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WERKPLAATS 
Tips voor omgang met automatische transmissie

Een grote glazen wand scheidt de receptie van
de revisieafdeling van Autrans. De neusafdruk-
ken van tientallen bezoekers staan op het glas.
Aan de andere kant zijn een aantal specialisten
bezig automatische transmissies te ontleden.
Hun directeur, Jeroen Trapman: “Wij kennen
geen geheimen, alles is open, de klant weet wat
de kosten zijn, welke onderdelen gebruikt zijn,
hoe hoog het uurloon is en iedereen mag zien
hoe hier gewerkt wordt. Transparantie in trans-
missie noemen wij dat.”
Als we de glazen deur doorgaan valt de rust in
de werkplaats op. Trapman: “Een beetje routine
kan voor een revisiemonteur geen kwaad, maar
daarnaast zijn precisie, geduld en rust onont-
beerlijk. