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TRANSMISSIE
Volkswagen 7-traps DSG

‘Droge’ dubbelkoppelingbak met veel voordelen

DSG-transmissie
In een jaar of tien ontwikkelde Volkswagen zijn eerste DSG-transmissie met dubbele

koppeling, zowat vijf jaar na diens marktintroductie verschijnt een tweede type. Be-

doeld voor een ander deel van het autogamma, maar in  enkele opzichten ook beter

dan de eerste DSG. Zo goed dat je eigenlijk geen handgeschakelde bak, of een ander

soort automaat meer zou willen.

Een opengewerkt model
van de nieuwe DSG 7
laat zien dat de bak met
zeven versnellingen erin
toch nog korter is dan de
dubbele koppeling. Een
wonder van compacte
bouw, zodat ook in

kleine modellen vol-
doende ruimte is voor
inbouw dwarsvoorin.

Aan het begin van deze eeuw kwam automatise-
ring van handgeschakelde transmissies op. Een
stukje extra comfort kwam binnen bereik van
hen die een kleinere auto reden. Een klassieke
volautomaat is daarvoor te groot, te duur, te
zwaar en benadeelt met de slip in zijn koppel-
omvormer het brandstofverbruik.
Door simpelweg een hydraulische of elektrische
bediening buiten tegen een handbak aan te
schroeven kun je die automatiseren. Met be-
houd van een hoog rendement in de transmis-
sie, en tegen niet al te hoge kosten. Alleen krijg
je nooit de mooie schakelkwaliteit van een echte
automaat, en diens ononderbroken vermogens-
doorgifte.

Dubbele bak
Daarom werkte Volkswagen samen met Borg
Warner de dubbelkoppelingtransmissie uit. In
feite is heel de transmissie dubbel uitgevoerd.
Maar de koppeling vormt het cruciale onderdeel
om die twee bakken te kunnen gebruiken. En
wel voor ‘Direct Shift’, schakelen zonder onder-
breking van de motortrekkracht.
Zo vertaalt VW nu DSG, Direct Shift Gearbox, in
plaats van het oorspronkelijke Doppelkupplung
Schalt Getriebe. Vijf jaar na de eerste toepassing,
in de Golf R32, is het principe niet meer zo
vreemd. De versnellingsbak wordt gedeeld in
een stuk met de even en een stuk met de oneven
versnellingen. Behalve in neutraal- of achteruit-
stand zijn altijd zowel een even als een oneven
versnelling ingeschakeld. Wat alleen goed gaat
dankzij een dubbele koppeling en elektronica.
Op de even óf de oneven versnelling is de koppe-
ling gesloten, de tweede koppeling staat vrij. Per-
fect synchroon komt de ene koppeling vrij
terwijl de andere aangrijpt, en daarmee klaar,
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de versnellingen waren achter beide koppelin-
gen al ingeschakeld. De trekkracht valt niet weg
omdat fijngevoelig de toe- en afname van slip in
beide koppelingen wordt geregeld, met hulp van
toerentalsensors op de uitgaande versnellings-
assen.

Het draait om slip
Dit zorgt voor ononderbroken trekkracht, net
als bij een conventionele automaat. Zonder lager
transmissierendement. Door gewone tandwielen
in plaats van planetaire sets, en omdat er geen
slippende hydraulische koppelomvormer is. Mits
de DSG-koppelingen met zo min mogelijk slip
werken.
Daarbij komt een mechanische reden. Een slip-
pende mechanische koppeling ontwikkelt een
boel warmte. We kennen de scherpe stank, dat
gaat bij een droge koppeling niet lang goed. Het
maximaal motorkoppel dat verwerkt moet wor-
den bepaalt hoe groot de koppelingsplaat moet
zijn. Zodanig dat hij niet te lang blijft slippen,
en de warmte die daarbij ontstaat kan opnemen
zonder te verbranden.
Nu willen we twee koppelingen in elkaar bou-
wen, op concentrische ingaande assen. De klein-
ste moet groot genoeg zijn voor het te verwerken
motorkoppel, de andere moet er omheen. Bij
grote motorkoppels gaat dat met droge koppe-
lingen niet werken, het samenstel wordt veel te
groot. Een natte, oliegekoelde koppeling is veel

