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Autotechnicus bij de Landmacht? Is dat niet sleutelen aan oude viertonners en YPR’s?

Toegegeven, de Landmacht doet lang met zijn voertuigen. Maar komt er eenmaal iets

nieuws, dan is het zijn tijd ook ver vooruit. AMT duikt in de ultramoderne techniek

van YPR-opvolger CV90 en traint een dagje mee met korporaal Gideon.

Veilig carpoolen

TECHNIEK
CV90: high tech pantserinfanterievoertuig

De CV90 is een pantserinfante-
riegevechtsvoertuig. Het brengt
infanteristen razendsnel aan het
front en staat in het gevecht zijn
mannetje. De techniek onder het

pantser is even uitdagend als
high tech.

We verplaatsen ons naar een hoge klif. Daar,
volkomen onzichtbaar vanaf de weg, wachten
drie lokale strijders de CV90’s op met hun la-
sergeleid wapen. De voorste CV90 rijdt recht
richting hinderlaag. Maar dan heeft het DAS-
systeem (Defensive Aid Suite) op de CV90 in de
gaten dat er een laser op het voertuig gericht
is. Nu gaat alles heel snel. Het voertuig vuurt
een paar rookgasgranaten af zodat het ver-
dwijnt in een mist van rook. De CV90-com-
mandant zet de positie van de vijand in het
Battlefield Management System, de TomTom
van de Landmacht. Vrijwel meteen daarna
vuren alle vier de CV90’s op de vijand.
Bij volgende gevechtshandelingen, verderop in
het landschap, komen infraroodzicht, de ge-
stabiliseerde loop, de programmeerbare muni-
tie en het vrijwel ondoordringbare pantser in
actie. Daarna opnieuw grote krantenkoppen:
“The war is over”.

Torsiestaven

tuig in een ruig zonnig land. Het transporteert
twee hypermoderne CV90 pantserinfanterie-
voertuigen. Samen met nog twee CV90’s trek-
ken ze het land vol onbekende gevaren in.

Het loopwerk
van de CV90
Vooraan de aangedreven
wielen. Daarachter aan
beide zijden zeven loop-
wielen met torsievering in
drie hardheden. Alleen de
voorste en achterste twee
loopwielarmen hebben
schokdempers. Helemaal
achteraan, de spanwielen
met automatisch track-
spanningsysteem.

Medium hard
Hard
Zacht

Grote krantenkoppen: “Het land staat aan de
rand van een burgeroorlog” en: “VN stuurt
troepen”. Dan landt een groot transportvlieg-
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Veel sneller
Is vredestichten met de CV90 echt zo gemakke-
lijk? Vast niet. Dit is een promotievideo van fa-
brikant Hägglunds. Feit is wel, dat dit voertuig
bomvol zit met de modernste aandrijf-, compu-
ter- en wapentechniek.
Laten we eens beginnen met die aandrijftech-
niek. Onder het motorluik van de CV90 staat
een V8, 16 liter, 32 kleppen, pompverstuiverdie-
sel van Scania. De motor levert maximaal 810
pk of 2700 Nm en drijft een automatische ver-
snellingsbak van Allison-Perkins aan. Die telt
vier versnellingen vooruit en twee achteruit.
Zeker dat laatste is even wennen voor de YPR-
chauffeur. Die was gewend om op zijn snelst
stapvoets achteruit te rijden. De CV90 haalt
achteruit 43 km/u. Ook vooruit ging de YPR
niet snel. In het terrein hield het met 18 tot 20
mijl per uur wel op. Dat is onvoldoende om
tanks bij te houden. Vervelend, want daardoor

zijn infanteristen te laat op het strijdtoneel.
Voor de CV90 is ‘tanksnelheid’ geen probleem.

14 torsieveren
Die grotere snelheid gevoegd bij een veel groter
voertuiggewicht maakt goede remmen noodza-
kelijk. Die zitten in de transmissie op de twee

uitgaande assen. Ze bestaan uit om en om sta-
len en koolstofvezel platen. Als de chauffeur
het rempedaal bedient, worden ze op elkaar ge-
drukt. De transmissieolie zorgt voor koeling
van de remmen.
De aandrijfassen drijven de voorwielen aan. Op
hun beurt zetten zij de 533 mm brede rupsban-
den in beweging. Die rupsen lopen ieder over
zeven loopwielen en een spanwiel aan de ach-
terzijde. Die spanwielen links en rechts hou-
den de rupsen op spanning dankzij hydrauli-
sche spanners. De chauffeur kan vanachter het
stuur de rupsspanning verhogen. Dat is nuttig
in mul zand, maar ook bij bochtig achteruitrij-
den voorkomt hij ermee dat de rupsen aan de
voorzijde opstropen en eraf lopen.
Het voertuiggewicht steunt via torsieveren op
de loopwielen. De drie setjes achterste staven
veren het zachtst, want daarboven zitten de
zeven manschappen. De twee setjes daarvoor

