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INLEIDENDE TEKST: BEDRIJFSHISTORIEK 

INLEIDING  In 1994 introduceerde het Formule 1 team Williams Renault zijn eerste bolide 

met continu variabele transmissie (CVT) op het testcircuit. De kracht van de 

820 PK sterke motor werd via een aangepaste Variomatic feilloos 

overgebracht op het wegdek.  

“Deze machine is slimmer dan de mens omdat het beter kan schakelen dan ik”, 

getuigde testpiloot David Coulthard. 

36 jaar eerder, in 1958, rolde de eerste DAF Variomatic met 22PK van de band. 

8 jaar had Hub Van Doorne erover gedaan om de eerste CVT bereikbaar te 

maken voor het grote publiek. 

1972-1992  Het succes van de eerste DAF modellen ging niet ongemerkt voorbij. 

Al snel kwam een grote speler op de Europese automarkt, m.n. Volvo, onze 

CVT systemen afnemen voor hun wagenpark. 

DAF werd in deze periode (1975) ook overgenomen door Volvo. 

1992-1998  In 1992 werd een nieuw samenwerkingsakkoord met Britse autobouwer 

MG/Rover en diens toeleverancier VCST afgesloten.  

1998-2006  Door toedoen van MINI en later BMW, werd het Duitse ZF Friedrichshafen 

AG in de hiernavolgende 8 jaar een hoofdrolspeler in ons productieproces. 

ZF legde de basis voor onze huidige kwaliteitsprocessen. Hun ‘quality gate’ 

ontwerpmethode effende de weg naar nog groenere en kostenbesparende 

ontwikkelingen. 

2006-HEDEN  Het Chinese Punch International doopte ons CVT concern om naar ‘Punch 

Powertrain’. Een multinationale samenwerking die ons bedrijf verder op de 

rails zette naar productdiversificatie en bredere afzetmarkten. 

Dit werd mede mogelijk gemaakt door de toepassing van nieuwe 

technologiee n in ‘Power & Electronics’ en ‘Software & Controls’. Dankzij de 

Chinese roots werden ook de eerste stappen gezet naar de Chinese markt. 

2008  Punch vestigt zich te Nanjing, China. Een grote doorbraak waaruit  de 

productie van de succesvolle CVT OEM’s en powertrains voor electrische en 

hybride voertuigen voortvloeide. 

2013  Na een periode van samenwerking met DTI te Eindhoven, gespecialiseerd in 

innovatieve conceptontwikkelingen, besloten beiden partijen de krachten 

en expertises te bundelen. Dit leidde tot een integratie van DTI als satelliet 

binnen de Punch Powertrain organisatie. 

De doelstelling om het ontwikkelingscentrum efficie nter te laten groeien en 

aanwezig te zijn in de Technologie Hub van Eindhoven was hiermee bereikt. 
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2014  De internationale verankering werd nogmaals verstevigd door een 

kapitaalsinjectie van het Chinese ‘New Horizon’. 

Naast GIMV, LRM en Capricorn Ventures, vormen zij nu de investeringsbasis 

die garant staat voor verdere groei, autonomie en tewerkstelling in de 

regio’s Sint-Truiden, Eindhoven en Nanjing. 

   

 


