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Waarom duwt een duwband?
Transmissierevisie bij Eur-O-Matic

Wereldwijd zijn er zo’n 10,5 miljoen
auto’s met duwband-CVT. Op dit
moment is zo’n CVT leverbaar in
meer dan 130 verschillende
 automodellen. Het gaat om Toyota’s,

Nissans, Honda’s, Mitsubishi’s,
 Suzuki’s, Mazda’s en Subaru’s, maar
ook om Citroëns, Mini’s, Mercedes-
sen, Jeeps, Dodges en om modellen
van Chinese merken die we hier
 helemaal niet kennen.
Die CVT’s worden gebouwd door fa-

brikanten als ZF Punch uit St Truiden

of Fuji Heavy Industries veel verder
van huis, maar het grootste deel van

de duwbanden komt uit Tilburg.

Weliswaar heet de duwbandenpro-
ducent daar tegenwoordig geen Van
Doorne’s Transmissie maar Bosch
Transmission Technology, er komen
daar jaarlijks wel meer dan 2,2
 miljoen duwbanden van de band.
“En dat aantal stijgt”, houdt Coen van
Beek de Midden-Brabantse ATC-
leden in zijn werkplaats voor. De
reden: “CO2! In de tijd van de Opel
Olympia waren drie versnellingen
 genoeg om de motor een beetje in
de buurt van zijn optimale belasting-
toerengebied te houden. De huidige
verbruikseisen vragen er al snel zes of
zeven. De CVT heeft er oneindig veel.”

Bovendien kan de CVT een enorm
bereik aan overbrengingsverhoudin-
gen aan. Zo gaat comfortabel weg-
rijden prima zonder koppelomvor-
mer en blijft het motortoerental ook
bij hoge snelheid bescheiden.
Om zo’n groot bereik mogelijk te
maken is het van belang dat de
band tussen de twee poeliesets
kleine diameters kan ronden. “Kleine
diameters vragen korte schakels”,
legt Van Beek uit. De schakeltjes van
een duwband zijn echt kort: 1,8 mm.
Het kan ook anders. Van Beek toont
de ketting uit een Audi Multitronic
CVT: “De schakelafstand is 9,5 mm.

Coen van Beek was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de duwschakelband. Op zijn 53e werd hij zelfstandig ondernemer en startte hij
transmissierevisiebedrijf Eur-O-Matic.

Dat maakt het contactvlak, zeker bij
kleine poeliediameter, veel kleiner.
Het contact tussen poelies en iedere
volgende schakel komt met een
klap tot stand”. Dat maakt zo’n ket-
ting-CVT veel rumoeriger dan een
duwband-CVT: “Zo’n Audi CVT is 
12 kg zwaarder dan een vergelijk-
bare duwband-CVT. Dat verschil zit
voor een groot deel in isolatiemate-
riaal”. De meeste CVT-bouwers kie-
zen dan ook voor de duwband: “Al-
leen Audi en Subaru gebruiken een
ketting. En naar het schijnt gaat
Audi er mee stoppen”.

Enorme kracht, minuscule
 tolerantie
Terug naar de dunne gestanste
plaatjes van de duwband. Ze zitten
niet aan elkaar vast, dus kunnen ze
op elkaar geen trekkracht overbren-
gen. Ze worden geleid door twee
snarenpakketten: “Die snaren zijn 
0,2 mm dik en ze zitten in een pakket
van tien. De binnendiameter van de
buitenste snaar in dat pakket is gelijk
aan de buitendiameter van de snaar
erbinnen. En in die binnendiameter
past de derde snaar weer precies.
Zo zitten ze met zijn tienen in elkaar”.
De schakeltjes worden ingeklemd
door de tapslopende poelies. De
kracht waarmee dat gebeurt is 
gigantisch: “Bij de CVT van de 3.5 V6
Nissan Murano is de maximale
 klemkracht 80 kN. Dat is 8000 kg op
de zijkant van een gestanst plaatje!
Stel je voor wat er gebeurt als het
volgende plaatje dat tussen de
 poelies komt net een fractie van een
millimeter uitsteekt”.
Daarmee komt Van Beek op een
van de grootste uitdagingen van
de duwschakelband: “300 tot 400

