
AMT | 2012 www.amt.nl
40

SMEERMIDDELEN THEMATHEMA

AMT | 2012

De neiging bestaat om haast vanzelf-
sprekend aan te nemen dat de trans-
missie van een auto ‘filled for life’ is,
dus nooit ververst hoeft te worden.
Bij veel handgeschakelde bakken
van niet al te oude automodellen is
dat zo, zelfs automatische transmis-
sies kunnen van de fabriek deze
kwalificatie meekrijgen. Hoewel het
smeermiddel daarin zwaar belast
kan worden, net als in continu varia-
bele transmissies met verstelbare,

conische schijven. En ook in een
dubbelkoppeling transmissie met
natte koppelingen, waar olie verver-
sen wel degelijk noodzakelijk is.
We stelden een reeks olieleveran-
ciers enkele gerichte vragen over
transmissiesmering. Daarbij kwa-
men de experts met meer argumen-
ten, waarom smering van transmis-
sies tegenwoordig bepaald nog
steeds aandacht vraagt. Met als so-
lide verkoopargument voor het au-

tobedrijf dat een goed gesmeerde
transmissie een betere schakelkwali-
teit geeft, dus meer comfort voor de
klant. Dit naast een langere levens-
duur voor de transmissie, waarvan
de klant misschien kan menen dat
pas de volgende eigenaar van de
auto daar baat bij heeft.

Dunner en duurzamer
De leveranciers van transmissieolie
wijzen erop dat de sterke motoren

van de laatste tijd, vooral diesels met
een hoog koppel, een zware belas-
ting betekenen voor transmissies. Te-
gelijk heeft de industrie gepoogd de
intervallen voor onderhoud maxi-
maal op te rekken. Zoals met een le-
vensduurvulling voor transmissies.
Daar komt nu in steeds sterkere
mate bij dat naar dunne olie voor
transmissies wordt gezocht, die met
weinig wrijving een bijdrage levert
aan een lager brandstofverbruik.

Olie liever niet levenslang in de bak
Ook transmissiesmering vraagt onderhoud

Als het gaat over smering in de auto wordt al gauw automatisch gedacht aan de ingewikkelde

vereisten van motorsmering. Veel anders is er toch niet meer, behalve wat vetsmering bij de

montage van sommige nieuwe onderdelen? O ja, de versnellingsbak bevat verder nog olie. Die

heeft ook onderhoud nodig, al lijkt het vaak van niet. AMT informeerde bij de experts.

www.amt.nl/juli-augustus2012

Elke transmissiespecialist, zoals hier bij Autrans, zal u vertellen dat levenslange vulling zeker bij automaten geen optimale werking garandeert. Dus controleer die olie, en vervang liever toch als leeftijd en
kilometerstand al gevorderd zijn.
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Wat er dan niet met zoveel woorden
bij wordt gezegd is dat het vooral
gaat om de ECE-testcyclus die de
 officiële cijfers voor verbruik en 
CO2-uitstoot vastlegt. Dit is enorm
belangrijk aan het worden, nu in
steeds meer landen aanschaf- en
gebruiksbelasting voor auto’s mede
gebaseerd wordt op de CO2-uitstoot.
Belangrijk in deze testcyclus is speci-
aal de opwarmfase, dus mede de
weerstand die koude olie in de
transmissie oplevert. Vandaar dat bij
‘thermomanagement’ nu ook al de
transmissie wordt betrokken, met
name het zodanig regelen van de
koeling dat motorblok en transmis-
sie na de koude start zo snel moge-
lijk op temperatuur komen.
Vandaar, aldus leverancier van Ken-
dall olieproducten Noviol BV, dat
multigrade olie voor de transmissie
opkwam. Met steeds grotere viscosi-
teitsspreiding, zoals 75w-90, wat een
overstap vereist van minerale naar
volsynthetische olie. Waarmee zelfs
een extreem viscositeitsbereik mo-
gelijk wordt zoals bij Total Transmis-

