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ATS Rijswijk gespecialiseerd in automaatbakken

Versnellingsbak repareren of reviseren?
Jan Willem de Looze is eige-

naar van Automatische Trans-

missie Service (ATS) in Rijs-

wijk. In de werkplaats voeren 

zes technici de reparatie- en 

revisiewerkzaamheden uit. 

Het bedrijf biedt voor elk 

versnellingsbakprobleem een 

oplossing. Wat kan het 

autobedrijf leren van de 

automaatspecialist?

Voordat hij als transmissiespecialist begon impor-
teerde Jan Willem de Looze Amerikaanse campers. 
“Die waren ‘oversized’ en dus veel te zwaar. Een 
Chevrolet-chassis diende vaak als basis, maar je 
kunt je voorstellen dat als je dubbele koelkasten 
en meer van dat soort extra’s gaat monteren zo’n 
camper al snel heel zwaar wordt, te zwaar. De au-
tomatische versnellingsbak begeeft het dan snel. 
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gingen 
de prijzen van de campers omhoog. Bovendien 
steeg de benzineprijs fors. Het gevolg was dat het 
bedrijf waar ik voor werkte geliquideerd werd. 
Samen met de toenmalige chef werkplaats heb 
ik het bedrijf overgenomen. Dat was in 1982. We 
richtten ons op de reparatie van die versnellings-
bakken. In de Verenigde Staten is dat een grote 
markt, dus hebben we daar een cursus gevolgd. 
Daarna hebben we tot 1986 samen versnellings-
bakken gereviseerd. Ik wilde daarmee doorgaan 
en me daarin specialiseren, terwijl mijn collega 
ook andere werkzaamheden wilde uitvoeren. We 
zijn toen beiden onze eigen weg gegaan.”

Ieder zijn eigen taak
In 1986 vestigde De Looze zijn bedrijf ATS in 
Rijswijk. ATS heeft nu zes medewerkers in de 
werkplaats. De Looze vertelt hoe de taakverde-
ling in elkaar steekt: “We hebben gelukkig weinig 
verloop in personeel, twee technici zijn al langer 
dan twintig jaar in dienst en één langer dan tien 
jaar. Twee medewerkers zijn gespecialiseerd in het 
reviseren en repareren van zowel automatische 

als handgeschakelde versnellingsbakken. Eén me-
dewerker doet alleen automaten en een andere 
alleen handgeschakelde bakken en differentiëels. 
Twee medewerkers zorgen voor de uit- en inbouw 
van de versnellingsbakken. Dat gebeurt op een 
van de vijf tweekoloms bruggen, of op de vierko-
lommer. Die laatste gebruiken we voornamelijk 
voor zware en grote auto’s”. ATS adviseert zijn 
klanten, voor 80 procent autobedrijven, om auto’s 
altijd in zijn geheel te brengen. “Alleen de versnel-
lingsbak opsturen is meestal niet voldoende. De 
juiste diagnose is cruciaal. Voor we met de repara-
tie of revisie beginnen moeten we weten wanneer 
het probleem zich voordoet. Maakt de bak geluid? 
Waar komt het geluid vandaan? Schiet de auto 
uit z’n versnelling? Kraakt de versnellingsbak? En 
in welke versnellingen doet het probleem zich 
voor? Of doet hij het alleen als de auto stilstaat? 
Al dat soort zaken willen we weten om exact vast 
te kunnen stellen wat het probleem is. We zijn een 
verlengstuk van het autobedrijf. Natuurlijk zijn we 
niet de enige speler, want er zijn meer revisiebe-
drijven. Maar nieuwkomers maken geen kans in 
deze markt. Ervaring speelt een grote rol en je 
moet flink investeren.”

Reparatie in eigen huis
“De meeste onderdelen kopen we in. Vroeger 
haalden we ze voornamelijk uit de Verenigde 

Staten, maar tegenwoordig heb je in Nederland 
ook goede leveranciers. We gebruiken soms een 
draaibank om onderdelen te produceren, maar 
het is niet te doen om zelf tandwielen te produce-
ren. Soms stellen klanten de vraag of we andere 
tandwielen kunnen leveren om de bakverhoudin-
gen aan te passen. Maar zelf de juiste overbren-
gingsverhoudingen en de schuinte van de tanden 
bepalen, is niet te doen. Als we onderdelen 
kunnen repareren doen we dat natuurlijk wel. 
In sommige gevallen zijn we genoodzaakt zelf 
onderdelen te produceren. De vacuüm-modulator 
die onder meer in de Peugeot 106, Renault Clio 
en Citroën Saxo gebruikt wordt, is niet meer le-
verbaar. We hebben een verloopstuk gemaakt en 
gebruiken nu een vacuüm-modulator van Ford”, 
legt De Looze uit.
ATS doet vrijwel alle werkzaamheden zelf. “Het re-
pareren van een DSG-bak of het vervangen van de 
koppelingen van zo’n bak doen we hier. Alleen bij 
het inleren van een DSG hebben we de hulp van 
de dealer nodig. Je kan het via Pass-Thru doen, 
maar dat is kostentechnisch nog niet interessant. 
We hebben goed contact met de dealers. Onze 
ervaring is dat als jij veel deelt, zij ook open staan 
om jou te helpen. Semi-automatische versnel-
lingsbakken met problemen verwijzen we meestal 
naar de dealer door. Meestal veroorzaakt de elek-
tronica een probleem. Als het toch de zogenoem-

