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TRANSMISSIE 
Geavanceerde versnellingsbakken rukken op

De autofabrikanten streven naar een zo laag
mogelijk brandstofverbruik over de Europese
rijcyclus om daarmee de CO2-uitstoot te vermin-
deren. Het prestatieniveau mag er echter niet
onder lijden, vandaar de komst van zes over-
brengingsverhoudingen.
Het file- en stadsverkeer vraagt om een automa-
tische bediening van de koppeling. Als die er
eenmaal is, is het schakelen zelf ook te automa-
tiseren.
Vanwege de voor een optimale kreukelzone ver-
eiste rechte balken moet de motor met de trans-
missie zo min mogelijk ruimte in dwarsrich-
ting innemen. Dat is de verklaring voor de toe-
passing van ‘korte’ transmissies met drie in
plaats van de gebruikelijke twee assen.
Het comfort speelt ook een steeds grotere rol.
Als een ‘gewone’ bak automatisch schakelt,
wordt de aandrijving naar de wielen onderbro-
ken. Dat wordt als onaangenaam ervaren. Een
automaat behoort soepel en zonder trekkracht-

onderbreking te schakelen. De dubbele koppe-
ling transmissies zijn in dit opzicht net zo
comfortabel als de bestaande automaten met
planetaire overbrengingen.
Als het lukt om de dubbele koppeling trans-
missies weinig duurder te fabriceren dan een
vijf- of zesversnellingsbak, dan wordt dat de
transmissie van de toekomst. Voor de zwaarde-
re auto’s in de hogere prijsklasse gaat de dub-
bele koppeling transmissie de strijd aan met de
zestrapsautomaat. Deze heeft een koppelom-
vormer en is zeer geschikt om in lengterich-
ting te worden ingebouwd.

Optimaal trekkrachtverloop
Een motor is een merkwaardige koppelleveran-
cier. Bij een bepaalde rijsnelheid kunnen we
het koppel vergroten of verkleinen door het
gaspedaal meer of minder in te trappen. Als er
onvoldoende reactie is op de gaspedaalcom-
mando’s schakelen we op of terug. De handge-

schakelde versnellingsbak bepaalt het werkza-
me gebied van de verbrandingsmotor.
De meertrapsautomaat voegt daar nog een
functie aan toe door met behulp van een kop-
pelomvormer het gebrek aan motorkoppel bij
lage toerentallen te compenseren.
Bij CVT’s wordt de overbrengingsverhouding
voortdurend aangepast aan het gewenste werk-
gebied van de motor. Hier zien we meteen een
probleem: het motortoerental en de rijsnelheid
zijn niet langer aan elkaar gekoppeld. Dat is
voor de meeste bestuurders niet aanvaardbaar,
want het gehoor en het gevoel zijn niet meer
gekoppeld. Vandaar dat er bij CVT’s ook vaste
overbrengingsverhoudingen zijn ingevoerd.
Bij volgas zorgt een CVT er voor dat het maxi-
male motorvermogen vanaf een minimum
snelheid tot topsnelheid optimaal wordt benut.
Bij elke snelheid is de maximale trekkracht
aan de wielen beschikbaar.
Bij deellast ziet de zaak er anders uit. Als we

Lager verbruik en meer comfort

Schakel revolutie

De transmissie heeft grote

invloed op het verbruik, de

prestaties en het comfort.

Het ligt dan ook voor de

hand te zoeken naar nieu-

we constructies om het

schakelgedrag te optimali-

seren. We maken kennis

met geautomatiseerde

handbakken, knappe CVT’s,

dubbele koppelingen en

zestrapsautomaten. AMT

maakt u wegwijs in moder-

ne transmissietechniek.
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auto met een hydraulische koppelomvormer
die een koppelvergroting van 1,6 tot 2,3 geeft.
Is de auto licht en/of zijn de hellingen niet
steil, dan lukt het wegrijden ook goed met een
meervoudige natte platenkoppeling of een
elektro-magnetische koppeling. Daarbij is wel
een grotere overbrengingsverhouding in de
transmissie gewenst om voor voldoende trek-
kracht te zorgen, zeker bij auto’s met een tur-
bocompressor.
Het file- en stadsverkeer werken de geautomati-
seerde wegrijkoppeling in de hand, al heeft het
systeem weinig opgang gemaakt.