Prijzen scoren
met de CV90
AMT krijgt de spectaculaire CV90 vier
dagen op zicht. Hij staat te pronken op de
AMT-stand (01.120) op de AutovakRAI.
Kom daar dit groene vernuft bewonderen.
Vergeet niet vooraf de prijsvraag op pa-
gina 31 van dit nummer te bekijken. Neem
uw antwoorden mee naar de AMT-stand
en maak kans op mooie prijzen.

Werkplek van de chauffeur. Links zijn VIS-scherm (Vehicle Information System).
Voor hem geen sticks maar een ‘gewoon’ stuur. Links van het stuur, één van de
vier gordels waar de chauffeurstoel aan hangt. Met de twee handels boven
het stuur verstelt de chauffeur de gordels.

Met het rempedaal verdraait de CV90-chauffeur de gele ring in het transmis-
siehuis. Die drukt de set koolstofvezel en stalen platen tegen elkaar en remt
zo de uitgaande as. De tekening toont de rem aan de rechterkant.

Stuur neutraal

Stuur, links

Satellietdrager

Ringwiel

Uiitgaande
 transmissie-as

Aandrijfas links

Aandrijfas rechts

Hydrauli-
sche motor

Pomp

Snelheid motor
Snelheid 
versnellingsbak
Snelheid stuur
Snelheid uitgaande as

Zonnewiel

Snelheid motor
Snelheid 
versnellingsbak
Snelheid stuur
Snelheid uitgaande as

Hydrauli-
sche motor

Pomp

Satellietdrager

Ringwiel

Uiitgaande
 transmissie-as

Aandrijfas links

Aandrijfas rechts

Zonnewiel

▲

De versnellingsbak als stuurinrichting. Als de chauffeur het stuur verdraait
drijft de hydraulische motor beide zonnewielen aan. De een rechtsom, de
ander linksom. Dat geeft de aandrijfassen links en rechts een andere omwen-
telingsnelheid.
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TECHNIEK
CV90: high tech pantserinfanterievoertuig

CV90-specialist in zeven weken
De CV90-instructeurs in Soesterberg hebben
het druk. Fabrikant Hägglunds heeft de eer-
ste serie van 192 Nederlandse CV90’s afgele-
verd. Nu moeten de trucktechnici van de
Landmacht het voertuig leren kennen. 
Korporaal Gideon van het 44e Herstelpeloton
in Havelte is een van de eersten die de CV90-
onderstelopleiding volgt.

voertuigtechnicus is verantwoordelijk voor
het onderstel of voertuigdeel”, legt Gideon
uit. Hij zit inmiddels in zijn vierde van de
zeven weken opleiding en begint de CV90
dus een beetje te leren kennen.
“Het grote verschil met de YPR is de enorme
hoeveelheid elektronica. Het voertuig zit vol
met elektronische componenten die via ver-
schillende CAN-bus-systemen met elkaar com-
municeren. Dat is wel even anders dan de
houtje touwtje techniek van de YPR.”

Virtuele CV90
Toch kent Gideon al aardig de weg in de elek-
tronica van de CV90: “Je begint altijd in het
VIS-systeem. Op de vier schermen in het voer-
tuig, kun je foutcodes uitlezen, maar je kunt
ook het logboek inzien. Heeft de chauffeur
de verplichte controles doorlopen? Je leest
het feilloos uit”.
Daarna komt de laptop erbij: “Met VIS bepaal
je de richting, met DIS, het Diagnostic Infor-
mation System, zoek je verder. Je sluit je lap-
top via de DIS Test Box aan op het voertuig
en dan ga je het lijstje van mogelijke defec-
ten steeds korter maken. Hoe? Door tests te
doorlopen”.
Om Gideon en zijn collega’s op te leiden

maakt de Landmacht gebruik van echte én
virtuele CV90’s. Een virtuele CV90 bestaat uit
drie beeldschermen, een geluidsinstallatie en
een server. Die laatste heeft het zo druk met
net doen alsof, dat hij enorm veel warmte
verspreidt en daarom in een aparte gecondi-
tioneerde ruimte moet staan. De drie beeld-
schermen van een virtuele CV90 tonen VIS,
DIS, alle bedieningselementen, alle vloeistof-
stromen en de relevante schema’s. Zo’n virtu-

De chauffeur heeft een klacht. Gide-
on’s zoektocht naar de oplossing be-
gint in Vehicle Information System
VIS.