Bij ATS wordt een versnellingsbak na demontage eerst gereinigd. Daarna gerepareerd en uitvoerig getest. De revisiespecialist geeft 
het autobedrijf tal van praktische tips.

REVISIE

13AMT012z050   50 11-12-13   15:38

1



AMT | 2013
51 AMT | 2013 

 TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: AMT 

de hard parts, zoals tandwielen, zijn dan repareren 
wij de bak natuurlijk graag”, zegt De Looze. 
 De doorlooptijd is gemiddeld drie tot vijf werk-
dagen, waarbij altijd één dag voor de uitbouw en 
één dag voor de inbouw nodig is. De onderdelen 

Elke medewerker bij ATS heeft een eigen specialisme en werkbank. De onderdelen van een versnellingsbak blijven op een trolley 
netjes bij elkaar.

Uit- en inbouw doet ATS graag zelf. Diagnose stellen aan een 
losse versnellingsbak is veel lastiger.

THEMATHEMA

voor de meest gangbare versnellingsbakken heeft 
ATS op voorraad. “Vroeger repareerden we twintig 
tot dertig verschillende bakken. Tegenwoordig is 
de zestraps automaat van ZF al in meerdere uit-
voeringen beschikbaar. Inwendig verschilt de bak 
bijvoorbeeld bij BMW en Jaguar. En de elektronica 
van beide bakken kun je helemaal niet met elkaar 

vergelijken. Tegenwoordig krijgen we zo’n 150 
tot tweehonderd verschillende bakken in onze 
werkplaats. Het is onmogelijk om alle onderdelen 
van al die bakken op voorraad te hebben. Ons 
magazijn bestaat uit twee verdiepingen: boven 
liggen de grote onderdelen, beneden de kleine.” 

 Voorkom herhalingsbezoeken 
 ATS Rijswijk ziet een verschuiving plaatsvinden in 
de revisiemarkt. De Looze: “Een paar jaar geleden 
werd de gehele versnellingsbak gereviseerd. Alle 
lagers werden dan vervangen. Tegenwoordig 
krijgen we steeds vaker de vraag om alleen die 
onderdelen te vervangen die daadwerkelijk ver-
sleten zijn. Zijn sommige lagers nog goed? 
Dan mogen die blijven zitten van de klant. 
Natuurlijk bepaalt de klant dat zelf, maar er zijn 
ook risico’s aan verbonden. Een automaat is 
een complex systeem. Elke versnelling gebruikt 
minimaal twee koppelingen. En versnellingen 
delen koppelingen. Als je een deel van de bak wel 
vernieuwt en een deel niet, dan kan het probleem 
zich verschuiven naar andere versnellingen. Bij de 
receptie hebben we een schematische tekening 
van een automaatbak liggen. Daar leggen we de 
klant uit hoe de versnellingsbak werkt en wat de 
gevolgen zijn als we slechts een reparatie uitvoe-
ren in plaats van een complete revisie. Bovendien 
is een revisie op lange termijn meestal voorde-
liger, de bak ligt er toch af en de klant betaalt 
alleen voor de extra onderdelen. Dat is maar een 
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“De lijm van het frictiemateriaal laat los door koelvloeistof in de 
olie. Een lekke warmtewisselaar is de oorzaak”, zegt Jan Willem 
de Looze.

Eigenaar Jan Willem de Looze legt bij de receptie uit hoe een 
automaatbak werkt en wat de risico’s zijn van repareren in 
plaats van reviseren.

relatief klein bedrag op de totale reparatie. Maar 
dat bedrag is vaak ook de marge van het auto-
bedrijf. Het is een afweging die de klant maakt. 
Wil je het probleem nu oplossen of wil je het 
risico nemen dat de auto binnenkort met andere 
problemen weer terugkomt?” 

