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TRANSMISSIE
Autrans: twintig jaar ervaring in automaten-revisie

Eén op de tien personenauto’s die
vorig jaar in ons land zijn ver-
kocht, heeft een automatische
transmissie. De verwachting is dat
dit percentage de komende jaren in
versneld tempo zal toenemen. Di-
recteur Fred Vendrig van Autrans
verwacht zelfs zo’n 25% over ze-
ven jaar! Voeg daarbij nog de toe-
name in verscheidenheid aan typen
(nu al circa 150!) en complexiteit
(denk vooral aan de elektronische
besturing!) en het zal duidelijk
zijn, dat reparatie èn storingsdiag-
nose vandaag de dag zeer gespe-
cialiseerde vakkennis, testappara-
tuur en gereedschappen vereisen.

2000 per jaar
Gevestigd in een modern bedrijfs-
pand van 1500 m2 en met een be-
zetting van 26 medewerkers revi-
deert Autrans per jaar zo’n 2000
automaten van personenauto’s, on-
geacht het merk en type. Dus ook
de in restauratie en onderhoud van

klassiekers gespecialiseerde gara-
gist is er welkom. Het revisiewerk
neemt circa 85% van het totale
werk in beslag, de rest bestaat uit
deelreparaties. In de meeste geval-
len worden de defecte automaten
los bij Autrans afgeleverd, maar
40% van de klandizie meldt zich
aan mèt de auto voor een reparatie
of ruilbak. Onlangs moest daar-
voor in de ruime werkplaats nog
het aantal hefbruggen tot zeven
worden uitgebreid.

Specialist maakt automaat weer kerngezond

Naar de automaten-dokter
Ook in ons land is de auto-

maat sterk in opkomst.

Daarmee nemen ook de

problemen met deze trans-

missie toe. Volop werk dus

voor de specialisten. 

Autrans in Lunteren revi-

seert jaarlijks ongeveer

2000 automaten. Welke le-

ring kunnen we trekken uit

het vele automatenleed

waar Autrans mee gecon-

fronteerd wordt?

Autrans Automatic Transmission Parts & Service BV in Lunteren revi-
seert 2000 automaten per jaar.Men schrikt nergens voor terug.Alle mer-
ken en typen zijn er welkom, inclusief klassiekers.

Doordat 40% van de klandizie zich
mèt de auto voor een reparatie of
ruilbak aanmeldt,moeten er veel
automaten worden uit- en inge-
bouwd.Daartoe beschikt Autrans
over een ruime werkplaats met ze-
ven hefbruggen.
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Behalve deze werkplaats is er
een uitgebreid magazijn, waarin
voor 150 verschillende typen auto-
maten 15.000 onderdelen en na-
tuurlijk ook ruilbakken van cou-
rante typen op voorraad worden
gehouden. In principe zijn de on-
derdelen altijd van OEM-kwaliteit
(Original Equipment Manufactu-
rer), tenzij de praktijk bewezen
heeft dat een ander product bij ge-
lijke kwaliteit goedkoper of kwali-
tatief zelfs beter is. Het magazijn
levert ook onderdelen voor de los-
se verkoop.

Verder zijn er een afdeling met
milieuvriendelijke reinigingsin-
richtingen, een afdeling waar kop-
pelomvormers en overbruggings-
koppelingen (lock-up’s)
gerevideerd worden (inclusief ba-
lanceren), een afdeling voor ver-
zendklaarmaken van de automaten
die gerepareerd of gerevideerd
zijn, een diagnosecentrum speciaal
voor het opsporen van storingen in
de elektronische regelsystemen,
een kantoor en natuurlijk een rui-
me werkplaats voor het feitelijke
sleutelwerk aan de automaten.
Dankzij veel ramen presenteert de
laatste zich aan de bezoeker als een
open ‘atelier’, waar met groot vak-
manschap gewerkt wordt.

Advies en scholing
Klanten kunnen met hun vragen en
problemen terecht bij een techni-
sche helpdesk. Een diagnose en
eventuele prijsopgave voor de ver-
wachte reparatie zijn er gratis! Er
is ook een ruim leslokaal aanwe-
zig, waar opleidingen en trainin-
gen worden gegeven. Niet alleen
voor het eigen personeel maar in
principe voor iedereen die be-

roepshalve met automaten te ma-
ken heeft en zich wil/moet laten
bijscholen.

Voor het transport van automa-
ten of complete auto’s beschikt
Autrans over een eigen transport-
afdeling. Tenslotte worden er naast
gerevideerde exemplaren van de
meest courante typen automaat
ook gebruikte automaten van ou-
dere typen op voorraad gehouden,
waarvoor geen nieuwe OEM-delen
meer leverbaar zijn. Dit om in ge-

val van nood toch snel over onder-
delen te kunnen beschikken.