sion Syn FE waarvan een 75w-140
variant bestaat. Dunne olie, hoge
belasting en lage onderhoudsbe-
hoefte zijn moeilijk te combineren
en leiden ertoe dat na motorolie ook
transmissieolie merkspecifieke eisen
krijgt aangemeten die boven de al-
gemene SAE- en API-eisen uitgaan.
Martijn Pfeiffer van Eurol Oil: “Het
wordt voor onderhoudsspecialisten
steeds moeilijker de juiste olie te
vinden. Met behulp van de Product
Adviseur op de Eurol-website kun je
ook de juiste transmissieolie vinden
voor elk modeltype auto. Eurol heeft
een assortiment dat een zo groot
mogelijk spectrum van gangbare
specificaties afdekt met zo weinig
mogelijk verschillende producten.
Aangezien sommige specificaties
 elkaar uitsluiten is het onontkoom-
baar om meerdere ATF-producten te
voeren.”

Minimaal controle uitvoeren
Onze eerste vraag aan de smering-
deskundigen betrof de periodieke
controle van de oliestand in de

transmissie. Alleen kijken naar
eventuele lekkage of zweten, als
aanwijzing dat bijvullen nodig kan
zijn? Of altijd echt het peil in de bak
controleren?
De negen olieleveranciers die ons
adviseerden zijn het roerend eens
dat echt peilen wel het beste is. Vol-
gens aanwijzingen van de autofabri-
kant, omdat verschillende of soms
ook helemaal geen mogelijkheden
voor het peilen in de transmissie
worden gehanteerd. Oliemaat-
schappij MPM laat weten op hun
site met productaanbevelingen bin-
nenkort handleidingen toe te voe-
gen, hoe bedrijfsvloeistoffen ge-
peild of vervangen moeten worden.
Kroon Oil raadt aan zeker het peil in
de transmissie te controleren bij au-
to’s met onbekende onderhouds-
historie. Dit peilen moet gebeuren
volgens het boekje, vooral bij auto-
maten. In het boekje staat of het
peilen bij warme of koude trans-
missie moet, met een automaat in
D- of N-stand. Chevron/Texaco en
Castrol bevelen hun olieanalyse aan

wanneer de olie in de transmissie
een vreemde kleur of geur heeft,
ook Eurol beveelt een analyse aan
wanneer onzeker is of de olie nog
voldoet. Waarbij Castrol toevoegt
dat in geval van twijfel verversen
van de olie altijd beter is, bij voor-
keur met voorafgaand gebruik van
spoelolie om eventuele slijtdeeltjes
te verwijderen.
Eurol wijst er nog op dat teveel olie
in de transmissie ook niet goed is.
Dat kan leiden tot schuimvorming,
als tandwielen of andere onderde-
len door een te hoog olieniveau
slaan, Valvoline noemt specifiek het
letten op schuimvorming bij con-
trole. “Schuim bestaat vooral uit
lucht, en dat smeert niet.” Meerdere
leveranciers winden er geen doekjes
om: een verkeerd oliepeil in de
transmissie leidt zeker tot proble-
men, met kans op zeer kostbare
schade. Neem controle op de trans-
missieolie dus heel serieus.

Toch maar verversen
Onze tweede vraag is of het ook bij
een transmissie met levensduurvul-
ling toch zinvol kan zijn de olie te
verversen. Jeff Cuypers van BP/Ca-
strol noemt schakelproblemen als
aanleiding om toch de olie te ver-
vangen, waarbij dan zeker een olie-
analyse zinvol is om na te gaan of
daaruit valt af te lezen wat het pro-

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: JAN LIEFTINK, LEVERANCIERS

Een leuk opstellinkje van Kroon Oil met twee
oliesoorten? Nee, alle flessen bevatten een ander type

 transmissieolie, links voor handgeschakelde en rechts voor automatische bakken.
Helaas, de fabrieksvoorschriften vragen erom. 

