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REPORTAGE
Eur-O-Matic NL: de ‘automaten’specialist

Een beginnende ondernemer van
53 jaar met veel ambitie en kennis
van zaken, dat zijn heel in het kort
samengevat de kenmerken van de
oprichter en directeur van Eur-O-
Matic Nederland (NL), Coen van
Beek. Samen met zijn medewerker
George de Lange startte hij vorig
jaar in Tilburg een bedrijf dat zich
specialiseert op het gebied van de
automatische transmissies.

Zijn wortels liggen op CVT ge-
bied. In het begin van de jaren ’70
was hij werkzaam bij DAF in
Eindhoven. Hij heeft nog het ge-
noegen gehad om onder Dr. van
Doorne te werken en heeft meege-
holpen de nieuwe generatie CVT’s
marktklaar te maken.

Ford en Fiat waren in ’88 de eer-
ste autoproducenten die deze aan-
drijftechniek op grote schaal gin-
gen toepassen voor respectievelijk
de toenmalige Fiësta en Uno. Ech-

ter, VDT veranderde steeds meer
in een productiebedrijf van scha-
kelbanden en daar lag nou niet be-
paald de passie van Van Beek.

Italiaans avontuur
Toen VDT in ’94 reorganiseerde,
besloot hij om consulent te worden
bij ATP. Vanuit die professie bouw-
de hij testapparatuur voor automa-
tische transmissies. Later lag zijn
werkgebied in Italië, Fiat maakte
immers gebruik van de traploze
aandrijflijn en daar ontstond auto-
matisch ook de behoefte aan test-
apparatuur. Tevens begeleidde hij
een Italiaanse bedrijf bij het opzet-

ten van een revisielijn voor dit type
automaat.

In die tijd deed hij een aantal
opmerkelijke ervaringen op. De
toch wel grote cultuurverschillen
tussen de ‘koele’ Hollanders en de
temperamentvolle Italianen vielen
hem zo koud op het dak dat hij be-
hoefte kreeg om dichter bij huis te
werken. Op de tweede plaats
merkte hij dat een revisie niet altijd
een vrijbrief is voor een probleem-
loze werking van een automaat.
Uit een proef was namelijk geble-
ken dat 20 procent  van de gerevi-
seerde bakken nog een keer uit el-
kaar moest vanwege fouten,
ondanks het feit dat ze volgens de
specificaties waren gerevideerd.

Dat en het feit dat hij wel ideeën
had om een universele testunit te
ontwikkelen deed hem op een ge-
geven moment besluiten om bij de
bank aan te kloppen. En getuige dit

verslag zag men daar ook wel
brood in de onderneming.

Meten is weten
Over één ding is Van Beek heel
duidelijk. Je kunt pas garantie ge-
ven op de werking van een bak
(ongeacht of het nu een CVT of
‘automaat’ betreft) op het moment
dat je alle kengetallen vooraf hebt
gecontroleerd. En dat kan alleen
indien de bak is uitgebouwd en je
de beschikking hebt over een test-
bank. Als voorbeeld noemt hij de
flow. Indien deze aan de lage kant
is functioneert de bak op zich best
nog wel maar vanwege die lage
flow wordt de ATF te heet wat op
den duur klachten veroorzaakt.
Vanzelfsprekend meet de computer
op de testbank naast de flow ook
de temperatuur van de olie.

Verder kan Van Beek vijf ver-
schillende drukken en het in- en

Bak ‘in bedrijf’ testen op wel zeer universele testbank

Aan de ‘tand’ gevoeld
Eur-O-Matic NL uit Tilburg

heeft zich gespecialiseerd

in automatische transmis-

sies en CVT’s in het bijzon-

der. Op een geheel in eigen

beheer  ontwikkelde test-

bank controleert men alle

relevante afstellingen. En

dat die testbank zeer uni-

verseel is wordt wel  bewe-

zen door het feit dat binnen

één uur een Nissan CVT èn

een Toyota 4-WD AT-bak ge-

test kunnen worden!
Ieder type automaat is welkom bij
Eur-O-Matic NL, toch pretendeert
het bedrijf met name specialist te
zijn op het gebied van de CVT.
Geen merkwaardige keuze als
men de loopbaan van de oprichter
in ogenschouw neemt.
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uitgaande koppel bepalen. Al deze
waarden verschijnen op het beeld-
scherm alsmede het motortoeren-
tal en de snelheid. Hij kan dus op
het beeldscherm precies zien wan-
neer en onder welke omstandighe-
den de bak schakelt.

