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TECHNIEK 
ZF systeemleverancier voor de aandrijf lijn

Trucks voor het internationaal transport zijn al
geruime tijd leverbaar met een schakelauto-
maat. Deze neemt de bediening van de koppe-
ling voor z’n rekening en verzorgt de schakelbe-
weging. Het moment van schakelen wordt auto-
matisch geregeld, of op commando van de
chauffeur. De uitvoering van de koppeling en
de transmissie zijn nagenoeg identiek aan de
manuele versie. ZF heeft de synchromesh
achterwege gelaten, deze taak wordt overgeno-
men door de regelelektronica van de motor die
ervoor zorgt dat de te schakelen tandwielen
door een snelle motortoerentalverandering een
gelijke snelheid krijgen. Het ontbreken van de
synchromesh maakt de bak lichter.

Meer toepassingen
Tot voor kort was deze nuttige uitbreiding, die
het rijcomfort verbetert, alleen leverbaar voor
zwaardere trucks met een motorkoppel tot
2300 Nm. Dat betreft dus vooral het internatio-
nale vervoer, terwijl juist de distributietrucks,
waar frequent schakelen vereist is, gebaat zijn

bij zo’n voorziening.
Met de recente uitbreiding van de AS-Tronic
familie heeft ZF aan deze beperking gelukkig
een einde gemaakt. Zo komen er AS-Tronic
varianten voor het koppelgebied van 800 tot
1600 Nm. Voor het zwaardere segment introdu-
ceert ZF bovendien een versie die het gebied
van 2500 tot 3100 Nm voor zijn rekening
neemt. ZF speelt hiermee in op de koppel- en
vermogensrace die er momenteel gaande is bij
de truckfabrikanten. Die grote AS-Tronic zal
onder de naam TC-Tronic ook leverbaar worden
met een koppelomvormer.
Voor bestelauto’s en pickup’s verschijnt de
6AS350. Deze automatisch schakelende zesbak
kan een aandrijfkoppel aan tot 350 Nm, heeft
geen koppelingspedaal meer en is qua uitvoe-
ring gelijk aan de handbak met als verschil dat
er voor de schakelbeweging en bediening van
de koppeling extra modules zijn toegevoegd. In
tegenstelling tot Ford (Durashift) en Mercedes-
Benz (Sprintshift) wordt de schakelbeweging
elektromechanisch tot stand gebracht. Ford en

Mercedes hebben gekozen voor een hydrauli-
sche bediening. Nadeel daarvan is dat het voer-
tuig extra uitgerust moet worden met een elek-

Deze 6 AS 800 van ZF ziet in 2004 het levenslicht,
zes versnellingen en geschikt voor aandrijfmomen-
ten tot 800 Nm. De bak schakelt elektrohydrau-
lisch, dit in tegenstelling tot de zwaardere model-
len die elektropneumatisch schakelen.

Deze kleine AS Tronic is geschikt voor een aan-
drijfkoppel tot 1600 Nm, heeft 12 gangwisselin-
gen en is minimaal 50 kg lichter dan de 12 AS
2301. Afzetgebied is vooral de distributiesector,
daar is overigens ook het meest behoefte aan een
automatische gangwissel.

ZF zet chauffeur steeds meer buitenspel

‘Manuele’ automaat
De geautomatiseerde

manuele versnellingsbak

heeft inmiddels wortel

geschoten in de zware sec-

tor. De ervaringen zijn zó

positief dat ZF dit schakel-

gemak toegankelijk maakt

voor een breder publiek.

Milieueisen, technische

voertuigapplicaties en

onverschillige chauffeurs

spelen dit ongetwijfeld in

de kaart.

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



accepteren dat een deel van zijn taken worden
overgenomen door de elektronica, gewoon
omdat deze feilloos functioneert.

Zwaarder belast
De invoering van strenge milieueisen is
natuurlijk van grote invloed op deze ontwikke-
ling. Zo betekent de invoering van Euro III een
zwaardere thermische belasting van het koel-
systeem. Dit kan ook gevolgen hebben voor de
overige delen van de drijflijn. ZF heeft, vanwe-
ge de invoering van de Euro III motor, zijn con-
ventionele automaat (Ecomat 2) moeten aan-
passen. De koeling van deze automaat is geïn-
tegreerd in de motorkoeling. Vanwege die
hogere temperaturen moest men de afdichtin-
gen, lagers, stuurventielen en de oliepomp aan-
passen. Tevens ontwikkelde men voor die ‘nieu-
we’ generatie automaten een nieuwe olie, ZF
Ecofluid A plus. Hiermee gaat de verversing-
stermijn van 120.000 naar 150.000 km.
ZF is ook nog producent van de handgeschakel-
de bakken zoals de Ecosplit en de Ecomid. Van
die laatste komt er een nieuwe versie die is
voorzien van geïntegreerde servoshift. Ook de
bediening van de Ecosplit wordt verbeterd.