In Diagnostic Information System, DIS, volgt Gi-
deon stap voor stap een vaste testprocedure. Hij
leest tal van parameters uit en kan bijvoorbeeld
ook de motor starten. Zo maakt hij het lijstje van
mogelijke defecten steeds korter.

Onderstel? “Ja, een rupsvoertuig bestaat uit
twee delen, het onderstel en de toren. De
WST-er of Wapen Systeem Technicus doet het
sleutelwerk aan de toren met het wapen. De

Motor en transmissie gaan heel gemakkelijk over
een geleiderol naar buiten.

Gewoon ouderwets kleppenstellen.

De instruc-
ties staan
in het digi-
tale werk-
plaatshand
boek.

veren extra hard. Die moeten ondermeer de
ruim 6 ton wegende gevechtstoren dragen. De
torsiestaven van de voorste twee keer twee
loopwielen zitten daar met hun veerconstante
tussenin. Daarop rusten de 1350 kg zware
motor en de transmissie. Schokdemping is al-
leen nodig aan de voor- en achterzijde van het
voertuig. Daarom zijn alleen in de armen van
de twee voorste en twee achterste sets loopwie-
len schokdempers geïntegreerd.

Sturen met de versnellingsbak
Behalve versnellingsbak en rem, is de transmis-
sie ook stuurhuis. Als de chauffeur het stuur

verdraait zet hij een hydraulische motor in de
transmissie aan het werk. Die motor drijft de
zonnewielen van de eindaandrijving van beide
aandrijfassen aan. De een rechtsom, de ander
linksom. Daardoor draait het zonnewiel aan
één kant met de uitgaande transmissie-as op
het ringwiel mee, terwijl aan de andere kant

zonnewiel en ringwiel tegen elkaar in draaien.
Als gevolg daarvan krijgen de aandrijfassen op
beide satellietdragers ieder een andere omwen-
telingssnelheid en maakt het voertuig een
bocht.
Als de chauffeur het stuur verdraait met de
versnellingsbak in neutraal staat de uitgaande

Werkplek van de com-
mandant. Ook hij heeft

een VIS-scherm.
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luxe, want alle technische installaties onder
het pantser verspreiden erg veel warmte.
Het voordeel van een hydraulisch aangedreven
dynamo is zijn constant toerental. Zodra de
motor meer dan 1000 t/min draait, levert de
dynamo meteen zijn maximum vermogen van
8,4 kW. Daarmee houdt hij de 24 V-installatie,
die tien 12 V-accu’s telt, op spanning.
Vier van die tien accu’s voeden de elektronica
in het onderstel van de CV90. Twee accu’s zijn
voor de bediening van het wapen in de toren,
twee andere voor de vuurleiding, dat zijn de
computers die het wapen sturen en de laatste
twee zijn verantwoordelijk voor het starten
van de motor. Heeft een systeem geen span-
ning, dan springen de andere systemen bij.
Maar wel zo, dat de motor altijd nog kan star-
ten. Alle vier de accusets hebben een eigen
druppellaadaansluiting.

Geen verrassingen
Een belangrijke elektronische voorziening in
de CV90 is het Vehicle Information System. Dit
VIS telt vier multifunctionele schermen, één
voor de chauffeur, één voor de schutter, één
voor de voertuigcommandant en één voor de
infanteristen achterin. Die schermen zijn ei-
genlijk pc’s die via een intranet in het voertuig

met elkaar communiceren. De chauffeur ge-
bruikt VIS om voordat hij gaat rijden de ver-
plichte systeemtest te doorlopen. Eenmaal
onderweg ziet hij snelheid, toerental, laad-
stroom, motortemperatuur en andere variabe-
len op zijn scherm. Rijdt hij achteruit, dan
krijgt hij het beeld van de achteruitrijcamera
op zijn scherm en rijdt hij door gevaarlijk ge-
bied, dan geeft het Battlefield Management
Systeem (BMS) op zijn scherm weer welke
route eerder verkend is en waar een eventueel
mijnenveld ligt. In het donker kiest de schutter
voor het beeld van de infraroodcamera op de
toren op zijn scherm. De manschappen ach-
terin weten, dankzij de camera’s links, rechts,
achter en onder de loop, voor ze uitstappen
precies hoe de omgeving er uit ziet. Met de YPR
begon de oriëntatie pas na het uitstappen. “Hé,
er ligt sneeuw”, merkten de infanteristen dan

ele variant is een heel snelle manier om het
voertuig te leren kennen: “Wat gebeurt er als
ik de kraan naar de opvoertank dicht zet?
Hoe verandert de koelvloeistofstroom als de
thermostaat opent? Er is geen laadstroom,
hoe komt dat?” Gideon doorloopt stap voor
stap de procedure tot hij de fout vindt.