Sneller schakelen
Het schakelen zelf moet soepel en snel ver-
lopen. Bij een handgeschakelde bak wordt de
trekkracht tijdens het ontkoppelen onderbro-
ken en dat gebeurt ook bij een geautomati-
seerd schakelende bak. Bij een meertrapsauto-
maat met elektronische regeling wordt vrijwel
altijd soepel en snel geschakeld. Vandaar dat
dit type automaat bij de duurdere auto’s ook
in Europa opgang maakt. Zeker nu er een
zestrapsautomaat mogelijk is die lichter, klei-
ner en goedkoper is dan de gebruikelijke vier-
of vijftrapsautomaat.
Om een idee te geven van schakeltijden volgen
hier wat waarden. De BMW M3 van 1996 met
SMG had 400 milliseconden nodig, dat
bedraagt nu in circuituitvoering 200 ms.
Ferrari ging met de Selespeed van 200 à 300 ms
in 1997 naar 150 ms in 2002. Dat ligt ver onder
de tijd die een coureur nodig heeft om een zes-
bak met synchromesh te schakelen. Volgens
Ferrari duurt dat 300 ms. Maserati geeft 400
ms op en zegt dat zijn Selespeed slechts 200
ms nodig heeft. Bij een normaal, sportief rijge-
drag is er 500 tot 600 ms mee gemoeid om een
Ferrari zesbak handmatig te schakelen.

het laagste brandstofverbruik bij een bepaalde
rijsnelheid willen bereiken, zorgt een CVT daar
prima voor door een laag motortoerental te
kiezen. Nu ontstaat de vervelende situatie dat
kleine variaties in rijsnelheid (dus motorver-
mogen) op een ongewenste manier worden
opgevangen: zowel de motor als de transmissie
gaan variëren. Als er vervolgens veel vermogen
nodig is, moet eerst de motor op toeren wor-
den gebracht anders dan met terugschakelen
wordt dit ‘kick-down’ effect bij de meeste CVT’s
als onaangenaam ervaren.

Soepel wegrijden
Lastig is het trekkrachtverloop bij het wegrij-
den, vandaar de koppelomvormer in Amerika
en Japan. Niets rijdt zo ontspannen weg als een

De dubbele koppeling transmissie van VW/Audi is
een doorbraak op het gebied van transmissie-
technologie. Het gaat om een vier-assen systeem
waarbij de ingaande assen om elkaar heen draai-
en. Er is een dubbele natte platenkoppeling toege-
past. Let op de haakse overbrenging naar de
achterwielen.
Foto: VW

De bekende transmissiefabrikant ZF heeft verschil-
lende typen CVT’s in ontwikkeling. Let op de duw-
band van Van Doorne’s Transmissie en de hydrauli-
sche koppelomvormer.
Foto: ZF

De koppelingsfabrikanten ontwikkelen in sneltem-
po dubbele koppelingen. Hier een voorbeeld van
een dubbele droge koppeling van LuK.
Foto: LuK

Transmissietaal
AST = Automatic Shift Transmission
HSG = HandSchaltGetriebe
PDK = Porsche DoppelKupplung
AT = Automatic Transmission
MT = Manual Transmission
CVT = Continously Variable Transmission
EKS = Elektronisch KupplungsSystem
SMG = Sequential Manual Gearbox (BMW)
VDT = Van Doorne’s Transmissie
i-CVT = Intelligent CVT (Subaru)
PSG = Parallel SchaltGetriebe
DCT = Double Clutch Transmission
t-CVT = Traction CVT (Toroidal)
b-CVT = Belt CVT (Audi & VDT)
AAD = Antonov Automatic Drive
DSG = Direct Shift Gearbox (Audi)
ASG = Automatisiertes SchaltGetriebe
AMT = Automated Manual Transmission
DKG = Doppel Kupplungs Getriebe
IVT = Infinitely Variable Transmission