 Voorkom problemen 
 Hoe ontstaan versnellingsbakproblemen 
eigenlijk? 
“Een versnellingsbak heeft, net als de motor, 
onderhoud nodig. In een bak zitten ook bewe-
gende onderdelen. Het is toch raar dat je bij 
een verbrandingsmotor de olie elke 20.000 km 
vervangt, terwijl de olie van een versnellingsbak 
nooit ververst hoeft te worden? Mijn advies is om 
de olie elke 50.000 km te verversen. Een probleem 
waar autobedrijven vaak tegenaan lopen is dat ze 
niet weten hoe ze het olieniveau moeten peilen 
of hoe ze olie bij moeten vullen. Wij zijn lid van 
de VNTS, de Vereniging Nederlandse Transmissie 
Specialisten. Bel een VNTS-lid, wij geven veel tele-

fonisch advies aan autobedrijven. Helaas is niet bij 
elke versnellingsbak het fi lter te vervangen, maar 
als het wel kan, doe dat dan ook regelmatig. En let 
op bij een zwetende versnellingsbak. Dat is geen 
ramp, maar zorg dat er voldoende olie in zit”, zegt 
De Looze. 
 Is spoelen een oplossing? 
“Nee”, zegt De Looze. “De naam spoelen wekt een 
verkeerde indruk. Ik ben er ook geen voorstander 
van. Versnellingsbakfabrikanten geven na een 
spoelbeurt ook geen garantie meer, want tijdens 
het spoelproces gebruik je een olie met een 
reiniger, terwijl de fabrikant maar een bepaald 
type olie voorschrijft. Daarnaast komt de olie niet 
overal tijdens een spoelbeurt. Op de brug kun je 
niet door alle versnellingen schakelen vanwege 
de tractiecontrole. Een deel van de vervuiling blijft 
er dus in zitten. Het is best mogelijk dat een bak 
beter schakelt na een spoelbeurt, maar het is een 
tijdelijke oplossing. Je repareert er geen bakken 
mee. Het vervangen van de olie en het fi lter heeft 
vaak al hetzelfde resultaat.” 

 Veel voorkomende revisies 
 Behalve te weinig of geen onderhoud zijn er 
ook andere zaken die Automatische Transmissie 
Service veel tegenkomt. ATS-eigenaar De Looze: 
“Bij Mercedes-Benz gaan de koppelomvormers 
regelmatig defect. De olie wordt gekoeld in de 
warmtewisselaar. Door een lekkage daarin komt 
er koelvloeistof in de olie. Dat is funest voor de 
lijm van het frictiemateriaal, waardoor het loslaat. 
Nu voeren we bij Mercedes-Benz altijd een 
glycoltest uit. Als je koelvloeistof in de olie hebt, 
is dat het begin van het einde. Andere bekende 
probleemgevallen zijn de automaatbakken van 
de Volvo V70 van rond het jaar 2000. Die gaan raar 
schakelen. Een complete revisie kost 3.000 euro, 
als je geluk hebt blijft het bij het vervangen van 
het schakelbrein, dan ben je voor een kleine 1.500 
euro klaar. Helaas kunnen we niet vooraf bepalen 
of het vervangen van het brein voldoende is”. 
Ook de vijf- en zestraps automaatbakken van 
ZF in BMW komen regelmatig in de werkplaats 
van ATS. “Het toerental schommelt, terwijl de 
auto constant rijdt. Er zijn dan problemen met 
de lockup. Je ziet het niet altijd terug als je de 
auto uitleest. Meestal is de koppelomvormer de 
oorzaak, na vervanging van de koppelomvormer 
is het probleem opgelost.” 
 Bij de receptie heeft ATS een aantal sprekende 
voorbeelden liggen. De Looze: “Een verkeerd 
signaal van de luchtmassameter kan voor een te 
hoge druk in het schakelbrein zorgen. Dat kan 
daardoor zelfs scheuren. Er zijn gelukkig gemo-
difi ceerde onderdelen beschikbaar. Lekkende 
schakelbreinen komen veel voor. Soms kun je 
overmaat kleppen monteren, maar als de gaten 
ovaal zijn geworden, dan moet je het schakelbrein 
vervangen.” 
 Na een reparatie of revisie test ATS de bak met 
lucht. Het testen op een testbank kost teveel tijd, 
want je moet de bank voor elke bak aanpassen. 
En omdat het revisiebedrijf zoveel verschillende 
bakken repareert is dat niet effi  ciënt. Maar ATS is 
overtuigd van de kwaliteit van de reparaties, want 
op een reparatie geeft het bedrijf een half jaar 
garantie en op een revisie een jaar. 

De overdrive hub van de Ford Raptor is gebroken. ATS bestelt 
soms onderdelen in de Verenigde Staten.

Onderdeel niet meer leverbaar? ATS maakte een verloopstuk 
om een vacuüm-modulator van Ford bij Renault, Citroën en 
Peugeot te kunnen gebruiken.
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