De bediening van de testunit
heeft hij erg eenvoudig kunnen
houden. De monteur hoeft alleen
maar merk en type auto op te ge-
ven, de aansturing geschiedt dan
vanuit de computer. In één oogop-
slag is zichtbaar of de waarden
binnen de grenzen van de con-
structeur vallen, dit wordt name-
lijk aangegeven door een verkleu-
ring van de weergave op het
scherm.

De ‘conventionele’ automati-
sche versnellingsbakken test hij in
combinatie met de koppelomvor-
mer. Dit omdat bijvoorbeeld een
vervuilde koppelomvormer de
oorzaak kan zijn van een slecht
werkende bak.

Ook maakt Van Beek het nogal
eens mee dat men een verkeerd
type koppelomvormer heeft ge-
plaatst. Het is bijna onmogelijk
om dergelijke ‘storingen’ zonder
een goede testbank op te lossen.

Voor de CVT spelen dit soort

zaken overigens nog niet zo omdat
alleen Nissan voor de Primera en
Fiat voor de nieuwe Punto de CVT
in combinatie met een koppelom-
vormer gebruiken. De overige au-
tofabrikanten passen een platen-

koppeling of een elektronisch aan-
gestuurde magneet koppeling toe.

Tevens een antwoord op de
geregelde bak
Tegenwoordig is de elektronisch
geregelde automatische versnel-
lingsbak gemeengoed. Dat bete-
kent dat er in de aandrijflijn een
communicatie is met het motorma-
nagement. In het geheugen worden
de storingen in de vorm van een
foutcode opgeslagen, de monteur

hoeft ze alleen maar op te roepen.
Dit klinkt heel eenvoudig maar

is het vanzelfsprekend niet. Aller-
eerst is de regeling vanwege aller-
lei beveiligingen veel complexer,
ten tweede geeft een foutcode vaak
alleen maar het gevolg van een be-
paalde storing aan. Niet zelden zijn
dergelijke gevallen ook voer voor
specialistische bedrijven zoals
Eur-O-Matic NL.

Uiteraard is de aanpak hier sterk
afhankelijk van het probleem,
maar Van Beek is een sterk voor-
stander van het separaat testen van
de delen. Bij problemen waarvan
niet snel de oorzaak is te achterha-
len wordt de bak gescheiden van
de motor en dan uitvoerig getest.
De communicatie met het motor-
management wordt ondervangen
door de Tranx 2000. Dit apparaatje
bevat de daarvoor noodzakelijke
software. Van Beek doet hiervoor
zeer bewust een beroep op een be-
staand stukje equipment. Volgens
hem is dat veel goedkoper dan
softwarespecialisten opdracht te
geven het te integreren in het com-
puterprogramma van de testbank.

En wat dat aangaat weet hij
waar hij over praat. Immers de ge-
hele aansturing van de testbank ge-
schiedt vanuit één centrale compu-
ter. Hierbij kon hij geen beroep
doen op bestaande programmatuur.
Van Beek moest zelf het program-
ma ‘formuleren’, de computerjon-
gens, zoals hij ze noemt, schreven
de software. Dat is een behoorlijke
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Grote kracht van het bedrijf is wel
deze testbank.Alle mogelijke ken-
getallen worden in een test boven
water getoverd zodat men 100%
zeker weet dat een gereviseerde
bak ook inderdaad voldoet aan de
fabrieksspecificaties.

Hier de ‘doopceel’van een CVT
van een Nissan Micra.Eur-O-Matic
is het enige bedrijf in Nederland
dat in een proefstand dergelijke
waarden kan laten zien.

De proefstand waar een half uur
geleden een CVT aan de tand werd
gevoeld wordt nu klaar gemaakt
voor een automaat van een 4-WD
Toyota.Grote hulde verdient Coen
van Beek  (links) door  de moge-
lijkheden die de proefstand biedt.
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klus geweest, maar dankzij de pro-
fessionele medewerking van het
bedrijf QED uit Woerden vormen
hardware en software nu een uit-
stekend koppel.