Steeds vaker zult u geconfronteerd worden met
dubbelkoppelingtransmissies, zoals deze van
Audi bijvoorbeeld. Daarin kunnen aparte olie-
voorraden zitten voor tandwiel/lagersmering,
en voor de hydraulische schakelbediening.

Een van de speciale producten waar je niet
 omheen komt, in dit geval van MPM. Deze
MB7S ATF is toegesneden op bijzondere eisen
van Mercedes-Benz, iets anders mag niet in hun
automaten.
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Olie-analyse met IPM Solutions
Speciaal voor automaten met een
vloeistofkoeling heeft IPM Solutions
een handig middel om snel en mak-
kelijk een lekkageprobleem vast te
stellen. Is er een lekkage van koel-
middel in de transmissie, dan leidt
dat zeker tot problemen. Vooral ver-
ontreiniging met glycol (antivries) is
zeer schadelijk voor een automaat.
Net als voor motorolie heeft IPM So-
lutions ook voor transmissieolie spe-
ciaal testpapier om glycolbesmetting
aan te tonen. Een druppel bedrijfs-
warme transmissieolie op het papier,
vijf minuten laten inwerken, dan het

resultaat bekijken. Uit de ontstane
olievlek valt zowel af te lezen hoe ver
de olie in het algemeen vervuild is, als
de aanwezigheid van water en glycol.
Wanneer in deze snelle olieanalyse
een lichte rand om de olievlek zicht-
baar is moet onmiddellijk de trans-
missie worden schoongespoeld en
voorzien van verse olie. Natuurlijk
nadat is nagegaan waar de lekkage
van koelvloeistof is opgetreden.

Meer informatie: 
www.ipmsolutionsbv.nl
Tel.: (055) 541 13 26

bleem precies zou kunnen zijn.
“Maar zelfs als er geen problemen
vastgesteld zijn kan preventief olie
vervangen na bijvoorbeeld 100.000
km of zes jaar zorgen dat de versnel-
lingsbak goed blijft functioneren.
Voorkomen is altijd beter dan gene-
zen, nietwaar?”
Liqui Moly houdt het er voorzichtig
op dat zwaarbelaste transmissies
van vrachtwagens op aanwijzing

van de fabrikant, afhankelijk van het
gebruik, wel na 160.000 tot 500.000
km vervangen moeten worden. Een
heel andere mening heeft MPM, die
producten van eigen merk voert en
van Petronas. “Onze praktijkervaring
leert dat afhankelijk van belasting
en merk voertuig vervangen van de
transmissieolie na 60.000 tot 90.000
km zinvol is. Het additievenpakket
van de First-fill olie werkt dan al niet

meer optimaal, wisselen van de olie
heeft een positief effect op het func-
tioneren van de transmissie.”
Kroon Oil licht nader toe: “Met name
bij automatische transmissies kan
toch verversen verstandig zijn.
Vooral bij zwaar belaste auto’s met
hoge koppels wordt de transmissie
en de ATF zwaar belast en kan de
temperatuur behoorlijk oplopen. Dit
bevordert de veroudering van de
olie, ook de zogenaamde levens-
duurvulling oliën. Door thermische
overbelasting kan de olie zuur wor-
den en verminderen de anti-slijtage-
eigenschappen. Het is niet voor
niets dat fabrikanten steeds meer
terugkomen van levensduurvulling,
omdat blijkt dat preventieve verver-
sing de levensduur van automaten
aanzienlijk kan verlengen.”
Ook van Texaco/Chevron krijgen we
het advies om voor de zekerheid bij
hogere ouderdom of kilometerstand
van de auto toch maar de transmis-
sieolie te verversen. “Zeker gezien
het feit dat een bakrevisie makkelijk
enkele duizenden euro’s kan kosten,
wat door een relatief goedkope olie-
verversing uitgesteld of overbodig
kan worden.” Alle experts zijn het
eens dat zware belasting, zoals vaak
rijden met caravan of aanhanger,
een goede reden is om af te wijken
van een ‘levensduurvulling’. En dan
in elk geval extra attent te zijn op
controle of de smering van de trans-
missie geen afwijkend niveau,
vreemde geur of zwarte verkleuring
vertoont. Ofwel: het is belangrijk uw
klant te kennen en te weten hoe die
zijn auto gebruikt.