Naast de hoofdvestiging in Ne-
derland beschikt Autrans ook nog
over eigen vestigingen in België,
Duitsland (2) en Zwitserland. In
totaal werk voor 60 specialisten.
Momenteel zijn er samenwer-
kingsovereenkomsten met Opel,
Mitsubishi, Hyundai, de Fiat
Groep, Daewoo, Subaru, Nissan,
Renault en Toyota. Hierbij gaat het
dan meestal om het repareren van

defecte automaten binnen de ga-
rantieperiode.

Onderdelen die bij reparatie/re-
visie zijn vervangen, worden op de
rekening in mindering gebracht als
ze nog voor revisie en dus herge-
bruik in aanmerking kunnen ko-
men.

Nog even iets over het storing-
zoeken. Dat kan zonodig al rijdend
met de auto plaatsvinden naar aan-
leiding van de klacht van een auto-
mobilist of diens garagist. Met de-
zelfde draagbare testapparatuur
kan na reparatie/revisie ook tijdens
een testrit de werking van de auto-
maat worden gecontroleerd.

Storingsdiagnose
Interessant is om te zien hoe er ge-
werkt wordt als een klant (of diens
garagist) langs komt met een

In het magazijn worden voor zo’n
150 verschillende typen automa-
ten 15.000 onderdelen (in principe
altijd ‘OEM’) op voorraad gehou-
den,evenals de nodige gerevi-
seerde automaten van de meest
courante typen.Onderdelen wor-
den ook los aan de autobranche
verkocht.

Hier zijn de specialisten aan het
werk.Orde en netheid, tesamen
met een grote dosis vakkennis
zorgen voor kwalitatief hoogwaar-
dig revisiewerk.

Voor het testen en afstellen van de diverse automaat-
onderdelen beschikt Autrans over hoogwaardige
diagnose-apparatuur.

Autrans-directeur Fred Vendrig
verwacht de komende jaren een
spectaculaire groei van het aantal
automatische transmissies.Die
worden bovendien technisch veel
complexer.Genoeg werk dus voor
de specialisten!

Bij het storingzoeken aan elektronisch gestuurde au-
tomaten kan het storingsgeheugen uitkomst bieden.
Zonder ook maar iets te demonteren is de oorzaak
soms snel gevonden.
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klacht over de werking van de au-
tomaat. Een proefrit is dan natuur-
lijk de eerste stap, waarbij soms al
meteen een misverstand uit de weg
wordt geruimd. Zo kan een auto-
mobilist zich bijvoorbeeld storen
aan een bepaald gedrag van de au-
tomaat. De ervaring bij Autrans
heeft echter geleerd, dat dit gedrag
door het gebruik heel normaal kan
zijn geworden voor het betrokken
type automaat. In zo’n geval hoeft
er dus geen enkele reden tot onge-
rustheid te zijn. Meestal blijkt die
geruststelling voor de automobilist
al voldoende te zijn, om het gedrag
van de bak ook meteen niet meer
als storend te ervaren!

Bij oude typen automaten geeft
een verstopt filter nogal eens pro-
blemen. Als daar verzuimd perio-
diek onderhoud de schuld van is,
dan is het euvel doorgaans snel
verholpen met verversen en reini-
gen van het filter. Bij moderne
bakken daarentegen komt vervui-
ling van de ATF door slijpsel van
de frictievoeringen nog nauwelijks
voor. Dit dankzij een veel slijtvas-
tere materiaalsamenstelling. Een
verstopt filter moet hier dan ook
als de aankondiging van groter on-
heil worden beschouwd!

Ook kan tijdens de proefrit aan
de hand van aangesloten testappa-
ratuur blijken, dat de motor er de
oorzaak van is dat de bak niet meer
zo goed schakelt als voorheen. Of
dat de automaat een storing heeft
die nog niet eens was opgemerkt!
Een niet werkende overbruggings-
koppeling is van dat laatste een
mooi voorbeeld. Zo’n storing kan
hoogstens door een verhoogd
brandstofverbruik worden opge-
merkt.

Elektronica rukt op
Aangezien moderne automatische
versnellingsbakken elektronisch
gestuurd zijn, is er meestal ook een
storingsgeheugen dat aan de hand
van een foutcode kan worden uit-
gelezen. Tevens worden er ook al
de nodige elektronische beveili-
gingsfuncties ingebouwd, com-
pleet met noodloopfunctie, zodat
in veel gevallen de bak bij een sto-
ring toch operationeel kan blijven,
zij ‘t met beperkte beschikking
over de versnellingen. Dat klinkt

allemaal mooi maar in de praktijk
blijkt ook hier dat foutcodes meer-
dere storingen kunnen aangeven
(zowel van mechanische als van
elektrische aard), terwijl niet alle
storingen en defecten ook daad-
werkelijk in het storingsgeheugen
worden vastgelegd. Bijvoorbeeld
omdat ze zich daarvoor te kort of
nog niet ernstig genoeg hebben
voorgedaan. Of gewoon omdat de
constructeur in die bepaalde regis-
tratie nog niet heeft voorzien.