(Torotrak)
EGS = Elektronische Getriebe Steuerung (ZF)
PSG = Parallel Schalt Getriebe (LuK)
DSC = Driver Shift Control

Bij de Mini CVT wordt de VDT-duwband gebruikt.
Een meervoudige natte platenkoppeling zorgt
voor een soepel wegrijgedrag, de koppeling zit
vóór de CVT.
Foto: BMW

▼
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Bij de geautomatiseerde handbakken van de
Smart, Opel, Ford en Renault is er meer tijd
nodig en dat wordt niet door iedereen als pret-
tig ervaren. Als er geen synchromesh is, kan er
sneller geschakeld worden, tot onder de 100 ms.
Porsche haalde in 1986 60 ms met de dubbele
koppeling transmissie. Voor de zojuist door VW
geïntroduceerde dubbele koppeling transmissie
worden schakeltijden opgegeven van 300 tot
400 ms.
Kijken we naar meertrapsautomaten, dan duurt
het schakelen zelf bij de nieuwe Honda Accord
met vijf overbrengingen 700 ms. Dat is dan wel
van 1 naar 2 en bij 7000 t/min volgas. Met de
hand schakelen voegt daar 150 ms aan toe,
automatisch bedraagt de reactietijd slechts 100
ms. Terugschakelen duurt op zich 600 ms, maar
de reactietijd bedraagt 200 ms als met de hand,
dus sequentieel wordt geschakeld. In alle ande-
re versnellingen en bij lagere toerentallen en
belastingen verloopt het schakelen sneller. Dat
gaat niet ten koste van de synchromeshes en de
droge platenkoppeling, want de meertrapsauto-
maten gebruiken meervoudige natte koppelin-
gen.
Nissan heeft ook schakeltijden bekend gemaakt
van zijn toroïdale CVT’s. In de Gloria bedraagt
de schakeltijd 500 ms en zijn er zes overbren-
gingsverhoudingen toegepast. In de nieuwe
Skyline bedraagt de schakeltijd nog maar 200
ms en zijn er acht overbrengingsverhoudingen.
In de kaders op deze pagina’s nemen we de toe-
gepaste transmissietypen kort onder de loep.

Waar gaat het heen?
De trend is naar zes overbrengingsverhoudin-
gen om de totale spreiding van 6:1 te halen en
de onderlinge stappen klein te houden. In de
Europese rijcyclus is vooral het wegrijden en
optrekken tot 30 en 50 km/h van belang, dus is
een korte één gunstig voor het verbruik.
Het sterk toegenomen motorkoppel van de tur-
bodieselmotoren en de grote benzinemotoren
vraagt om bijzondere transmissies,
Conventionele meertrapsautomaten zijn hier-
voor zeer geschikt. De dubbele koppeling bak-
ken eveneens en (heel) misschien ook de toroï-
dale CVT’s.
Sequentieel schakelen is ingeburgerd, het biedt
de mogelijkheid om zelf de gewenste overbren-
gingsverhouding te kiezen. Toroïdale CVT’s en
de Antonov transmissie spelen waarschijnlijk
geen rol van betekenis. De kans is groot dat de
handgeschakelde bak op den (lange?) duur ver-
vangen wordt door de dubbele koppeling trans-
missie. ●

Paul Klaver

De dubbele koppe-
ling transmissie van
VW/Audi werkt met
vier assen. De beide
ingaande assen
draaien echter om
elkaar dus lijkt het
alsof er drie assen
zijn. Het door Rudolf
Franke bedachte
systeem is na ruim
zestig jaar eindelijk
in productie. Het is
in 1986 door Porsche
voor racedoeleinden
gebruikt, maar ken-
merkte zich door een
hoge slijtage en
grote schakelschok-

