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REPORTAGE
ATS Dronten reviseert transmissies en stuurhuizen

Bij ATS in Dronten werken mo-
menteel drie personen. Het bedrijf
wordt geleid door de heer Van
Dijk. Onlangs is er een nieuwe
kracht gestart, terwijl er emplooi is
voor nog een verse arbeidskracht.
“Een groot probleem in de revisie-
wereld is het ontbreken van een
adequate opleiding, het duurt daar-
om minstens een jaar voordat een
nieuwe werknemer volledig zelf-
standig kan werken”, aldus Van
Dijk. Een probleem waarmee hij
overigens niet alleen kampt, alle
collegae in het revisievak hoor je
hier over. “Ik heb het al eens aan-
gekaart bij Innovam en ben zelf
best bereid om er tijd en aandacht
in te stoppen, maar van het oplei-
dingsinstituut ervaren we tot op
heden weinig actie. We leiden het
nieuwe personeel nu maar zelf in
ons eigen bedrijf op.”

Manueel en automaat
Het bedrijf heeft een grote naam
op het gebied van manuele trans-
missies. Maar vanwege de opmars
van de automaat beslaat deze nu
60 procent van het werk, terwijl
dat twee jaar geleden nog 40 pro-
cent was. Op het moment dat een
klant belt en zijn probleem uitlegt
weet Van Dijk op grond van zijn
ervaring vaak al wat er precies aan
de hand is. “Vaak komt er dan nog
wel wat meer bij kijken, zo ver-
vang je als de bak toch open ligt
meestal alle slijtdelen. We ver-
wachten overigens dat de klant zelf
diagnose stelt, hij heeft immers

alle benodigde apparatuur ‘gekre-
gen’ van de importeur, voorop ge-
steld natuurlijk dat het een elektro-
nisch geregelde bak betreft”.

Regelmatig ervaart ATS dat de
klant ook het diagnosetraject aan
hen overlaat. “Of omdat het pro-
bleem zo specifiek is, of omdat
men eenvoudigweg niet voldoende
kennis bezit”. Voor dergelijke ge-
vallen beschikt men bij ATS over
een universeel diagnose-apparaat
van Snap-On. Verder heeft men
twee hefbruggen om bak en voer-
tuig van elkaar te scheiden. “We
maken best wel rare dingen mee,
zo had een merk-garage eens een
bak opgestuurd met het verzoek
deze te reviseren, terwijl wij bin-
nen een half uur constateerden dat
er simpel een sensor kapot was”.

Nieuwe media
Van Dijk is een ondernemend man.
Zo haalt hij een groot deel van zijn
documentatie van Internet. Althans
als de informatie niet beschikbaar
is via de Automatic Transmission
Group, een internationale club van
vakbroeders. Ook een gedeelte van
zijn onderdelen bestelt hij via dit
nieuwe medium. “Wij repareren
veel aan Amerikaanse auto’s en zo-
als iedereen wel weet zijn deze on-
derdelen niet altijd om de hoek
verkrijgbaar, internet is dan echt
een fantastische optie. Bestellen
gaat met een klik, de snelheid van
levering is afhankelijk van het ge-
geven hoeveel geld je bereid bent
te betalen, als het moet heb je ze de

volgende dag reeds in huis”.
En met die ‘Amerikanen’ gaat

volgens zeggen nogal eens wat
mis. “Die voertuigen zijn namelijk
afgestemd op Amerikaans gebruik,
dat wil zeggen lange afstanden,
lage snelheden. Hier in Europa
wordt het gas dieper ingetrapt met
als gevolg te hete transmissie-olie.
Wij aarzelen dan geen moment en
passen de koeling aan”.

Daarnaast modificeren ze veel
‘Aziatische’ automaten voor de im-
porteur om ze bedrijfzekerder te
maken. Geen schande, want ATS
repareert vooral veel aan automa-

ten van het Europese continent.
Vreemd eigenlijk, want Ford en
Mazda gebruiken bijvoorbeeld een
gemeenschappelijke automatische
bak en van die eerste krijgen ze
nogal eens werk, terwijl ze de
Mazda-versie nooit tegen komen.

Van Dijk modificeert ook manu-
ele Ford-bakjes. “Ik heb contacten
in de Kit-Car wereld, die jongens
gebruiken al decennia lang hetzelf-
de versnellingsbakje, echter de
vermogens zijn nogal toegenomen
vandaar dat wij de lagering van de
onderste as verstevigen. Ik heb er
constant zo’n twee of drie op het

ATS heeft in eigen beheer dit spoelapparaat ontwikkeld om de laatste
verontreinigingen uit het systeem te verwijderen.

