van trillingen en geluiden;
● verkrijgen van een grote bagage- of interieur-
ruimte;
● beperken van het onafgeveerde gewicht.
We zullen al deze aspecten eens nader bekij-
ken in relatie tot de constructie van de wielop-
hanging.

Goede richtingsstabiliteit
Een auto behoort met zo gering mogelijke

stuurcorrecties de opgelegde richting te
volgen. Dat is op een rechte vlakke

weg onder windstille condities

niet zo moeilijk te bereiken. De zaak ligt
anders als het om een bocht gaat die niet juist
gelegd is of vol met hobbels en kuilen zit. De
wielbewegingen van alle vier de wielen beïn-
vloeden dan de richtingsstabiliteit. Daarbij
mogen vooral de achterwielen de
bestuurder(ster) niet voor verrassingen stellen.
Bedenk dat de belasting van een achteras (zoals
ook twee onafhankelijk geveerde achterwielen
samen worden genoemd) bij een auto met voor-
wielaandrijving sterk varieert met het aantal
inzittenden en hun bagage. Bij aangedreven
wielen is er naast het remkoppel ook nog een
aandrijfkoppel dat invloed uitoefent op de
stand van de wielen. Gewichtsoverdracht van
de voorwielen naar de achterwielen en van de
binnenste wielen naar de buitenste wielen in
een bocht mogen niet resulteren in een vreem-
de stuurreactie.

Optimale stuurreactie
De bestuurder(ster) bepaalt met het stuurwiel
welke richting de auto moet volgen. Het is niet
de bedoeling dat één of beide achterwielen het
stuurgedrag merkbaar beïnvloeden. Bovendien
moet de stuurwielbeweging snel, dus zonder
vertraging of naijleffect worden overgebracht.
Dat stelt hoge eisen aan de stijfheid van alle
onderdelen van de stuurinrichting. Als de
achterwielophanging in te soepele rubbers is
opgehangen, wordt de stuurreactie niet juist
omgezet en voelt de auto aan als een ‘natte
dweil’. Juist om de stuurbeweging optimaal om

De onafhankelijke achterwielop-
hanging van de nieuwe Opel
Vectra werkt met vier verbin-
dingsstangen. Er zijn één langs-
arm, twee dwarsstangen en één

draagarm voor de schroefveer.
Dankzij de vier aparte stangen

kunnen het toespoor en de wiel-
vlucht over de hele veerweg vrijwel

onafhankelijk van elkaar worden inge-
steld. Dat is nodig om dwars- en langs-

krachten op de juiste wijze op te vangen. De
compacte constructie zorgt voor een grote

kofferruimte.

Meerstangen ophanging wint terrein

Intelligent
bewegen
De starre achteras van weleer met dempers en schroefveren, maakt plaats voor

gecompliceerde meerstangenstelsels. Deze ruimtelijk bewegende constructies verbe-

teren zowel het comfort als de rij-eigenschappen. AMT maakt u wegwijs in de

opbouw en werking van moderne achterwielophangingen.

Er zijn enkele goede redenen voor de opkomst
van de gecompliceerde achterwielophangingen
te noemen. Met de komst van de brede banden
en de toename van de veerwegen is het niet lan-
ger mogelijk met eenvoudige ophangingen te
volstaan. Comfort en het rijgedrag kunnen dan
niet op het gewenste niveau worden gebracht.
Alle autofabrikanten die hun veersystemen
beschrijven leggen de nadruk op de volgende
punten:

Tekening: Opel

Tekening: DaimlerChrysler
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te zetten in een richtingsveran-
dering van de auto verscheen
de vierwielbesturing 4WS.
Honda zegt nu dat een juist
ontworpen meerstangenwiel-
ophanging hetzelfde effect
geeft.

De reactie op langzame of snelle stuurwielbe-
wegingen kan heel verschillend zijn. Dat komt
omdat de schokdempers weinig krachten inlei-
den bij langzame bewegingen, maar forse
krachten uitoefenen bij snelle bewegingen. De
plaatsing en bevestiging van de schokdempers
speelt dus een grote rol afgezien van de dem-
pingskarakteristiek.
Ook het aangrijpen van de stabilisatorstang
bepaalt de reactie
op stuurwielbewe-
gingen. De bevesti-
ging van de uit-
einden van de
stang en de stijf-
heid van de

Voor de Maybach is de ‘Raumlenkerachse’ van
Mercedes-Benz tot een kunststuk verheven. Het
lijkt een wirwar van stangen, maar ze hebben alle
vijf een nauwkeurige plaats en functie. De luchtve-
ring zorgt voor een optimaal comfort en fungeert
tevens als hoogteregeling. Let ook op de veilig-
heidsvelgen.