Echt universeel
We hebben hiervoor al gememo-
reerd dat Van Beek de bediening

van de testbank uiterst simpel
heeft gehouden. Ook wat betreft
de inzetbaarheid van de bank ver-
dient hij een pluim. We waren er
getuige van dat hij en zijn werkne-
mer in no time zowel een CVT
van een Nissan Micra als de auto-
maat van een vierwielaangedreven
Toyota aan de tand voelden. Het
kleine bakje betreft een voorwiel-
aandrijver, de 4-WD versie een in
de lengte geplaatste automaat. Om
u een idee te geven (afgezien van
de afmetingen van de bak en de
verschillende koppels die er door
heengaan): bij de CVT van de 
Micra liggen de aandrijfassen in
één lijn. Dit in tegenstelling tot de
automaat van de Toyota waar ach-
ter de bak het verdeelhuis van de
voor- en achterwielaandrijving is
geplaatst. Hierdoor moet hij beide
‘uitgangen’ uit het lood testen.
Maar ook dat is geen probleem,
daar heeft hij met de ontwikkeling
van de testbank rekening mee ge-
houden.

Meer dan testen
Uiteraard is de testbank ‘maar’ een
onderdeel van de activiteiten die
Eur-O-Matic NL ontplooit, want
het bedrijf repareert, reviseert en
modificeert automaten en CVT’s.
De klanten van Van Beek zijn de
garagebedrijven die vastgelopen
zijn tijdens het werken aan een
automaat. Via een telefonische 
enquête kan hij al een aardige in-
schatting geven omtrent de oor-
zaak van een hapering. Daarnaast
heeft hij zo’n schat aan ervaring
dat hij op grond van autotype en
bouwjaar al een redelijk goed
beeld heeft omtrent de zwakheden
van de patiënt.

Zeker de eerste CVT’s die
grootschalig op de markt kwamen
kenden nogal wat zwakheden. Dit
komt omdat men ontzettend moest
wennen aan het concept en ook
omdat men, voor wat betreft de to-
leranties, teveel de conventionele
bak voor ogen had. Uiteraard le-
vert dit type transmissie hem nu
aardige klandizie op.

Daarnaast doet vocht (bijvoor-
beeld door lekkende oliekoelers)
de betrouwbaarheid van de CVT
geen goed. Het veroorzaakt oxida-
tie en beperkt op den duur de inzet

van de duwschakelband en geeft
schade aan de poelies.

In tegenstelling tot zijn collega’s
laat Van Beek bijna altijd de bak
scheiden van de motor. Dit omdat
hij in dat geval onder praktijkom-
standigheden kan testen. Zijn erva-
ring is dat in 20 procent van de sto-
ringen in de aandrijflijn de bak de
veroorzaker is, 80 procent betreft
gevolgschades zoals te weinig of
een verkeerde olie.

Het bedrijf aan de Centaurus-
weg 150 (gevestigd in één van de
gebouwen van het motorrevisiebe-
drijf Bols & Kooijman, dat mede
aandeelhouder is van Eur-O-Matic
NL) is tevens de plek om modifica-

ties aan bestaande bakken uit te la-
ten voeren. Deze bezigheid levert
Van Beek nogal wat emplooi op.
Tevens is hij in bespreking met en-
kele auto-importeurs om op dit ge-
bied zijn kennis en kunde aan te
bieden. En ook hier bewijst de test-
bank zijn nut.

Inmiddels heeft Van Beek één
testbank verkocht in Italië. Hij is er
zich van bewust dat de markt klein
is. Maar desondanks gaat hij wel
verder met het ontwikkelingswerk.
Zo is hij op dit moment bezig soft-
ware te (laten) schrijven voor de
nieuwste generatie CVT’s.
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Hans Doornbos

Temperatuur,debiet, toerentallen
en drukken moeten de specialist
inzicht verschaffen in het wel en
wee van de bak.Voor Van Beek
was de wetenschap dat  20 pro-
cent van de gereviseerde bakken
niet aan de fabrieksspecificaties
voldeed een belangrijke reden om
de testbank te ontwikkelen.

Tegenwoordig communiceren
veel van de  automaten met het
motormanagement.Om dergelijke
situaties na te bootsen en om de
automaat adequaat te kunnen tes-
ten sluit men deze Tranx 2000 op
de automaat aan.