In 1969 vond Hub van Doorne dat de ‘bretellen’ van de DAF-Variomatic-transmissie van staal

moesten worden. Het kostte bijna 30 jaar, maar het is gelukt. Coen van Beek ontwikkelde mee

vanaf het eerste uur. In 2000 begon hij met de revisie van CVT’s. De Midden-Brabantse ATC-

ers leerden alles over de duwband, bekeken het revisieproces én ze kregen de uitnodiging

er actief aan deel te nemen…
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teren vond een van de researchme-
dewerkers de oplossing: “Hij kocht
een betonmolen bij een doe-het-zelf-
zaak en husselde de schakels daarin
door elkaar. Probleem opgelost”.

CVT of DSG?
Goed, toen kon de opmars van de
CVT beginnen. Om de ontwikkeling
van de vraag in Azië bij te kunnen
houden produceert Bosch Transmis-
sion Technologies inmiddels ook
duwbanden in Vietnam. “Maar is
er inmiddels niet een betere
 transmissie, de DSG?”, wil een
 Midden-Brabants ATC-lid weten.
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Gemakkelijk afrollen over een kleine diameter vraagt korte schakels. De schakels van een CVT-duw-
band zijn maar 1,8 mm lang, maar kunnen geen trekkracht op elkaar overbrengen. De twee sna-
renpakketten geleiden de schakels. Ze leiden een eigen leven. Hun omwentelingsnelheid is veel
lager dan die van de schakels.

De zijkanten van de schakels hebben het zwaar te verduren. Bij de 256 pk 334 Nm 4WD Nissan Murano kan de klemkracht oplopen tot 80 kN. De snaar-
spanning is maximaal 16 kN.

CVT-duwband. 300 tot 400 schakeltjes en twee pakketjes van tien platte snaren. Samen vroegen ze bijna 30 jaar ontwikkeling.

schakels per band, maal meer dan
twee miljoen duwbanden is vele
honderden miljoenen schakels per
jaar. En die moeten met minimale
tolerantie geproduceerd worden”.
Uiteindelijk lukte het VDT om de
schakels snel en nauwkeurig ge-
noeg te stansen op een klein detail
na: “Tijdens de productie ontstaat
heel geleidelijk een maatverloop.
Hoe klein dat verloop ook is, als de
schakels op volgorde van productie
in een duwschakelband terechtko-
men, gaat die zich gedragen als een
slingerende slang”.
Na eindeloos zoeken en experimen-

Van Beek gaat uitgebreid op die
vraag in. Hij bespreekt de werking
van de bak met dubbele koppeling
en legt uit dat DSG niet staat voor
Das Scheiss Getriebe, maar voor Dual
Shift Gearbox. En hij ziet ook een
voordeel van de DSG ten opzichte
van de CVT: “Als je een noodstop
maakt moet de CVT in heel korte tijd
van zijn langste naar zijn kortste
overbrenging. Dat vraagt een
enorme pompflow. Om een DSG te
schakelen is een klein oliepompje
voldoende. Daardoor is het interne
rendement van de DSG hoger”.
Maar ja, hoe belangrijk is intern
 rendement? “Met zijn oneindig
 aantal overbrengingen kan de CVT
de motor nog beter in het optimale
toeren-belastinggebied houden.
Daardoor doet de CVT het in ver-
bruik niet slechter dan de DSG.”
Omdat een CVT minder onderdelen
telt is hij goedkoper in productie,
compacter en lichter in gewicht:
“De 6-traps DSG van VW met natte
koppelingen weegt 93 kg. Een CVT
die een vergelijkbaar koppel aankan
weegt 70 kg”.
En dan is er de oliewissel. De zwaar-
belaste olie in een CVT moet met
enige regelmaat vervangen worden.
Die in de DSG met 6 versnellingen