VW noemt de achterwielophanging van de
Phaeton een ‘trapeziumstuuras’. Veel aandacht is
geschonken aan het gedrag bij éénzijdig in- en uit-
veren. Vooral tijdens het uitveren (tot 102 mm) is
een juist toespoor belangrijk om een neutraal
stuurkarakter en een stabiel remgedrag te verkrij-
gen. Door een gerichte toename van de wielvlucht
bij het inveren (tot 109 mm) wordt de mogelijk-
heid om dwarskrachten op te nemen vergroot. Als
een bocht met hoge aandrijf- en dwarskrachten
wordt genomen, moet de auto een neutraal en
goed te beheersen stuurgedrag vertonen. Dat
wordt bereikt door het toespoor van het achter-
wiel aan de buitenzijde van de bocht te laten toe-
nemen. De gerichte elasticiteit in de bevestigings-
punten zorgt daarvoor en wordt elasto-kinematica
genoemd. Er is een trapeziumvormige draagarm,
een dwarsstang, een koppelstang en een spoor-
stang. De trapeziumarm neemt de langs- en
dwarskrachten van de band op. Het remkoppel
wordt door een verticale stalen koppelstang over-
gebracht op de trapeziumarm.
Tekening: Volkswagen

Mercedes-Benz is de pionier van de vijfstangen
achterwielophanging. Sinds 1982 wordt de ‘ruim-
telijke stuuras’ toegepast. Met een veerweg van
227 mm (112 mm in en 115 mm uit) is een juiste
wielbeweging of kinematiek van groot belang. Er
is zoveel mogelijk aluminium toegepast om het
onafgeveerde gewicht met 30% te verlagen.
Mercedes-Benz legt naast een optimaal comfort
nadruk op een goed beheersbaar rijgedrag tijdens
uitwijkmanoeuvres. Om dat resultaat te bereiken
zijn de stangen zo geplaatst dat er bij het aandrij-
ven en remmen geen momenten ontstaan die het
toespoor nadelig kunnen beïnvloeden. De spoor-
stangen (middelste van de drie dwarsstangen) zor-
gen ervoor dat het toespoor niet verandert als de
lagerbussen elastisch vervormen tijdens het
nemen van een bocht. Op- en neerwaartse bewe-
gingen tijdens het remmen en optrekken worden
door de uitgekiende plaatsing van de stangen gro-
tendeels onderdrukt.

bevestiging aan de bodemplaat of het subframe
hebben een grote invloed.

Carrosserie bewegingen
Het streven is naar een zo rustig mogelijke
beweging van de carrosserie. Dat lukt alleen
als er geen krachten via de wielen worden
doorgeleid. Slappe veren en soepele dempers
zorgen echter voor andere ongewenste bewe-
gingen zoals deinen, sterk overhellen in boch-
ten en duiken bij remmen of omhoogkomen
bij optrekken. Bij voorwielaangedreven auto’s
is het bijzonder moeilijk om ongewenste car-
rosseriebewegingen bij alle belastingen te voor-
komen.

Tekening: Mercedes
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Bij de zware ‘limousines’ zien we dat de lucht-
vering zijn plaats heeft gevonden. Daarbij is
niet alleen een niveauregeling mogelijk, maar
ook een aangepaste veerkarakteristiek. BMW
heeft zelfs een torsiestabilisator in gebruik
waarvan de beide helften hydraulisch voorge-
spannen of ontlast kunnen worden. Zo kan de
rolstijfheid in een bocht worden vergroot ter-
wijl bij het rechtuitrijden het in- en uitveren
van elk wiel het andere wiel niet beïnvloedt.