De CVT heeft nog altijd een beetje
‘oude mannetjes’ imago.Dit uiter-
aard stammend uit de tijd dat DAF
als enige gebruik maakte van deze
overbrengingstechniek.Mede door
Van Doorne’s Transmissie is het
product geëvolueerd tot een vol-
waardige opponent.Zeker toen in
1988 Ford en Fiat de stap maakte
om een CVT in het programma op
te nemen, deze werd geprodu-
ceerd onder auspiciën van VDT.
Vreemd genoeg heeft dat bedrijf
nooit zelf bakken geproduceerd, al-
leen maar schakelbanden.
Momenteel zijn er 6 verschillende
producenten van ‘CVT’s’te weten:
Fuji Heavy Industries, Ford Bor-
deaux, ZF, Nissan, Honda en
Audi/LUK.In de tabel ziet u in welke
voertuigen hun producten worden
gebruikt.

CVT nu en in de toekomst
Uiteraard staat ons de komende tijd
op het gebied van deze op VDT-
leest geschoeide techniek het één
en ander te wachten.Zo zijn Mit-
subishi en Toyota bezig een CVT te
ontwikkelen in combinatie met een
2.0 liter motor.Opel verschijnt, naar
verluidt, in 2002 met een Astra met
CVT en ook voor Saab onderzoekt
men de mogelijkheden om deze
automaat toe te gaan passen.
Hyundai bevindt zich eveneens in
dat stadium.Mercedes is in ontwik-
keling voor de A-klasse, voor de S-
klasse stond dit type bak ook op de
nominatie maar dit project is on-
langs definitief afgeblazen.Volks-
wagen onderzoekt samen met ZF
wat de kansen zijn voor de CVT,
Ford Amerika verschijnt in 2002
met dit type aandrijflijn, de bak is
samen ontwikkeld met ZF.

CVT raakt ingeburgerd
Merk en type ......................................Naamgeving autofabrikant..............Producent ”CVT” ............
Fiat Uno 1.1 ........................................CVT ..................................................onder auspiciën van VDT ..
Ford Fiesta 1.1 ....................................CVT ..................................................onder auspiciën van VDT ..
Audi A6 ..............................................multitronic ..........................................Audi/LUK ..........................
Fiat Panda 1.0......................................E-CVT................................................Fuji Heavy Industries ........
Fiat Punto 1.2 ......................................E-CVT................................................Fuji Heavy Industries ........
Fiat Uno 1.5 ........................................CTX ..................................................Ford Bordeaux ..................
Fiat Tempra/Tipo 1.6 ............................CTX ..................................................Ford Bordeaux ..................
Fiat Punto 1.2 16V ..............................CVT met koppelomvormer ................Fuji Heavy Industries ........
Lancia Y10 ..........................................E-CVT................................................Fuji Heavy Industries ........
Ford Fiesta 1.1/1.4 ..............................CTX ..................................................Fuji Heavy Industries ........
Ford Escort/Orion 1.4/1.6 ....................CTX ..................................................Ford Bordeaux ..................
Ford Fiesta 1.25 Zetec ........................CTX ..................................................Ford Bordeaux ..................
Ford Escort 1.6 Zetec ..........................CTX ..................................................Ford Bordeaux ..................
Honda Civic 1.6 ..................................CVT ..................................................Honda................................
Honda Logo 1.3 ..................................CVT ..................................................Honda................................
Honda HRV1.6 ....................................CVT ..................................................Honda................................
Mazda 121 1.25 Zetec ........................CTX ..................................................Ford Bordeaux ..................
Nissan 1.0/1.3 ....................................N-CVT ..............................................Fuji Heavy Industries ........
Nissan Primera 2.0 ..............................CVT ..................................................Nissan/Jatco......................
Nissan Almera/Tino 2.0........................CVT ..................................................Nissan/Jatco......................
Rover Metro 1.4 ..................................CVT ..................................................VCST later ZFST ..............
Rover 216 1.6 ......................................CVT ..................................................VCST later ZFST ..............
Rover 416 Station 1.6 ..........................CVT ..................................................VCST later ZFST ..............
Rover MGF 1.8 ....................................CVT ..................................................VCST later ZFST ..............
Rover 25/45 1.8....................................CVT ..................................................VCST later ZFST ..............
Subaru Justy 1.0 ................................E-CVT................................................Fuji Heavy Industries ........
Subaru Justy 1.2 4x4 ..........................E-CVT................................................Fuji Heavy Industries ........
Volvo 440/460 1.8 ................................CVT ..................................................VCST later ZFST ..............
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