Koppel

Klemkracht

Band-poelie 
wrijving

Snaarspanning
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ook, maar voor de 7-versnellingsva-

riant met droge koppelingen schrijft

VW geen oliewissel voor. Van Beek
heeft daar zo zijn eigen gedachten
over: “In de olie komt metaalgruis
terecht. En ondanks het magneetfil-

ter, kan dat op een magneetsensor
terechtkomen en storingen veroor-
zaken. Mijn advies: voorkom proble-

men, ververs de olie”.
Blijft over het schakelen zelf. De DSG

schakelt in een fractie van een se-
conde, de CVT heeft zelfs die tijd
niet nodig. Dat daardoor het ‘slip-
pendekoppelinggevoel’ ontstaat
wordt door sommige mensen als
onprettig ervaren. “Maar een CVT
heeft toch ook een manuele mode,
zodat je hem in zes of zeven stap-
pen zelf kunt schakelen”, merkt een
ATC-lid op. Van Beek vindt die manu-

ele mode onnodig: “De grootste
frustratie van mijn leven. Na al die
jaren hebben we de perfecte trans-
missie ontwikkeld en dan verzint
‘marketing’ een manuele mode!”

Al met al houden DSG en CVT elkaar
aardig in evenwicht: “Ik verwacht
dat de CVT en DSG de traditionele
automaat uiteindelijk volledig ver-
drijven uit voorwielaandrijvers”.

Reviseren en testen
Genoeg ontwikkeling, op naar de
 revisie. Op zijn 53e, in het jaar 2000,
werd Coen van Beek zelfstandig on-
dernemer. Hij startte Eur-O-Matic,
opende een werkplaats in Oisterwijk
en begon met de revisie van CVT’s.
Een paar jaar later groeide het  bedrijf
uit zijn jasje en verhuisde Eur-O-
Matic naar een groter pand met
meer dan 700 m2 aan werkplaats aan
de Nedervonder in  Oisterwijk.
 Inmiddels reviseert het bedrijf 350
transmissies per jaar, waarvan 60%
CVT’s. Wat daaraan stuk gaat? “We
komen vaak beschadigde duwban-
den of kettingen en poelies tegen.
Meestal zijn die  veroorzaakt door
 andere storingen. Dat kunnen
 interne of externe  lekkages zijn of
storingen in het  regelsysteem.”
Daarin verschilt de CVT dus niet van
DSG’s en traditionele automaten:
“Ook daarin ontstaan defecten

vaak als gevolg van hydraulische of
elektronische regelstoringen”.
Om zeker te weten dat er na revisie
geen storingen in de bak achterblij-
ven, ontwikkelde Van Beek een ge-
avanceerde proefstand. Die is zo
flexibel dat hij alle mogelijke trans-
missies aankan inclusief vierwielaan-
drijvers: “We meten ingaand koppel,
uitgaand koppel, toerental, tempe-
ratuur en flow en we kunnen alle
ventielen aansturen. Ook wij maken
fouten, maar dankzij deze bank gaat
een bak die niet perfect gereviseerd

is, hier de deur niet uit”. En dankzij
een compleet testrapport ziet de
klant dat ook.
Dan wordt het tijd voor de praktijk.
Van Beek demonstreert de testbank,
terwijl zijn medewerkers Guido
en Marco respectievelijk een
 Multitronic CVT en een DSG de- en
monteren. Mooi werk. En het
 mooiste is, het marktaandeel van de
CVT en andere typen automatische
transmissies is in de groei. “Dus
voor wie er voor voelt, wij zoeken
praktisch ingestelde technici.”

Concurrent DSG telt meer onderdelen, is zwaarder en net iets minder compact.

De CVT telt een beperkt aantal onderdelen en
is compact, zodat hij gemakkelijk naast de
dwarsgeplaatste motor in een voorwielaandrij-
ver past.

Hoe zijn CVT en DSG opgebouwd? Eur-O-matic-collega Marco haalt stap-voor-stap een DSG uit 
elkaar.

Control unit 
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Duwband

Doe de CVT-kennistest!
Hoe staat het met uw kennis van de CVT? Test en leer bij, bekijk de video’s uit de AMT-ATG
CVT-kennistest. U vindt de kennistest in het maanddossier www.amt.nl/april2011.
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