Trillingen en geluiden
De moderne radiaalbanden hebben een veer-
stijfheid die zeker tienmaal zo hoog ligt als die
van het veersysteem zelf. Daardoor ontstaan er
hoogfrequente trillingen die onaangename
geluiden in het interieur veroorzaken. Maar
ook het ‘slaan’ van banden op bijvoorbeeld
ongelijk liggende betonplaten, mag eigenlijk
niet hoorbaar, laat staan voelbaar, zijn. We zien
daarom dat een aantal autofabrikanten het
achterwiel schuin omhoog, dus naar achteren,
als een telescoopvoorvork van een motorfiets
laten bewegen.
Alle moderne veersystemen zijn soepel uitge-
voerd om in langsrichting kleine krachten te
kunnen opnemen. Het risico van een te grote
soepelheid is echter dat het wiel ongecontro-
leerde bewegingen gaat uitvoeren. Daardoor
ontstaan er trillingen en bijgeluiden.

Grote bagageruimte
Ook hierover spreken veel fabrikanten, want bij
stationwagons en MPV’s moet de vlakke vloer
over de hele lengte dezelfde breedte hebben.
Dat is voor de wielophangingsontwerpers een
probleem, zeker als de veerweg groot moet zijn.

Korte stangen zorgen immers voor grotere ver-
plaatsingen van de wielbevestigingspunten dan
lange stangen. Hier komen de bedenkers van
meerstangenophangingen met elegante oplos-
singen, maar vlak de voorstanders van de langs-
armen met dwarsbalk ook niet uit. Uiteindelijk
is vaak de kostprijs doorslaggevend.

Onafgeveerd gewicht
Tijdens het meten van het brandstofverbruik
over de Europese rijcyclus speelt het gewicht
van de auto een grote rol. Hoe lichter de auto,
hoe lager het verbruik dus ook de CO2-uitworp.
Als het gewicht van de wielophanging wordt

De LSA-achterwielophanging van de Porsche 911
is een duidelijk voorbeeld van een vijfstangen-
systeem. Bijzonder is dat er tussen de wielen een
complete transaxle zit die de dwarsverbinding
bemoeilijkt. Er is dus geen subframe, wel is er bij
elke wielophanging een eigen hulpframe die met
twee dwarsliggers met elkaar verbonden zijn. Het
is een voortzetting van de achterwielophanging
met het als ‘Weissach-Effekt’ bekende tegenstuur
als gevolg van elasto-kinematiek in de voorste
lagerbus van de onderste langsarm. Omdat de
motor achterin ligt is er veel aandacht geschonken
aan de elasto-kinematica van de achterwielophan-
ging. Het plotseling uitbreken van de achterkant
bij gasloslaten in een bocht is daardoor voorko-
men. Het afremmend motorkoppel zorgt ervoor
dat het meest belaste achterwiel voldoende toe-
spoor krijgt om het verlies aan dwarskracht door
gewichtsoverdracht nagenoeg te compenseren.
Hetzelfde resultaat wordt bereikt tijdens het rem-
men in de bocht.
Tekening: Porsche

De achterwielophanging van de Audi A4 met voorwielaandrijving. De wielen
zijn aan een brede onderste wieldraagarm en een smalle bovenste dwarsarm
bevestigd. Dankzij de ver uiteen geplaatste lagerbussen van de onderste
draagarm zijn de elastische vervormingen van de lagerbussen als gevolg van
remkoppels gering. De bovenste draagarm verkleint de wielvlucht tijdens het
inveren. Dat is nodig om de invloed van het overhellen van de carrosserie te
compenseren.

Bij het ontwerpen van de Audi A2-achteras is de nadruk gelegd op
goede wielgeleiding, ruimtebesparing, lage kosten en gewicht. Het
is een ‘verbindingsstuuras’ met buig- en torsiestijve langsarmen en
een flexibele dwarsbalk. De veren en de dempers zijn gescheiden
geplaatst. De twee lagerbussen die de achteras met de bodemplaat
verbinden staan elk onder een hoek van 25º gezien in dwarsrich-
ting. Het zijn bijzondere lagerbussen met
vloeistof gevulde kamers die een zorgvul-
dig uitgekiend verschil in stijfheid in leng-
te- en dwarsrichting hebben. De lagers
beperken de rolgeluiden van de banden en
beperken ongewenste meestuureffecten als
gevolg van dwarskrachten.

Tekening: Audi

Tekening: Audi
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verhoogt wel de kostprijs, dus zi en we het
invoeren ervan het eerst bij de duurdere auto’s.

