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Drive Line Systems (DLS) is distribu-
teur van Allison-Transmissies in de
Benelux. Het bedrijf verkoopt jaar-
lijks 500 à 600 Allisons. Truck-
bouwer Terberg is de grootste
klant. De Benschoppers gebruiken
ze in hun terminaltrekkers.
Daarnaast bouwen ook Ginaf en
Mol-Trucks uit België de nodige
Allisons in. Ook onder vuilnisauto’s
worden deze Amerikaanse planetai-
re tandwielkasten veel gebruikt.
Salesmanager Jos Dubbeldam legt
aan de ATC-leden van de afdeling
Arnhem-Nijmegen uit waarom: “Als
de vuilnisauto stopt schakelt hij
automatisch in neutraal en stuurt
meteen de PTO aan. Met een hand-
geschakelde auto moet de chauf-
feur dat allemaal zelf doen. Toen in
veel gemeentes Sita en Van Ganse-
winkel het huisvuil gingen opha-
len, bespaarden ze allereerst op
materieel. Ze gingen rijden met
handgeschakelde vuilnisauto’s. We
hebben er toen een paar met Alli-

sons uitgerust en gezegd: ‘Rijd er
maar eens een jaartje mee’. Inmid-
dels zijn ze trouwe klant bij ons.” 
Niet in de Benelux maar wel in veel
andere landen liggen er ook talloze
Allisons onder vloeren van stads-
bussen. Dubbeldam: “De stadsbus
is een van de zwaarste toepassin-
gen: keihard optrekken, en weer
keihard afremmen bij de volgende
halte. In een stadsbus zit óf een
automaat óf een versleten chauf-
feur.” Behalve het Arbo-voordeel
biedt de automaat ook het voordeel
van een eenvoudige bediening. Dat
speelde niet alleen in de Ameri-
kaanse schoolbussen van de jaren
‘50 maar ook in legervoertuigen.
Die moeten door dienstplichtigen
en onervaren soldaten bediend
kunnen worden. Ook brandweerau-
to’s profiteren van een eenvoudige
bediening. Dubbeldam: “Een paar

jaar geleden was er een bosbrand
op de Veluwe. De vrijwillige brand-
weer rukte uit met onervaren
chauffeurs. Zes handgeschakelde
auto’s raakten vast in het zand, de
vier Allisons bleven rijden.”

Stoomcursus automaten
Dat brengt Dubbeldam bij de wer-
king van de automaat. Natuurlijk
kent zijn gehoor de techniek van
koppelomvormer en planetaire
tandwielen, maar dankzij
Dubbeldam’s korte opfriscursus
krijgen we het allemaal weer
scherp: “Dankzij de koppelomvor-
mer kun je de motor vol vermogen
laten produceren als de wielen stil-
staan. Dat moet je met een platen-
koppeling niet proberen.”
Hij vergelijkt de pomp van de kop-
pelomvormer met een ventilator:
“Dat pompwiel is mechanisch ver-

bonden met de motor en blaast
geen lucht maar olie. Voor die ven-
tilator staat een turbine, zeg maar
een windmolentje, dat op de
ingaande as van de transmissie zit.
Bij het wegrijden draait de pomp
en staat de turbine stil. De olie
moet bij het hart van de turbine
weer terug naar de pomp en komt
onderweg de voorkant van de bla-
den van de stator tegen. Die dwin-
gen de stator tegen de klok in te
draaien. Maar omdat die in die
richting geblokkeerd staat, ver-
groot hij het motorkoppel tot maxi-
maal 2,5 keer. Komt de turbine, en
dus het voertuig eenmaal op gang,
dan komt de oliestroom in het hart
van de koppelomvormer tegen de
achterkant van de statorbladen.
Omdat de stator wel met de klok
mee kan draaien, stopt dan de kop-
pelvergroting.”
Die koppelvergroting stelt hoge
eisen aan de koeling van de auto-
maat: “De koeler is berekend op
80% rendement, dus 20% moet wor-
den weggekoeld. In een truck kan
dat wel 80 kW zijn.” Gelukkig is
dat maar voor hooguit een paar
seconden. Daarna heeft de turbine
vrijwel dezelfde snelheid bereikt
als de pomp. Omdat er altijd wat
slip, en dus wat energieverlies
blijft, is er de lock-up. Vanaf de
tweede versnelling zet die de kop-
pelomvormer buitenspel door

Allison Transmissies:
gemak dient de mens
Vroeger was schakelen in zware voertuigen een hele heisa. Het loodzware koppe-

lingspedaal moest je dubbel intrappen en met een reuzenhefboom, schuin achter je,

moest je een volgend verzet zien in te leggen. Amerikaanse schoolbussen reden al in

de jaren ‘50 met Allison-automaten. Waarom? Omdat ze werden bestuurd door...

vrouwen. Inmiddels produceert Allison 300.000 zware automaten per jaar, en echt

niet alleen voor vrouwen.