Klein maar fijn
De ontwikkelingen op aandrijfgebied hebben
vooral te maken met het verhogen van het
comfort en de veiligheid en het verlagen van
de operationele kosten. Naast versnellingsbak-
ken ontwikkelt en produceert ZF ook complete
wielophangingen voor trucks en bussen. In dat
laatste segment is de onafhankelijke wielop-

trisch aangedreven hydrauliekpomp.
Voor de lichte vrachtauto’s en bussen ver-
schijnt in 2004 de 6AS800. Deze automatische
zesbak zal worden ingezet op voertuigen tot 6
ton GVW en omdat daarop meestal de pneuma-
tische infrastructuur ontbreekt geschiedt de
gangwissel elektrohydraulisch. Dit in tegenstel-
ling tot de zwaardere types waar men wel
gebruik kan maken van lucht.

Hoge verwachtingen
Momenteel schakelt één op de vijf vrachtauto-
transmissies, die ZF produceert, automatisch.
Men verwacht dat dit percentage aanzienlijk
zal toenemen. Over 5 jaar kan het wel eens zijn
opgelopen tot 50% aldus ZF.
De AS-bakken zijn momenteel terug te vinden
in de zware trucks van Iveco, MAN en sinds
kort ook DAF. Rijervaringen hebben geleerd dat
de voertuigen uitgerust met deze schakelauto-
maat bijzonder accuraat schakelen en in heel
weinig situaties een steekje laten vallen. 
Opmerkelijk is dat er in het rijgedrag tussen de
merken ‘schakelverschillen’ zijn. Dit heeft veel

te maken met het voeden van het schakelpro-
gramma waaraan iedere truckfabrikant zelf
inhoud geeft. De ‘schakelcomputer’ heeft gege-
vens nodig van andere elektronische systemen
als de motor en het remsysteem.
Een Euro III motor en EBS zijn eigenlijk mini-
male voorwaarden voor de inzet van een goed
werkende schakelautomaat. En eerlijk gezegd
mag deze in een technisch zo uitgebalanceerde
moderne truck niet ontbreken. Immers, de
motorconstructeur ontwikkelt met veel zorg
en energie een krachtbron die zuinig en
schoon is en daarbij optimaal presteert. Al
deze inspanningen kunnen teniet gedaan wor-
den door een onervaren chauffeur die een
manuele transmissie verkeerd bedient. Een
drijflijn die volledig draait onder fabriekscon-
dities doet het werk van de constructeur eer
aan, het brandstofverbruik is gunstiger, de
levensduur van de drijflijncomponenten langer
en een schakelautomaat geeft meer mogelijk-
heden om diagnose te stellen en het onder-
houd te plannen. De chauffeur zal moeten

Volle automaten voor de zware sector blijven natuurlijk in
het programma. ZF modificeerde deze Ecomat 2 plus. Dat
was vooral nodig voor de combinatie met de Euro III kracht-
bron, die de aandrijflijn thermisch zwaarder belast.

schakelt op
Foto’s / Tekeningen: ZF

Ford en Mercedes bestelbussen zijn inmiddels al leverbaar
met een eigen ontwikkelde schakelautomaat. Fabrikanten
die hun ‘bakken’ van ZF betrekken kunnen vanaf oktober
2003 hun bestellers uitrusten met deze ‘automaat’, de 6 AS
350.
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Pneumatic Damping
Control (PDC) past op
basis van de balgdruk
van de luchtvering de
demping aan op de be-
lading. Omdat er geen
elektronica aan te pas
komt en het een op zich
staand systeem is, komt
het vooral tot z’n recht
bij getrokken materieel.