De droge koppeling
staat centraal als DSG-
nieuws. Hier zonder
meenemerplaat voorop,
waarmee de koppelin-
gen aan de motor ver-
bonden zijn. In die
meenemerplaat zit ook
een trillingdemper, de
tweede demper zien
we in de voorste kop-
pelingsplaat. Tussen de
koppelingsplaten zit de
centrale (motoraange-
dreven) drukplaat voor
beide koppelingen.

te zorgen dat de slip in de koppeling binnen de
juiste grenzen blijft.
Daarom moet de olie om de 50 tot 60 duizend
kilometer vervangen worden. Dan is die toevoe-
ging uitgewerkt. De olie wordt tot 140°C heet,
wat de chemische ‘slijtage’ bevordert. Met natte
koppelingen kan de zestraps-DSG tot 350 Nm
motorkoppel aan, zodat de Volkswagen Groep
een groeiende reeks sportieve en duurdere mo-
dellen ermee kon uitrusten. Verder is er een su-
perspeciale handgebouwde DSG voor de Bugatti
Veyron.
Audi gaat nu eveneens aan de DSG, alleen noe-
men ze het S Tronic. Maar die komt ook uit de
VW DSG-fabricage in Kassel. Daar is in november
de productie opgestart van de nieuwe zeven-

In doorsnede zien we dat er net als bij de DSG 6
twee concentrische ingaande assen zijn, en drie

uitgaande assen daar omheen. Twee assen voor de
versnellingen vooruit, eentje voor de achteruit-

versnelling, elk met een tandwiel dat het differen-
tieel kan aandrijven.

compacter. Snel schakelen gaat ook lekker, twee-
tiende van een seconde heeft de DSG maar
nodig voor sluiten en openen van de koppeling.

Olieprobleem
In die DSG zorgt de olie zowel voor smering van
de tandwielen, hydraulische bediening als sme-
ring van de koppelingen. Dat stelt zeer bijzon-
dere eisen, zodat er alleen bijzondere Pentosin-
olie in mag en echt niks anders. Smering en hy-
draulische functie zijn niet de lastigste combina-
tie, er moet een speciale toevoeging inzitten om

Het regelorgaan is een
gesloten elektronisch/
hydraulische eenheid

met eigen olievoorraad.
Onderin ligt de elektri-

sche pomp, bovenaan
steekt het drukreser-

voir naar ons toe.
Schuin onder dat reser-

voir twee drukstiften
naast elkaar voor de

koppelingen, achterop
de schakelservo’s.ideaal
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traps-DSG, waarvan men er evenveel kan maken
als van de zestrapsvariant. Tot 1500 per dag van
elk, eind vorig jaar liep de miljoenste zestraps-
DSG van de band. De vraag stijgt, de productie
kan het nauwelijks bijhouden, horen we van
DSG-ontwikkelingschef Wolfgang Vöge. Alle
reden het DSG-succes uit te breiden naar andere
autoklassen.

Kleiner, makkelijker
Door toepassing van droge koppelingen wordt
de constructie een stukje simpeler. Hiermee kan
tot 250 Nm koppel overgedragen worden, ge-
noeg voor kleiner en goedkoper auto’s.
Dus vragen we of deze bak dan ook goedkoper is.
“We houden het erop dat een DSG hetzelfde kost
als een zestrapsvolautomaat”, zegt Jörg Fähland,
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
regelorgaan. In Duitsland is de ‘eenheidsprijs’ 
€1.750,-. Ook bij ons kost de nieuwe DSG het-
zelfde als de bestaande, €2.300,-. VW wil niets
loslaten over productiekosten.
Een groot verschil is dat geen smering van de
koppelingen meer nodig is. De tandwielen
draaien op een levenslange vulling met gewone
transmissieolie. Er gaat 1,7 liter in, tegen 6,5
voor de DSG met natte koppelingen. De zeven-
trapsversie herbergt ook nog 1,1 liter hydrau-
liekolie, eveneens zonder verversingstermijn.
Deze olie is geen gewone ATF. Hij zit in het regel-

orgaan, als een aparte unit tegen de bak beves-
tigd. Een elektrische pomp brengt de olie op
druk, in een voorraadvat wordt die opgeslagen.
De pomp hoeft niet voor elke schakeling te wer-
ken. In de zestraps-DSG zit een mechanische
pomp die wel voortdurend werkt. Omdat de olie
in de regeleenheid geen belangrijke smeertaak
heeft kan VW een extra hoge systeemdruk (en
kleinere onderdelen) kiezen. Daarvoor is de olie
speciaal aangepast.