Jos Dubbeldam van Allison-distribu-
teur DLS wijst de ATC-ers uit
Arnhem-Nijmegen de weg in Allison’s
planetaire tandwielstelsels. En nee,
de slingers en ballonnen hangen er
niet vanwege het negentigjarig
bestaan van Allison, ze zijn een
feestelijk restantje van het carnaval
met ‘De Batsers’ in dezelfde zaal.
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motor en transmissie rechtstreeks
te verbinden.
Achter de koppelomvormer ligt een
serietje planetaire tandwielstelsels.
Ook onze kennis daarvan frist
Dubbeldam op: “Zo’n stelsel be-
staat uit een ringwiel aan de bui-
tenkant, planeetwieltjes op een
drager daarbinnen, en een zonne-
wiel in het hart. Wil je de omwen-
telingssnelheid verminderen, drijf
dan het zonnewiel aan en houd het
ringwiel vast. Snelheid vergroten
doe je door de drager aan te drijven
en het ringwiel vast te houden.
Houd je geen van de componenten
vast en drijf je er twee aan met
dezelfde snelheid, dan gaat het
derde ook met die snelheid draai-
en. Door de drager vast te houden
keer je de draairichting om.”

Tandwielen en koppelingen
Met die basiskennis gaan we de
meest voorkomende Allison-bakken
te lijf. Ze tellen drie planetaire stel-
sels en vijf koppelingen. Om een
versnelling in te schakelen moeten
twee koppelingen bekrachtigd wor-
den. Zijn het er minder dan staat

de bak in neutraal, zijn het er meer
dan blokkeert hij. Dus, daar gaat
ie, de eerste versnelling is eenvou-
dig. Koppeling C1 is in aangrijping.
Daardoor drijft de motor het zon-

newiel van tandwielstelsel P3 aan.
Koppeling C5 houdt het ringwiel
van dat stelsel vast. En dus geeft de
planeetdrager een gereduceerd toe-
rental aan de uitgaande as door.

In 1909 was Jim Allison een van
de medeoprichters van de India-
napolis Motor Speedway. Hij or-
ganiseerde er ook meteen de be-
roemde 500 mijls-race. Zijn doel:
het testen van raceauto-onderde-
len. Met datzelfde doel startte hij
in 1915 zijn eigen bedrijf: Jim
Allison’s Indianapolis Speedway
Team Company. Erg lang hield
het bedrijf zich niet met de race-
rij bezig. Amerika raakte betrok-
ken bij de eerste wereldoorlog en
Allison schakelde over op oor-
logsproductie. Het bedrijf was
vooral succesvol in vliegtuig-
onderdelen: drijfstanglagers,
roots-blowers en tandwielkasten.
Allison stierf in 1928 en een jaar
later werd zijn bedrijf overgeno-
men door GM. Ook vandaag nog
is Allison ‘a GM-company’. In de
jaren ‘30 stortte Allison zich op
vliegtuigmotoren en bouwde het
een 1000 pk 12-cilinder. Die
Allison-V12’s zijn nog steeds

actief in Trekker-Trekwedstrijden.
In de tweede helft van de jaren
veertig begon Allison met de pro-
ductie van transmissies. De eerste
Automaat was de V-drive in 1947.
Die kwam vooral in bussen te-
recht en kostte heel wat buscon-
ducteurs hun baan. Nu de chauf-
feur immers niet meer hoefde te
schakelen had hij een hand vrij
om de kaartjes te knippen.
Vandaag de dag produceert
Allison meer dan 300.000 auto-
matische transmissies voor zware
voertuigen per jaar. Ze vinden
hun weg over de hele wereld. De
laatste jaren schakelen ook
Chinese stadsbussen in toene-
mende mate over op Allison-
automaten. Ze worden geprodu-
ceerd in zeven fabrieken ver-
spreid over diverse landen en
werelddelen. Toch is het grootste
deel van de productiecapaciteit
nog steeds te vinden op de alou-
de thuisbasis: Indianapolis. ●