Eerst bijtekenen
Gelukkig is er ook nog werk aan de CV90
waar gewoon lekker bij gesleuteld moet wor-
den. Neem de uitbouw van motor en versnel-
lingsbak: “Dat gaat een stuk makkelijker dan
bij de YPR”, weet Gideon inmiddels. “De aan-
drijfassen neem je er zo uit en de motor gaat
over een geleiderol naar buiten. Daardoor
hangt hij schuin, met de voorkant omhoog in
de takel en gaat er gemakkelijk uit.”
Vanmiddag stelt Gideon de pompverstuivers
en de klepspeling af. Maar welke kleppen
moeten op tuimelen staan om welke te kun-
nen stellen? Het digitale werkplaatshand-
boek in de laptop geeft antwoord.
Ook in onderhoudsintervallen zijn de verschil-
len tussen YPR en CV90 hemelsbreed. “Voor
ik straks in een echte onderhoudsbeurt klep-
pen ga stellen, moet ik eerst bijtekenen.” ●

De schutter heeft een
infraroodkijker. Ook de
andere bemanningsle-
den kunnen de infra-
roodbeelden op hun
VIS-scherm zien.

Een virtuele CV90. Hier gaat leren snel.

transmissie-as (en daarmee de beide ringwie-
len) stil. De hydraulische motor draait het ene
zonnewiel vooruit en dat aan de andere kant
achteruit. De ene aandrijfas draait dan net zo
hard vooruit als de andere achteruit en de
CV90 maakt een rondje op zijn plaats. Doet de
chauffeur dat op asfalt, dan zijn de rupsbanden
links en rechts ieder heel snel door hun 85 rub-
ber pads heen.

Hydrauliek en elektrotechniek
Niet alleen in de transmissie voor de motor,
maar ook in de installaties achter de motor is
de nodige hydrauliek te vinden. Eén hydrau-
lisch circuit bedient de trackspanners, de koel-
ventilator en de loodzware gepantserde
achterklep. Een tweede drijft de airco en dy-
namo aan. Airco is beslist geen overbodige Lussen aan de opklap-

zittingen houden de
voeten van de vloer.

De stoelen van de infanteristen hangen aan de wand. Hun VIS-scherm hangt opgeklapt aan het plafond.

Werken bij de
Landmacht?
De Landmacht zoekt aankomende en er-
varen (bedrijfs)autotechnici. Is je interesse
gewekt na het lezen van dit artikel? 
Kijk dan voor informatie op de internetsite
www.werkenbijdelandmacht.nl of bel het
gratis nummer 0800 0124.

▲
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soms. Vervelender verrassingen waren natuur-
lijk ook denkbaar.

Langer binnen blijven
Zolang de militairen in het voertuig blijven
zijn ze uitstekend beschermd. Het verschil in
voertuiggewicht, 35 ton voor de CV90 tegen 13
ton voor de YPR, komt voornamelijk op het
conto van een betere bepantsering. Bovenop
dat pantser liggen dikke rubbermatten. De
reden? De fragmentatiebommetjes uit cluster- munitie stuiteren ervan af. Ook met de be-

ruchte bermbommen houdt de CV90 veel meer
rekening dan de YPR. De bodemdikte is enorm.
Bovendien heeft de bemanning geen direct
contact met de bodem. Geen van de stoelen is
aan de bodem bevestigd. De chauffeursstoel
hangt als een hangmat aan verstelbare gordels.
De schutter en de commandant zitten hoog
boven de vloer in de toren en de stoelen van de
infanteristen achterin, hangen aan de zijwan-
den. Ook hun voeten maken geen contact met
de bodem. Die hangen ze in lussen aan de te-
genoverliggende stoel.
Het Bushmaster III-kanon bovenop het voer-
tuig zorgt dat er minder taken zijn waarvoor
de bemanning het voertuig uit moet. Niet al-
leen heeft het een zwaarder kaliber dan het

YPR-kanon, het kan ook overweg met program-
meerbare munitie. De meetkop op het einde
van de loop checkt de exacte snelheid van de
granaat bij het verlaten van de loop en pro-
grammeert daarna in een fractie van een se-
conde tot op de 1000e seconde nauwkeurig
wanneer het projectiel moet exploderen.
Verder draait de toren een rondje om zijn as in
8 seconden en is het kanon gestabiliseerd. Zo
blijft het ook bij rijden door ruw terrein per-
fect op het doel gericht.