Continuous Damping
Control (CDC) past
elektronisch de dem-
ping aan op de bela-
dingstoestand van het
voertuig. Niet alleen
bevordert dit het rij-
comfort en de veilig-
heid, het vermindert
ook de banden- en
wegdekslijtage.
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hanging, de RL 75 EC, al in gebruik. ZF heeft er
nu ook één voor de trucks ontwikkeld.
De lage vloerbus betekent voor het onderstel,
inclusief assen, het nodige denkwerk. ZF levert
voor dit type bus een as compleet met schij-
fremmen, ophanging en veer- en dempings-
ysteem. Compacter bouwen en minder gewicht
waren belangrijke doelstellingen bij de ontwik-
keling. Om een voorbeeld te geven: de invoering
van de super single band voor bussen inclusief
de aangepaste assen levert een gewichtsvoor-
deel op van 87 kilogram. Om nog maar te zwij-
gen van de extra gewonnen ruimte. Juist dat
zijn zaken die de komende jaren grote prio-
riteit zullen krijgen. Kleinere en lichtere, geïn-
tegreerde componenten die qua functionaliteit
een meerwaarde bieden. Dit komt onder andere

het nuttig laadvermogen ten goede.
Ook de schade die dergelijke zware voertuigen
aan het wegdek berokkenen hebben de volle
aandacht, gestuurde voor- en naloopassen die
geïntegreerd zijn in het CAN-bus besturings-
systeem en elektronisch geregelde demping

brengen het wegdek veel goeds en reduceren de
bandenslijtage. De tijd dat de bedrijfsautotech-
niek zwaar en lomp was behoort definitief tot
het verleden. ●

Hans Doornbos

eenheid de demper-
druk ingesteld. Bij
het PDC-systeem
gebeurt dit aan de
hand van de balg-
druk. Dit is een vol-
ledig pneumatisch
systeem en behoeft
dus geen elektroni-
ca, ideaal voor het
getrokken materieel.
Belangrijke redenen
voor toepassing van
dergelijke systemen
zijn de verminderde
slijtage aan wegdek
en banden en de
verhoogde veiligheid
en comfort.
Op gebied van scha-
keltechniek zijn er
ook ontwikkelingen.
Nieuw in het ZF
Sachs programma is
de ConAct ‘clutch-
by-wire’ koppeling.
Hierbij is er geen
kabelverbinding
meer tussen pedaal
en koppeling. De
(ont)koppelbehoefte
wordt elektronisch
opgenomen, een
vanuit een regeleen-
heid gestuurde
pneumatische cilin-
der zorgt voor de
fysieke beweging.
De stap naar een
schakelautomaat is
dan nog een kleine.
Voor personenauto’s
heeft men de ZF
Sachs Automatisier-
tes Schaltgetriebe
(ASG) in het pro-

ZF en Sachs: een
goed huwelijk
ZF heeft vorig jaar de
firma Sachs overge-
nomen. De product-
lijn van Sachs bleek
een welkome aanvul-
ling op het program-
ma. ZF ontwikkelt
handbediende trans-
missies, uitvoeringen
met schakelautomaat
en conventionele au-
tomaten. Sachs heeft
in de loop der jaren
een reputatie opge-
bouwd op het gebied
van het automatisch
schakelen en koppe-
len van (personenau-
to)transmissies.
Verder is ZF bijzonder
actief op het gebied
van onderstellen,
Sachs heeft ook op
dat gebied veel ex-
pertise. Bijvoorbeeld
de (elektronisch) vari-
abel instelbare schok-
demper. Sachs is met
dit onderdeel hofle-
verancier voor een
Formule 1 team.
Voor de zware sector
heeft men twee au-
tomatisch instelbare
dempingsystemen
geïntroduceerd.
Allereerst de CDC,
hierbij wordt op
grond van verschil-
lende parameters
(verticaal bewegen
van voor- en achter-
as, remdruk, bela-
ding, gaspedaalstand
en snelheid) vanuit
een centrale regel-

Sachs ConAct realiseert het (ont)koppelen van de
koppeling met een pneumatische cilinder, een
vaste verbinding met het pedaal is niet meer
nodig. Dit betekent dat automatisch ontkoppelen
én zelfs schakelen een peulenschil worden. Het
nieuwe Xtend systeem ondervangt automatisch
koppelingsplaatslijtage.

De luchtveer-demper-module is compact en licht,
en daar zit de moderne (vracht)autofabrikant om
te springen!

gramma. Hierbij wor-
den de koppeling en
de versnellingsbak
door eigen ontwik-
kelde actuatoren
bediend. Aansturing
geschiedt met de
hand. Wanneer het
voertuig langzaam
tot stilstand komt

(bijvoorbeeld voor
een stoplicht) wordt
automatisch de eer-
ste versnelling inge-
schakeld. Deze ‘auto-
maat’ is ideaal voor
voertuigen die nor-
maliter niet leverbaar
zijn met een automa-
tische bak. ●

Onafhankelijke wielophanging voor zware trucks
is in ontwikkeling bij ZF. De proefballonnetjes zijn
opgelaten, de praktijkwaardigheid laat nog wel
even op zich wachten maar met dergelijke ontwik-
kelingen komen systemen zoals steer-by-wire dich-
terbij.
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