1=Meenemerschijf
2=Ingangsnaaf
3=Binnenste koppeling
4=Buitenste koppeling
5=Koppelingsdrukzuiger
6=Afdichtring
7=Hoofdnaaf
8=Compensatiezuiger

Zesbak favoriet

Renault heeft voor de Mégane een zesbak ontwik-
keld met twee assen die 300 Nm aankan. De
transmissie is lang, maar smal en weegt slechts
47,5 kg.
Foto: Renault

Getrag ontwikkelde voor de Mini Cooper S en de
Ford ST170 een bijzondere, gepatenteerde zesbak.
Net als bij de recente Volvo-modellen worden er
drie assen gebruikt om de transmissie kort te hou-
den. Slechts 224 mm meet de bak zelf. Er mag 300
Nm op de ingaande as worden gezet.
Foto: BMW

Toekomst voor dubbele koppeling

De trend naar zes
overbrengingsver-
houdingen zet door.
Meervoudige syn-
chromeshringen op
de lagere versnellin-
gen komt ook steeds
vaker voor. De zes
versnellingen maken
een grotere totale
spreiding (van 5 à
5,5:1) mogelijk en
zorgen voor een to-
tale overbrengings-
verhouding van 13 à
14:1 in de eerste ver-
snelling. De vraag is:

moeten er twee of
drie versnellingsba-
kassen worden ge-
bruikt. De extra la-
gers beïnvloeden het
rendement nadelig,
maar de korte stevi-
ge assen zijn juist
gunstig.
Als de handbakken
van de juiste olie en
van afgedichte lagers
worden voorzien,
gaat zo’n transmissie
zeker 250.000 tot
500.000 km mee. ●
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Sinds enkele jaren levert Opel de Easytronic trans-
missie die de koppeling en de versnellingsbak met
elektromotoren bedient.
Foto: Opel

De door VW en Borg-Warner ontwikkelde dubbele
natte platenkoppeling is heel compact uitgevoerd.
De transmissieolie voert de warmte af die vooral
tijdens een forse start kan ontstaan. Zo’n 70 kW
wordt er dan ontwikkeld!
Tekening: VW

De dubbele koppeling
transmissie bestaat uit
vier assen die twee aan
twee een eigen ver-
snellingsbak vormen.
Door de twee koppelin-
gen om en om te
bedienen wordt er
steeds een andere
overbrenging ingescha-
keld.
Tekening: VW

Zestrapsautomaat: soepel en zuinig

Dankzij de uitvinding van Lepelletier is het moge-
lijk geworden compacte zestrapsautomaten te
fabriceren. BMW en ZF bouwden de eerste uitvoe-
ring. Inmiddels worden in hoog tempo vijftrapsau-
tomaten vervangen door de kleinere en lichtere
zestraps uitvoeringen. Naast de grote spreiding
van meer dan 6:1 is ook het toegestane hoge
ingaande koppel van doorslaggevend belang.
Foto: BMW

Sinds 1939 is de drie-
trapsautomaat met
koppelomvormer in
productie. De jongste
zestrapsautomaat is
die van ZF zoals in de
BMW 7-serie voor het
eerst is toegepast. De
overbruggingskoppe-
ling ‘lock-up’ houdt
het vermogensverlies
in de koppeling
beperkt. De grote
overbrengingsver-
houding van de laag-
ste versnelling
beperkt de noodzaak
van een hoge kop-
pelvergroting, bij de
BMW is die slechts
1,33:1. Daardoor
gaat het verbruik
aanzienlijk omlaag
zonder het comfort
geweld aan te doen.
Door de overbrug-