Complex bewegingsspel
Regelmatig wordt er gesproken over de bewe-
gingen die een wiel uitvoert. Deze bewegingen
worden aangeduid met kinematica. Als lager-
bussen vervormen, verandert de stand van het
wiel, dat wordt elasto-kinematica genoemd. Er
wordt in plaats van met de bekende rubber
lagerbussen tegenwoordig ook gewerkt met
metaalrubbers of met vloeistof gevulde rubber
bussen. Het gaat er om een nauwkeurig ver-
schil in stijfheid te verkrijgen in radiale en axi-
ale richting. Door de stand van de lagerbussen
ten opzichte van de krachtrichting kunnen de
elastische bewegingen op de gewenste wijze
plaatsvinden.

Uitvoering telt
Toch valt iedere keer weer op dat een eenvoudi-
ge achteras uitstekend kan functi-
oneren als er aan alle details veel
aandacht wordt geschonken. Een
meerstangensysteem met een

onjuist gekozen of gefabriceerde schokdemper-
afstelling werkt niet optimaal. Als bij zo’n
‘multi-link’ systeem andere banden, spoorverb-
reders of lagere veren worden toegepast, kan er
van alles mis gaan. De moderne wielophangin-
gen zijn op deze punten gevoeliger dan de een-
voudiger wielbevestigingen.
Vaak is een minder goed ontwerp dat goed is

beperkt, slaan we twee vliegen in één klap.
Voor een goede wegligging en comfort is een
laag onafgeveerd gewicht belangrijk. Maar een
lichtgewicht ophanging is ook bevorderend
voor een goede werking van ABS, EBS, ESR en
andere elektronische regeleenheden. Dus zien
we steeds meer aluminium en dunwandig
hoogwaardig staal bij wielophangingen. Dat

Voor de VelSatis heeft Renault zo’n bijzondere
achterwielophanging ontwikkeld dat er patent op
verleend is. De naam Trigon meerstangenveer-
systeem duidt op de driehoekig gevormde langs-
arm. De extra stangen worden gevormd door één
onderste dwarsstang en één bovenste draagarm
die de schroefveer indrukt. Aan de langsarm is een
verticale koppelstang bevestigd die een belangrij-
ke rol speelt. Tijdens het in- en uitveren van het
wiel zorgt de koppelstang voor extra invloed op
het toespoor dus op het tegenstuureffect. De
grootste invloed op de sporing komt van de onder-
ste dwarsstang die als spoorstang dienstdoet. Het
Trigon-systeem brengt volgens Renault ten opzich-
te van een ‘gewoon’ meerstangensysteem voorde-
len in het rijgedrag tijdens inhaalmanoeuvres en
neemt bovendien niet veel ruimte in.
Tekening: Renault

Een toepassing van de Chapman Struts veerpoten
zien we hier bij de Ford Mondeo. Colin Chapman
ontwikkelde een vergelijkbare achterwielophan-
ging voor de Lotus Elite. Het is een driestangen-
systeem waarbij de veerpoot de derde verbinding
vormt. De dwarsarm regelt de mate van toespoor
en bepaalt met de veerpoot de wielvlucht.
Tekening: Ford

Tekening: BMW

Bij de 7 past BMW de bekende ‘intergral’-achteras toe. Het is
een vierstangenstelsel met een verticale koppelstang tussen de
onderste draagarm en de wieldrager. Alle stangen en draagar-
men, het differentieel en de stabilisatorstang zijn aan het sub-
frame bevestigd. Het subframe zelf is met vier ruim bemeten
lagerbussen aan de bodemplaat bevestigd. De krachten en kop-
pels die op het wiel werken, worden door een torsie- en buig-
stijve onderste draagarm opgenomen. Deze draagarm is op
twee plaatsen met het subframe verbonden en met één kogel-
gewricht aan de wieldrager. Het andere uiteinde van de draag-
arm is met de verticaal geplaatste koppelstang met de wieldra-
ger verbonden. Boven zien we een dwarsarm aan de achterzijde
en een spoorstang aan de voorzijde. De luchtveerelementen zijn
aan de wieldrager bevestigd. Bijzonder is dat de stabilisator-
stang niet uit één geheel bestaat, maar in het midden gedeeld
is. De beide helften zitten in een stelmotor die de helften ten
opzichte van elkaar kan voorspannen of volledig ontlasten.
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uitgevoerd te verkiezen boven een beter ont-
werp dat slecht is uitgevoerd. Zeker is echter
dat de achterwielophanging veel gecompliceer-
der is geworden.