Veel garagebedrijven negeren onderhoud automatische bak

Gestuurde revisie
Auto Techno Service (ATS) is gevestigd in Dronten en heeft zich gespecialiseerd

in het reviseren van versnellingsbakken en stuurhuizen. Werk in overvloed,

maar geschoold personeel om het uit te voeren ligt minder voor het oprapen.

Dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven, want de opleidingsinstituten laten het

transmissie-revisievak nog steeds links liggen.
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schap liggen”.
Verder blijkt koelvloeistof in de

transmissie-olie voor een aardige
kostenpost te zorgen. “Het komt
binnen via de koeler en lost inwen-
dig de lijmlaag van de platen en
banden op. In zo’n geval reviseren
we de bak, doppen de originele
koeler af en plaatsen er een uit-
wendig type op”.

Van Dijk verbaast zich overi-
gens over de servicehandelingen
van het garagebedrijf met betrek-
king tot de automaat. Zelfs het
olieniveau wordt vaak niet meer
gecontroleerd, laat staan dat het
verversen van de olie gebeurt! En
dat terwijl het toch echt een keer
uitgewerkt raakt.

Beurzen voor contacten
Naast bakken reviseert ATS ook
stuurhuizen. Een aantrekkelijke
bezigheid, vorig jaar verlieten zo’n
300 ‘nieuwe’ exemplaren het be-
drijf. “De levensduur van de auto’s
neemt toe, het uitrustingsniveau
van de huidige tweedehands voer-
tuigen evenzo, stuurbekrachtiging
is inmiddels gemeengoed. Deze is
ook opgebouwd met slijtdelen (af-
dichtingen) en heeft dus een be-
perkte levensduur”.
Het blijkt overigens niet eenvou-
dig te zijn om aan de juiste afdich-
tingen te komen. Maar via contac-
ten, opgedaan op de Auto
Mechanica in Frankfurt, is ATS
aan de juiste leverancier gekomen.
Daarnaast reviseert het bedrijf

nogal wat oliepompjes. Deze gaan
vaak kapot door onkunde omdat de
monteur de snaar te strak stelt. Dan
is het probleem geboren en geven
de lagers het vroeg of laat op. “De
pomp gaat meestal zwaar lopen
omdat hij vanwege de positione-
ring in het motorcompartiment alle
vuil vangt, opspannen is niet de
echte oplossing”.
Van Dijk verwacht overigens dat
het repareren en reviseren van
stuurhuizen een groeimarkt is.
Daarom heeft hij onlangs besloten
om het pand van de buren in te lij-
ven. Nu nog het personeel!

Normaliter demonteren de klanten
van ATS zelf hun bak.ATS gaat er
dan vanuit dat de klant diagnose
heeft gesteld en het revisiebedrijf
kernachtig vertelt wat er aan de
transmissie moet gebeuren.Ech-
ter,de praktijk is wel eens anders
en dan gaat het complete voertuig
naar het pand in Dronten.

Het schone deel van het bedrijf waar de daadwerkelijke reparatie en/of
revisie plaatsvindt.Naast automaten worden hier ook manuele bakken
weer in optima forma gebracht.

Met geweld krijg je alles kapot ge-
tuige deze synchromesh van een
taxi.De roep om een automatisch
schakelende manuele bak (zoals
dit Duitse merk nu ook in het pro-
gramma heeft) wordt hiermee me-
teen verklaard.

De vuile afdeling,de versnellingsbak-
ken worden eerst aan de buitenkant
ontdaan van de ergste verontreinigin-
gen.Het ‘echte’reinigen geschiedt in de
‘afwasmachine’die u tegen de achter-
wand ziet staan.Er wordt schoonge-
maakt met een in (verwarmd) water op-
gelost schoonmaakmiddel met
anti-corrosieve eigenschappen.

Het reviseren van stuurhuizen
blijkt een aantrekkelijke bezig-
heid.Het bedrijf brengt jaarlijks
zo’n 300 stuurbekrachtigingen
weer in nieuwstaat en dat tegen
een fractie van de nieuwprijs.

Een universeel diagnose- en fout-
code-uitleesapparaat van Snap-
On.U zult begrijpen dat een derge-
lijke tool onmisbaar is voor het
servicen van de huidige generatie
automatische bakken.

ATS modificeert deze manuele
bakjes van Ford.Dit houdt in dat
de onderste hoofdas beter gela-
gerd wordt zodat de bak beter be-
stand is tegen hogere vermogens.
De kitcar-jongens monteren ze op
hun voertuigen.

Hans Doornbos
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