Onderhoudsvrij
Het tandwieldeel is niet wezenlijk anders dan
bij de zestraps-DSG, alleen met één set tandwie-
len meer. Toch bouwt dit deel korter, zonder
oliepomp achterop een van de versnellingsassen.
Bij deze DSG is geen ruimte gereserveerd voor
een eventuele 4Motion-aandrijving, met aaneen-
gebouwd midden- en voorasdifferentieel.
Compacte bouw was essentieel om deze DSG in
kleine auto’s te kunnen passen. Dat komt nog,
het begint met de Golf en afleidingen daarvan
Het geheel is 23 kg lichter dan een zestraps-DSG,
70 in plaats van 93 kg.
Net als bij de natte koppelingen is het koppe-
lingsdeel onderhoudsvrij. De voering van de pla-
ten is zo berekend dat die een autoleven mee
moeten kunnen. Dat voorkomt een bepaald niet
eenvoudige vervangingsoperatie. Peter Fokker
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Complexe techniek in zo’n DSG-bak, die je
ook even in werking moet zien. Dat kan
op www.AMT.nl in Video, rubriek Trans-
missie. Twee mooie animaties verduidelij-
ken de techniek.

Alleen op de boordcomputer wordt zichtbaar dat 
de nieuwe DSG over liefst zeven versnellingen be-
schikt, hier in ‘handschakelstand’ op een rij getoond.

Deze schematische weergave maakt begrijpelijker
hoe de versnellingen verdeeld zijn, volgens het al

bekende DSG-principe van ‘twee transmissies
samen geschoven in één bak’.

Ook schakelen vanaf het stuurwiel is mogelijk,
daar de DSG toch al van elektronische bediening
afhankelijk is. Alleen daarmee kun je ongestraft
twee versnellingen tegelijk inschakelen en maar
één ervan aankoppelen!
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Geschikt voor start/stop
Groot voordeel van de elektrische pomp in het
regelorgaan is dat een automatisch start/stop-
systeem gebruikt kan worden. Ook als de motor
stilstaat is koppelen en schakelen mogelijk, bij
de zestraps-DSG niet. Of daar moet nog iets met
een drukvat aangebouwd worden.
Start/stopsystemen worden weer heel populair
als brandstofspaarder, maar deze DSG is er ook
een. Droge koppelingen en wegvallen van een
mechanische oliepomp brengen het transmissie-
rendement op bijna gelijk niveau met een hand-
bak, zo rond 95%. En er zijn zeven versnellin-
gen, met een zeer lange hoogste versnelling. De
motor kan met zoveel versnellingen gemiddeld
lager in toerental draaien. In de praktijk blijkt
een Golf 1.4 TSI met DSG 7 vaak nog geen 1500
t/min te draaien. Gevolg is dat hij tot 0,4 l/100
km gemiddeld zuiniger loopt dan een handge-
schakelde versie.
Jörg Fähland verraadt dat er nog een reden was
voor zeven versnellingen. Zo kan de sprong tus-
sen 1 en 2 klein blijven, waardoor de koppelin-
gen het makkelijker hebben. Een grote toeren-
sprong overbruggen betekent meer slippen. Het
grote probleem bij droge dubbele koppelingen is
dan om voldoende wrijvingswarmte te kunnen
opnemen.

Voorbeeldfunctie
In onze ondervinding schakelt de ‘droge’ DSG
niet minder mooi of snel dan de ‘natte’, in nor-
maal verkeer. Beter dan een conventionele auto-
maat, omdat de DSG sneller en positiever de
meest geschikte versnelling kiest. Voeg daarbij
een lager verbruik dan met handschakeling.
Dan wil je toch niets anders meer?
In de coulissen staan daarom bij veel andere
merken dubbelkoppelingtransmissies klaar, bij
BMW, Ford en Volvo bijvoorbeeld. Getrag, ZF,
Aisin, elke enigszins wakkere transmissiefabri-
kant heeft ze klaarliggen. DSG gaf het voorbeeld,
en stelde de maatstaf hoe dat moet werken. �
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