Zuinig op de ozonlaag
Mocht het toch misgaan dan beperkt het auto-
matisch explosieonderdrukkingsysteem de
schade aan mens en machine. Het bestaat uit
drie hogedrukflessen met infrarood warmte-
sensoren erbovenop. Loopt de temperatuur
ineens snel op, dan komt de inhoud van de fles-
sen vrij. Die inhoud is een vloeistof onder hoge
druk met de naam DeuGen-N. Dat spulletje ver-
dampt razendsnel en neemt daarbij enorme
hoeveelheden warmte op. In andere militaire
voertuigen wordt voor dit doel meestal Halon
gebruikt. Voor civiele toepassingen is Halon
sinds 2004 verboden. Deze gehalogeneerde CFK
maakt namelijk korte metten met de ozonlaag.
Zo sticht de CV90 niet alleen vrede, hij houdt
ook nog rekening met het milieu. ●

Erwin den Hoed

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Imponerende video’s CV90
Kijk voor meer CV90 in het Landmacht-dos-
sier www.AMT.nl/landmacht. Zie hoe de
CV90 een burgeroorlog voorkomt in het
Hägglunds-promotiefilmpje. Leer hoe de
complexe elektronica binnen de CV90 com-
municeert en verbaas je over de duizeling-
wekkende snelheid waarmee het
Bushmaster III-kanon een al afgeschoten
granaat naprogrammeert.

CV90 versus YPR
Het verschil tussen Y (=Nederland) Pantser Rups en Combat Vehicle 90 is

meerdere decennia technische ontwikkeling. Dat maakt de voertuigen in

techniek en prestaties eigenlijk onvergelijkbaar. Toch zetten we enkele cij-

fers naast elkaar. Over VIS, DAS en de andere high tech systemen die de

YPR ontbeert zeggen die natuurlijk nog niets.

CV9035 MKIII YPR-765

Algemeen

Bemanning ......................................3 + 7 ..........................................2 + 8

Afmetingen ..................................................................................................

Lengte (m) ........................................7,49..............................................5,26

Breedte (m) ......................................3,29..............................................2,82

Hoogte (m) ......................................2,91..............................................2,54

Gewichten en volumes ..............................................................................

Totaal gewicht (kg) ........................35000........................................13500

Inhoud brandstoftank (l) ................1040..............................................400

Motor ............................................................................................................

Type ..................................................V8 4-takt diesel ..........V6 2-takt diesel

Vermogen (pk)/(t/min) ....................810/2150..............................267/2700

Prestaties......................................................................................................

Snelheid voorwaarts (km/h) ..........>66 ................................................61

Snelheid achterwaarts (km/h) ......43......................................................5

Actieradius ......................................600................................................450

Bewapening ................................................................................................

Hoofdwapen ....................................Bushmaster III, ......................Oerlikon,

..........................................................35 mm......................................25 mm

Secundair wapen ............................Machinegeweer ........ Machinegeweer

..........................................................7,62 mm................................7,62 mm
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Te zwaar voor de pont?
Geen punt. Wel even de
snorkel op de uitlaat,
dopjes op de rookbus-
sen, de luchtinlaat op
het motorluik dicht en
het commandoluik
open. Daar moet nu 
immers de lucht voor
motor én beman-
ning doorheen.

In een promotiefilmpje
is vredestichten zo ge-
piept, in werkelijkheid
kan een missie met de
CV90 langer duren. Een
kooktoestel aan boord
is dan geen overbodige
luxe.

De witte drukfles maakt deel uit van het explosie-
onderdrukkingsysteem. Hij is gevuld met 6 liter
DeuGen-N onder een druk van meer dan 50 bar. Als
het vrijkomt verdampt het razendsnel en neemt
daarbij een enorme hoeveelheid warmte op.

Te zwaar voor de pont?
Geen punt. Wel even de
snorkel op de uitlaat,
dopjes op de rookbus-
sen, de luchtinlaat op
het motorluik dicht en
het commandoluik
open. Daar moet nu 
immers de lucht voor
motor én beman-
ning doorheen.
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