Voor een optimale diagnose is
het dus van belang precies te we-
ten, hoe het diagnosesysteem van
een bepaalde transmissie werkt en
onder welke condities storingen
daarin worden vastgelegd. Uiter-
aard kan de testapparatuur snel de
juistheid van de diverse parameters
voor de elektronische regeleenheid
èn de juistheid van de stuursigna-
len controleren.

Niveau en conditie ATF
Veel schakelproblemen worden
veroorzaakt door een te laag peil
van de ATF (Automatic Transmis-
sion Fluid). Te weinig ATF leidt
ook tot te hoge temperaturen, die
de kwaliteit van de vloeistof aan-
tasten, de smering verslechteren en
zelfs tot ‘verbranden’ van de auto-
maat kunnen leiden (verbrande
koppelingsvoeringen of remban-
den). Een sterke brandlucht en
zwarte kleur van de ATF zijn daar-
voor een duidelijke indicatie. Een
roze kleur duidt vaak op de aanwe-
zigheid van koelvloeistof in de
ATF, gelekt vanuit een warmtewis-
selaar. Eerste tekenen van een te

laag peil zijn moeilijk inschakelen
en vrijkomen van de versnellingen,
en wel voornamelijk na afremmen
en optrekken. Het is dan de hoog-
ste tijd om de werkplaats op te
zoeken.

Nu is het controleren van het
vloeistofpeil bij een automaat
doorgaans nogal lastig. Dit vanwe-
ge de voorwaarden waaronder de
controle moet plaatsvinden, voor-
waarden die ook nog verschillend
kunnen zijn afhankelijk van het
merk en type automaat. Zo moet
de controle in het ene geval bij
draaiende motor worden uitge-
voerd en in het andere geval juist
bij afgezette motor. Ook kan ver-
langd worden dat het keuzehandel
daarbij in de stand P of N moet
staan. Bovendien is de peilcontrole

bij veel moderne automaten, van-
wege het ontbreken van de gebrui-
kelijke peilstok, alleen nog op de
hefbrug mogelijk, via een niveau-
controleplug of een overlooppijpje
aan de carterpan.

Kickdown kabel en 
keuzehandel
Oudere automaten met mechani-
sche aansturing werken nog met
een zogenaamde kickdown kabel.
Deze is met het gaspedaal verbon-
den en ‘vertaalt’ de motorbelasting
in een bepaalde hydraulische druk.
Geeft de bestuurder meer gas, dan
zullen schakelpunt en schakeldruk
op een hoger niveau worden ge-
bracht. Als de afstelling van deze
kabel niet optimaal is, zal dat pro-
blemen geven. Is de kabel bijvoor-
beeld te strak gespannen, dan scha-

TRANSMISSIE
Autrans: twintig jaar ervaring in automaten-revisie

Het loont de moeite om koppelom-
vormers,die inwendig vervuild of
anderszins in het ongerede zijn
geraakt,zelf op te knappen.

Vooral bij oudere automaten zijn
veel storingen een gevolg van een
verstopt filter.Moderne bakken
zijn veel slijtvaster en dus is daar
een verstopt filter meestal een
voorbode van groter onheil.

Over zwakke punten bij CVT’s ge-
sproken:een lager dat boekdelen
spreekt.Dit primaire lager is totaal
verwoest.

Door korte ritten komt de bak niet
op temperatuur en ontstaat con-
densvorming.Dat geeft uiteinde-
lijk roest op de vitale onderdelen.
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kelt de bak laat en ruw. Een te
slappe kabel zal de koppelingen
overmatig doen slippen, waardoor
ze verbranden.

Ook de afstelling van het keuze-
handel is belangrijk, en wel voor
het inschakelen van de diverse
koppelingen via de keuzeschuif. In
veel gevallen is daar tevens de
startblokkeerschakelaar op gemon-
teerd, die niet alleen het starten on-
mogelijk maakt als het keuzehan-
del in een andere stand staat dan P
of N, maar ook dient om de rege-
leenheid te waarschuwen zodra de
bestuurder in D schakelt. De rege-
leenheid kan dan snel de schakel-
druk, afhankelijk van temperatuur
en motortoerental afregelen, zodat
de bak soepel de eerste versnelling
inschakelt en de auto zonder een
ruk in beweging komt. In veel ge-
vallen blijkt zo’n schakelaar defect
te zijn geraakt doordat er water in
is gekomen.