gingskoppeling
gecontroleerd te
laten slippen, wor-
den de schakelschok-
ken soepel opgevan-
gen. De geringe toe-
rentalsprongen zor-
gen voor een soepel
en snel schakelge-
drag terwijl de grote
totale spreiding van
6:1 een uitermate
laag toerental in zes
mogelijk maakt.
De sequentiële scha-
keling heeft in
Europa voor een aan-
vaarding van de
automaat gezorgd.
Er zijn immers tal van
situaties waarbij wel
het oog een waarne-
ming doet die terug-
schakelen vereist,
maar de automaat
dat niet doet. ●

ken. Dankzij de
elektronica is het
gelukt het schakelen
soepel en toch snel
te doen verlopen.
Het meest bijzondere
aan zo’n DSG is dat
de synchromesh
wordt gebruikt vóór-
dat de volgende ver-
snelling wordt inge-

schakeld. Het wegrij-
den gebeurt dus in
één, zoals met de
meeste automaten.
Ondertussen is de
tweede koppeling
vrij en wordt vast de
tweede versnelling
op de vrijdraaiende
as ingeschakeld.
Zodra er handmatig

of automatisch
geschakeld wordt,
wordt de oliedruk op
de wegrijkoppeling
verminderd en op de
tweede koppeling
gezet. Zonder trek-
krachtonderbreking,
maar wel met een
gering trekkrachtver-
lies, wordt de tweede
versnelling ingescha-
keld. Door het plaat-
sen van de eerste,
derde en vijfde ver-
snelling op één stel
assen en de tweede,
vierde en zesde over-
brengingen op het

andere stel assen, is
deze wijze van scha-
kelen mogelijk.
Gelet op het feit dat
naast Borg-Warner
ook LuK en Valeo
dubbele koppelingen
(zelfs in droge uit-
voering) klaar heb-
ben, valt op te
maken dat we spoe-
dig meer van dit
soort dubbele koppe-
ling transmissies zul-
len zien. Feit is dat
zelfs de 1250 Nm van
de nieuwe Bugatti
voor zo’n bak geen
probleem is. ●

Geautomatiseer-
de handbak
Er wordt door Opel
en Ford gewerkt met
elektromotoren die
alle taken van hand
en voeten overne-
men. Het andere ui-
terste wordt ge-
vormd door BMW,
Alfa Romeo, Ferrari
en Maserati die juist
de nadruk leggen op
de sportieve kant
van het automatisch
schakelen. Zelfs
Grand Prix starts zijn
mogelijk evenals het

schakelen door
middel van knoppen
op of hendels achter
het stuur.
Hoe fraai de techni-
sche uitvoering van
deze geautomatiseer-
de handbakken ook
mag zijn, veel en-
thousiasme is er bij
de berijder niet. Se-
quentieel schakelen
lokt wel kopers, maar
na korte tijd laat men
de bak toch maar zelf
schakelen. ●

▼
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De Audi Multitronic-transmissie is in lengterichting
geplaatst en gebruikt een bijzondere ketting. Ook
bijzonder is de primaire overbrenging naar de CVT.
De wegrijkoppeling is een meervoudige natte pla-
tenkoppeling. Dat kan omdat de totale spreiding
boven de 6:1 komt.
Foto: Audi

Honda heeft een eigen CVT ontwikkeling op basis
van de VDT-duwband. Opvallend aan de Honda
CVT’s is de wegrijkoppeling. Dat is een meervoudi-
ge natte platenkoppeling die ná de CVT is
geplaatst. De CVT draait dus altijd met de krukas
mee.
Foto: Honda

Nissan levert deze toroïdale CVT voor de in Japan leverbare Cedric en Gloria-
modellen. Het maximum koppel bedraagt nu 400 Nm, maar 500 Nm moet
mogelijk zijn.
Foto: Nissan

Antonov heeft een
nieuwe zestrapsauto-
maat ontwikkeld die
heel compact en licht
is. De transmissie is
slechts 250 mm breed
en weegt ongeveer 45
kg. Het gaat om een
opstelling met twee
assen, elk met een pla-
netaire transmissie.
Foto: Antonov

