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AUTO
Nieuws, markt, industrie Handschakeling achterhaald?

Intrigerende DSG-bak van VW
Volgend jaar introduceert

Volkswagen een automa-

tisch schakelende zesver-

snellingsbak, maar deze

DSG is geen automaat of

geautomatiseerde hand-

bak. Centraal staat een

dubbele koppeling, voor

schakelen zonder onder-

breking van de aandrij-

ving. Een ontwikkeling met

grote toekomst, lijkt het.

Fabrikanten van koppelingen zoals
LuK lieten al eerder weten te wer-
ken aan dubbele koppelingen, om
zonder aandrijfonderbreking te
schakelen. Er komt in de DSG
(Direct Shift Gearbox) van
Volkswagen nog wel wat meer bij
kijken, met een grote rol voor inge-
bouwde ‘mechatronica’. Als bij een
conventionele automaat zit in de
transmissie een blok met elektro-
nica, schakelkleppen en bedie-
ningsservo’s om het schakelen te
verrichten, een combinatie dus
van mechanische en elektronische
componenten. Omspoeld door tot
140°C warme olie, de transmissie
heeft een eigen oliepomp en koe-
ler. Ook de dubbele koppeling is
van het natte type.
Als eerste krijgt de extreme Golf
R32 begin 2003 als optie deze DSG
transmissie, uitgevoerd met

Tiptronic handschakelmogelijk-
heid en stuurwielbediening. Later
in het jaar komt de DSG voor meer
modellen beschikbaar, zonder
bediening vanaf het stuur. Er is
nog niets bekend over de prijsstel-
ling. Wel geeft Volkswagen opmer-
kelijke cijfers om de voordelen van
DSG te belichten. Een Golf R32
wint ermee aan acceleratie, en ver-
bruikt gemiddeld liefst ruim tien
procent minder ten opzichte van
handschakeling. Openen en slui-
ten van de gasklep plus de korte

toerenval van de motor bij het
schakelen kost veel brandstof en is
slecht voor de uitlaatemissie, blijkt
maar weer.
Intern bestaat de DSG verder uit
twee ineengeschoven transmissies.
Er zijn twee hoofd- en hulpassen.
In de dubbel uitgevoerde koppe-
ling bedient één koppeling de even

versnellingen en de andere de one-
ven versnellingen. Naast de inge-
schakelde versnelling kan de eerst-
volgend lagere of hogere alvast
ingeschakeld worden, slechts één
van beide koppelingen is gesloten.
Op een schakelmoment opent de
ene koppeling en sluit tegelijk de
andere, waarbij een geavanceerde
mechatronische regeling voor een
perfecte overgang zorgt. Het hele
proces neemt drie- tot vierhon-
derdste seconde in beslag. Indien
de motor ook zo snel de benodigde
sprong in toerental kan maken,
mogen we aannemen. Er zijn nieu-
we synchromeshes ontwikkeld om
de snelle schakeling te kunnen vol-
gen.
Het is een bar ingewikkelde con-
structie, zo is er een driedelige
‘hoofdas’: de binnenste as drijft de
oliepomp aan, daar omheen zit
een hoofdas en dáár weer omheen
zit de tweede hoofdas. De mecha-
tronica is uiteraard gekoppeld aan
het motormanagement, en ook
aan de wielsensors van het ABS,
om te herkennen wanneer in een
bocht wordt gereden zodat dan
ongewenst schakelen achterwege
blijft. ●

Een centrale rol spelen de meervou-
dige natte platenkoppelingen. Met
iets lager rendement in de overbren-
ging dan droge koppelingen, maar
met mooier regelbare aangrijping.

Doordat veel onderdelen concen-
trisch zijn ingebouwd is de gecompli-
ceerde DSG-automaat relatief com-
pact, kort genoeg om dwars in te
bouwen.

Voor de tekening enigszins ‘uitge-
vouwen’ ziet men hier dat de trans-
missie drie assen plus een hulpas
voor achteruitrijden bevat.
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