Echt alleen voorgeschreven
 oliesoort
Volgende vraag: wat is het verschil
tussen synthetische, semisyntheti-
sche en minerale olie voor transmis-
sies? En kun je die ongestraft men-
gen? Kun je in het algemeen een
transmissie bijvullen met andere
olie dan er oorspronkelijk al in zit?
Wat dit laatste betreft klinkt een
eensgezind koor van de smeerex-
perts. Gebruik altijd alleen de voor-
geschreven oliesoort, en meng
nooit verschillende soorten.
Niet dat meerdere soorten zich che-
misch gezien niet zouden laten
mengen, maar het zal onduidelijk
zijn welke eigenschappen het
mengsel precies heeft. Dat mag niet,
omdat de transmissieolie een con-

Hoe krijgen ze het voor elkaar? ZF weet negen versnellingen te persen in deze automaat voor dwarse
motoropstelling die in 2013 in productie moet gaan. Met negentraps automaat zal een auto zuiniger
rijden dan met handschakeling. U ziet ook achterop deze automaat een warmtewisselaar, let dan
op dat koelvloeistof en transmissieolie niet bijeen komen.

structie-element is dat belangrijke
invloed heeft op het schakelgedrag
en de levensduur van de transmis-
sie. Nog los van de eerder ge-
noemde trend naar dunne olie die
brandstof bespaart, door een spe-
ciale formulering die hierbij toch
voldoende smering garandeert. En
als het even kan ‘levenslang’ mee
moet gaan. Daarmee kun je niet ex-
perimenteren door een smeermid-
del met andere eigenschappen in de
transmissie te brengen, de gevolgen
zijn volstrekt onvoorspelbaar en
zeer waarschijnlijk niet gunstig.
Arie de Graaf van Valvoline geeft
wat algemene toelichting. “Volsyn-
thetische olie is bedoeld voor ver-
snellingsbakken die temperaturen
boven 105 graden Celsius bereiken
en een zeer lange verversingster-
mijn hebben. Een semisynthetische
olie kan temperaturen tot 100 gra-
den Celsius aan. Minerale olie is
voor oudere auto’s die nog kope-
ren of bronzen onderdelen heb-
ben.”
Maar eigenlijk is niet van belang te
weten of een transmissieolie wel of
niet synthetisch is, het gaat erom
scherp te letten op de juiste specifi-
catie zoals door de autofabrikant
aangegeven. Modernere bakken
vragen volsynthetische oliesoorten

Dexron is een al lang bekende standaard voor
ATF olie, maar daar zijn we ook al bij de zesde
formulering voor de nieuwste transmissies.
Wordt een oudere versie gevraagd, gebruik dan
die, want een nieuwere versie heeft andere ei-
genschappen maar is niet ‘beter’.
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Smeeradviezen online
AMT stelde een lijst op van adviessites voor smeermiddelen.
Deze bevat links naar bijna alle merken smeermiddelen. Een
aantal daarvan heeft nog een productselector aan zijn site
toegevoegd, of deze keuzewijzer verbeterd. De laatste ons
bekende stand van zaken staat in het maanddossier op www.amt.nl/juli-augustus2012,
of scan de bijgevoegde QR code.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

die lange levensduur, lage wrijving
en een breed viscositeitsbereik kun-
nen bieden. “Als voor een handge-
schakelde bak een API GL-4 wordt
gevraagd, maar een GL-5 specifica-
tie wordt gebruikt zal het EP (Ex-
treme Pressure) additief daarin de
synchronisatieringen in de bak aan-
tasten. Gebruik je een verkeerde
soort ATF in een automaat, dan kan
dat stick-slip veroorzaken bij de
rembanden en daardoor een schok-
kend schakelgedrag.”