Ophanging in de praktijk
Op deze pagina’s laten we een groot aantal
moderne achterwielophangingen zien met uit-
leg over de constructie. Om de constructies
goed te kunnen begrijpen, geven we nog even
een summier lesje ‘ophangings-
techniek’.
De wiellagers zitten bij de com-
plexere wielophangingen in een
wieldrager of fuseestuk. De wiel-
drager is met stangen of armen
met de bodemplaat of het subfra-

me verbonden.
Stangen kunnen alleen trek- of drukkrachten
overbrengen, meestal zitten er kogelgewrichten
aan de uiteinden. Armen brengen naast krach-
ten ook koppels of momenten over, ze kunnen
bijvoorbeeld op buiging of torsie worden belast.
Draagarmen worden gebruikt om er een veer of
een schokdemper aan of op te bevestigen.
Hoewel deze indeling duidelijk is, worden de
namen niet altijd juist toegepast omdat de stan-
gen en armen soms meerdere functies verrich-
ten.
Een wiel wordt in een bepaalde richting geleid
door de normaalkracht, de wielvlucht, de langs-
en dwarskrachten, en de vast ingestelde mate
van toespoor. Tijdens het rijden kunnen al deze
factoren variëren en invloed uitoefenen op de
richting waarin het wiel wil rollen. Als het wiel
niet vrij is om te rollen waarheen het wil, ont-
staan er spanningen in het loopvlak die band-
slijtage in de hand werken. Het kan ook zijn dat
de auto door het betreffende wiel in een bepaal-
de richting wordt gestuurd. Er is dan sprake
van een mee- of tegenstuureffect. Als bij recht-
uitrijden de achterwielen tegelijkertijd even ver

inveren, wijzigt de rijrichting niet. Gaat één
van de achterwielen door een kuil of over
een hobbel dan kan de rijrichting verande-

ren. Dit is precies wat de autocon-
structeurs willen voorkomen. ●

Paul Klaver

Bij de Accord past Honda
een vijfstangenstelsel toe.
De drie dwarsarmen bepa-
len in hoofdzaak de wiel-
vlucht, de twee schuin
geplaatste langsarmen
bepalen vooral de mate

van toespoor.

De schuin geplaatste
langsarmen vormen in
zijaanzicht een Watt-
stangenstelsel, dat is
een rechtgeleiding.
Tijdens het in- en uitve-
ren kantelt de wieldra-
ger terwijl de stangen
een cirkelboog beschrij-
ven. Het wiel zelf
beweegt volgens de
pijlrichting op en neer.

Op de niet-aangedreven achterwielen werken
dwars- en langskrachten die tijdens het nemen
van bochten en het remmen ontstaan. De vijf stan-
gen zijn zo geplaatst dat er onder deze omstan-
digheden een bepaalde mate van toespoor ont-
staat. Tijdens rechtuitrijden is de toespoorwijzi-
ging tijdens in- en uitveren beperkt. Dat komt
omdat de wielophanging werkt alsof er dubbele
driehoekige draagarmen (double wishbones) zijn
die scharnieren om de stippellijnen.

Door de dwarsstangen op verschillende afstanden
van het hart van het wiel te plaatsen zal er bij een
dwarskracht een toespoor ontstaan doordat er bij
gelijke radiale stijfheid van de lagerbussen een
kleinere zijdelingse verplaatsing van de spoor-
stang plaatsvindt. Het toespoor ontstaat dus als
gevolg van elasto-kinematica.

Tijdens het remmen spelen de lagerbussen van de
schuin geplaatste langsarmen en de beide dwars-
armen een grote rol. De spoorstang ondergaat
slechts een geringe verandering in lengte.
Daardoor draait het wiel aan de voorzijde naar
binnen, er ontstaat toespoor.

1= Voorste langsarm, 2= Onderste dwarsarm,
3= Bovenste dwarsarm, 4= Spoorstang,
5= Stabilisatorstang, 6= Achterste langsarm

Tekeningen: Honda

Toespoor

Toespoor

Toespoor

Rijrichting

Rijrichting

Rijrichting

Kleinere 
verplaatsing in
de rubberbus
van de spoor-
stang

Kortere
afstand

Langere
afstand

Dwars-
kracht

Dwars-
kracht

Grotere 
verplaatsing in 
de rubberbus 
van de onderste
dwarsarm

Sterkere 
verplaatsing in 
de rubberbus

Kleine 
verplaatsing in 
de rubberbus

Remkracht

Remkracht

1

2

3

4
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Vijfstangen in de praktijk
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