Zwakke punten
Wie dagelijks met automaten
werkt, zoals de medewerkers van
Autrans, leert precies wat het
meeste aan stuk kan gaan. Bert
Dekker: ‘’Bij de conventionele au-
tomaten zijn het de frictievoerin-
gen van koppelingen, rembanden
en lock-up’s die verbranden, draai-
ende delen zoals tandwielen en la-
gers kunnen de geest geven en in
de elektronische besturing zijn het
meestal de elektrokleppen, sole-
noïden en draadbreuken die pro-
blemen geven. De aanleiding tot
problemen komt meestal van te
weinig en/of te hete ATF, waardoor
drukverlies en overmatige slip op-
treden. Bij koppelomvormers kun-
nen een lek, inwendige vervuiling,
uitgesleten spiebanen op de turbi-
ne-as of een versleten lager ver-
vanging noodzakelijk maken’’.

Naar aanleiding van onze vraag
wat bij CVT’s de typische zwakke
punten zijn diept CVT-specialist
Gert Schoeman demonstratief een
totaal geruïneerd lager op uit een
tot de rand met dezelfde lagers ge-
vulde afvalbak: het is het primaire
lager (in de primaire poelie) dat er
toch bepaald niet ondermaats uit-
ziet. ‘’Een risicofactor bij de CVT
is ook condensvorming in de bak,
als de auto overwegend voor korte

ritten wordt gebruikt. De olie in de
bak blijft dan te koud, zodat het
vocht er niet uit kan verdampen.
Vergelijk het maar met een te koud
blijvende motor. Dit vooral als de
bak voorzien is van een plaatstalen
deksel dat snel afkoelt en zo de
condensatie van de waterdamp in
de bak bevordert. Kijk maar, de
binnenkant van dit deksel is rood
van de roest! Er verzamelt zich zo
steeds meer water in de ATF en
daardoor zal de duwschakelband
op den duur groeven in de poelie-
wanden gaan slijten. Bovendien
zullen dan ook de raakvlakjes van
de schakelband snel afslijten. Die
raakvlakjes zijn door de fabrikant
van fijne groeven voorzien om de
oliefilm vast te houden. Dat laatste

lukt niet meer als de groeven zijn
weggesleten. Uiteindelijk kan de
schakelband zelfs breken. Een alu-
minium deksel of isolatie op het
plaatstalen deksel kunnen dus veel
problemen voorkomen’’.

‘’Een interessant praktijkgeval
is ook de ECVT (CVT met elek-
tromagnetische wegrijkoppeling),
waarvan wel eens het borgveertje
kan breken dat de aandrijfas van de
ATF-pomp op zijn plaats moet
houden. Door de verkregen bewe-
gingsvrijheid schuift de as vervol-
gens uit de pomp, waardoor de bak
door het uitvallen van de hydrauli-
sche druk geen koppel meer kan
overbrengen. Een kleine oorzaak
met grote gevolgen’’, aldus Gert.
Op aanwijzing van Autrans is in-
middels niet alleen de borgveer
versterkt, maar is de fabrikant ook
voorgesteld om een langere pom-
pas te monteren, die dus nooit
meer uit de pomp kan schuiven. Er
is inmiddels een servicebericht op-
gesteld, met aanwijzingen voor het
aanbrengen van een vulstuk in de
betrokken ECVT met korte aan-
drijfas.

Dit zijn zo een paar interessante
voorbeelden van waardevolle erva-
ringen ‘uit het veld’, die daadwer-
kelijk zijn benut om er bij een be-
paald product de puntjes mee op
de i te (laten) zetten. De betrouw-
baarheid van onze auto is er zeer
bij gebaat!

Dik Boosman

Wanneer verzuimd wordt regel-
matig het ATF-peil te controleren,
kunnen schakelproblemen het ge-
volg zijn.Te weinig ATF leidt tot te
hoge temperaturen.

Oudere automaten met mechanische
aansturing werken nog met een zoge-
naamde kickdown kabel.Een verkeerde
afstelling geeft problemen.Staat de ka-
bel te strak,dan schakelt de bak laat en
ruw.Een te slappe kabel laat de koppe-
lingen overmatig slippen.

Ook de keuzehandel dient juist af-
gesteld te zijn,en wel voor het in-
schakelen van de diverse koppe-
lingen via de keuzeschuif.

Bij deze ECVT is het borgveertje gebro-
ken dat de aandrijfas van de ATF-pomp
op zijn plaats moet houden.Als gevolg
daarvan is de as vervolgens uit de pomp
geschoven,waardoor de bak door het
uitvallen van de hydraulische druk geen
koppel meer kon overbrengen.
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