CVT ook voor krachtige motoren
Van Doorne’s
Transmissie ontwik-
kelde als eerste een
CVT die in seriepro-
ductie ging.
Aanvankelijk als DAF
Variomatic met V-
snaren, later bij Fiat
met de bekende
duwband. Deze

deze wegrijkoppe-
ling na de CVT. Dat
heeft als voordeel
dat de transmissie bij
stilstaand voertuig
doordraait en altijd
in de hoogste over-
brengingsverhou-
ding wegrijdt.
De nieuwste CVT’s
met duwband halen
een totale spreiding
van 5,50 tot 5,90 en
zijn voorzien van zes
of zelfs zeven vaste
overbrengingsver-
houdingen. Dit idee
is in 1991 door
Porsche als CVTip
geïntroduceerd.
Inmiddels is het dui-
delijk dat als een
CVT wil slagen het
rij- en schakelgedrag
gelijk moet zijn aan
dat van een conven-
tionele meertrapsau-
tomaat.
Audi heeft bij de
Multitronic een bij-
zondere ketting toe-
gepast omdat de
duwband moeite
heeft met motorkop-
pels groter dan 250
Nm. De Multitronic
begon bij 280 Nm in
1999, staat inmiddels
310 Nm toe en is
zelfs op weg naar de
400 Nm.
In schril contrast
hiermee staat de
droge trekband CVT
van Aïchi zoals die
door Suzuki,
Daihatsu en Daewoo
wordt toegepast. De
totale spreiding is
4,16:1 hetgeen ook
genoeg is voor klei-
ne, lichte auto’s.
Sinds 1999 heeft
Nissan een CVT in
gebruik die werkt
volgens een patent

Slimme vinding
van Antonov
Het is Antonov die
het schakelen van
een planetair
systeem deed plaats-
vinden door de
axiaalkracht van de
schuine vertanding
en de centrifugaal-
kracht van rond-
draaiende gewicht-
jes. Dit eenvoudige
mechanische bedie-
ningssysteem is
inmiddels vervangen
door een slimme
aanvulling van de
mechanische axiaal-
kracht met een
hydraulische, in een
verhouding van
ongeveer 40:60.

Dankzij een handig
gebruik van twee
planetaire stelsels
zijn er zes overbren-
gingen ontstaan in
een heel compacte
transmissie. Het lijkt
er vooralsnog op dat
Antonov steeds ach-
ter de ontwikkelin-
gen aanloopt, want
al heeft Honda een
licentie genomen
toch komen ze met
een verbeterde ver-
sie van hun CVT met
duwband. Wie weet
gaat de Antonov
transmissie later toch
een rol spelen, al is
het duidelijk dat
eigenlijk niemand op
een ‘vreemde eend
in de bijt’ zit te
wachten. ●

duwband CVT is
inmiddels ook in
Japan ingeburgerd.
Subaru gebruikt een
elektromagnetische
wegrijkoppeling, de
meeste fabrikanten
een meervoudige
natte platenkoppe-
ling. Honda plaatst

uit 1877. Dankzij een
intensieve samen-
werking met de
kogellagerfabrikant
NSK en een oliefabri-
kant is het gelukt
een half toroïdale
CVT in productie te
nemen. Bij een vol
toroïdale transmissie
kan de variator
zowel de draairich-
ting als de overbren-
gingsverhouding
variëren. Wordt
alleen gevarieerd in
de vooruit, dan
spreekt men van een
half toroïdale trans-
missie.
Van een soortgelijke
Mazda CVT is niets
meer vernomen, wel
van Torotrak in
Engeland. Dat ont-
wikkelt een toroïda-
le CVT voor Ford.
Bijzonder aan deze
transmissie, die met
een hoog motorkop-
pel kan werken, is
dat hij geen wegrij-
koppeling heeft. ●
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