Negentig jaar Allison

Standaardisatie heet bij Allison
‘World Transmission series’. Close-
ratio of wide-ratio, meer of minder
versnellingen en meer of minder
koppel, het vraagt slechts minimale
aanpassing. Deze HD4060P kan uit
de voeten met koppels tot 1980 Nm.
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Vraagje uit de zaal: “Waarom
draait tandwielstelsel P2 niet?”
Dubbeldam: “Dat draait wel, maar
er wordt geen kracht overgebracht.
Het zonnewiel van P2 wordt aange-
dreven. De drager van dat stelsel is
verbonden met de ring van P3 en
staat dus vast met koppeling C5.
Dus draait het ringwiel van P2 in
tegengestelde richting. Op zijn
beurt drijft dat de drager van P1
aan. Ook het zonnewiel van P1
wordt aangedreven. Daardoor zet
het ringwiel van P1 zich in bewe-
ging, maar het zijn loze rondjes, er
wordt geen koppel doorgegeven.”
In de tweede versnelling zijn wel
twee planetaire stelsels echt actief,
P2 en P3. Dubbeldam: “De drager
van P2 zet het ringwiel van P3 in
beweging, maar langzamer dan het
zonnewiel van P3. Dat verkleint het
snelheidsverschil tussen zonnewiel
en drager van P3, dus tussen in- en
uitgaande as van de transmissie.”
In de derde versnelling wordt het
zelfde trucje uitgehaald, maar dan
met alledrie de planetaire stelsels.
De vierde versnelling is weer een-
voudig. Zowel zon als ring van P3
worden met dezelfde snelheid aan-
gedreven. Voor de drager blijft er
dan weinig anders over dan ook
maar met die snelheid en richting
de cardanas aan te gaan drijven.

Solenoids
Nu we weten welke koppelingen we
wanneer moeten bedienen, willen
we ook weten hoe de bak dat doet.
Hij gebruikt daarvoor zogenaamde
solenoids, legt Dubbeldam uit,
elektrisch bediende hydraulische
kleppen. En kenden die dingen
vroeger maar twee standen: open
of dicht, de moderne varianten
kunnen ook alle standen daartus-
senin aannemen. Voeg dat samen
met het leervermogen van de ECU’s
op de nieuwste Allison’s en u
begrijpt, dat schakelt als een zon-
netje. Mocht dat overigens ooit niet
zo zijn, dan ziet de chauffeur de
juiste storingscode op zijn display.
Zo weet de monteur meteen welke
gereedschappen en onderdelen hij
nodig heeft. Lekker makkelijk! ●

Erwin den Hoed

De Allison World Transmission series tellen drie planetaire
stelsels en vijf koppelingen. Daarmee worden zes ver-
snellingen vooruit en één achteruit ingelegd. Tenzij de
klant er liever minder heeft. Neem de terminaltrekkers
van Terberg. In verband met de maximumsnelheid op
haventerreinen hield de ECU het bij vier, en schakelde vijf
en zes niet in. Dat ging uitstekend totdat een chauffeur
uit balorigheid op topsnelheid de bedieningshendel eerst
in achteruit en vervolgens in één schakelde. Uiteraard is
de automaat beveiligd tegen dit gedrag, maar de ECU
concludeerde ‘Idioot aan boord’, schakelde op noodloop
en deed het maximale om het mechaniek te beschermen:
opschakelen. Dus had plotseling de chauffeur er een vijf-
de versnelling bij, die hem extra topsnelheid gaf. Hij her-
haalde het trucje en kreeg zelfs een zes. Helaas voor de

Foolproof 
schakelen

Alleen koppeling C5 bekrachtigd.
Geen input voorbij het zonnewiel van P1.

C1 en C5 bekrachtigd.
Input zon van P3, ringwiel van P3 staat vast.

Neutraal

Eerste versnelling

C1 en C4 bekrachtigd.
De drager van P2 drijft de ring van P3 aan, maar langzamer dan P3-zon.

Tweede versnelling

C1 en C3 bekrachtigd.
P1-drager drijft P2-ring aan, maar langzamer dan P2-zon.
P2 drager drijft P3-ring aan, maar langzamer dan P3-zon.

Derde versnelling

C1 en C2 bekrachtigd.
Alle componenten draaien in dezelfde richting met dezelfde snelheid (1:1).

Vierde versnelling

C2 en C3 bekrachtigd.
P1-drager drijft P2-ring aan.
Koppeling C2 drijft P2-drager aan, maar sneller dan P2-ring.
P2-zon drijft P3-zon aan.
P2 drager drijft P3-ring aan, maar langzamer dan P3-zon.

Vijfde versnelling

C3 en C5 bekrachtigd.
P1-drager drijft P2-ring aan.
C5-koppeling houdt P3-ring en P2-drager vast.
P2-zon draait in omgekeerde richting en drijft P3-zon aan.
Omdat P3-ring vast staat, draait P3-drager ook in omgekeerde richting.

Achteruit

En de zesde versnelling? Dat is de huiskamervraag.
Vooruit, we verklappen alvast dat C2 en C4 bekrachtigd zijn.

chauffeurs maar gelukkig voor de veiligheid heeft Allison
de regeling inmiddels aangepast: als de bak nu in vijf
schakelt, wordt de brandstoftoevoer afgesloten.
In de tekeningetjes is het koppelverloop van de versnel-
lingen weergegeven. ●
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