Transmissieservice tips
Terugkomend op het begin van dit
artikel: transmissieolie heeft grote
invloed op de schakelkwaliteit, naast
de levensduur van een transmissie.
Vooral bij een automaat is goed
schakelen synoniem met juiste sme-
ring. Bij de steeds populairder wor-

dende automaten is niet alleen de
souplesse bij schakelen in het ge-
ding, maar kunnen ook de schakel-
momenten verschuiven als de sme-
ring niet in orde is.
Kort en goed, gebruik in transmis-
sies de voorgeschreven smeermid-
delen en bespaar niet met een
goedkopere soort. Controleer gere-
geld het peil in de transmissie, ter
voorkoming van kostbare inwen-
dige schade. Let extra op als de
schakelkwaliteit vermindert, het kan
een teken zijn dat de olie in de
transmissie beter vervangen kan
worden. Ook als de autofabrikant
geen verversing voorschrijft. Con-
troleer de olie, laat bij twijfel een
olieanalyse uitvoeren.
Zet zo’n analyse maar op de reke-
ning, om uw klant te tonen dat u
uiterste zorg besteed aan de auto-

service om mogelijk later hoge
kosten voor transmissieschade te
voorkomen. Daarvoor, en voor de
best mogelijke schakelkwaliteit,
raden experts aan na veel jaren of
kilometers uit voorzorg de trans-

missieolie te vervangen, ook als
dat niet is voorgeschreven.

Gebruik aanbevelingslijsten
Houd u wel aan de voorschriften
wat betreft de oliesoort die in de
transmissie hoort. Zelfs al betekent
dat bij nieuwere auto’s (helaas)
een steeds uitdijend woud van
merkspecifieke eisen, zoals dat ook
ontstond voor motorolie. Waarop
olieleveranciers proberen in te
 spelen met een zo klein mogelijk
gamma om toch al die specificaties
af te dekken, maar geen enkel merk
kan dat redden met universele
 altijd-goed-oliën.
Vandaar dat alle geraadpleegde
smeermiddelmerken zeggen over
een hele reeks transmissie- en hy-
drauliekoliën te beschikken die veel
fabrieksvoorschriften afdekken van
truck- en personenautomerken en
transmissiefabrikanten. Als voor-
beeld zegt Kroon Oil een gamma
van 21 producten te hebben in ATF,
transmissie- en hydrauliekolie.
In dit verband wijzen we op ons
smeermiddelenthema van vorig jaar,
toen we doken in de websites voor
productadviezen die de meeste olie-
leveranciers hebben. Naast motor-
olie staan daarin vrijwel altijd ook de
voorgeschreven oliën voor transmis-
sie, eventueel achterasdifferentieel,
hydraulische stuurbekrachtiging en
remvloeistof. Wat de fabriekseisen
van voertuigfabrikanten betreft
maakt het weinig uit bij welk smeer-
middelmerk u kijkt. De voorschriften
halen deze diverse productselectors
uit dezelfde bronnen, waarbij ze dan
een passend product van eigen
merk aangeven. U vindt ons actuele
overzicht van adviessites in het
maanddossier dat hoort bij dit
 nummer van AMT.

Ook voor handgeschakelde bakken krijgt  synthetische olie de boventoon, met een groot viscositeitsbereik dat aan brandstofbesparing bijdraagt.

Het is haast allemaal synthetisch wat de klok slaat, zien we bij deze collectie moderne transmissieoliën van Eurol. Hun Transfluid STF (links) bevelen ze aan
voor automaten die moeite hebben met soepel schakelen.
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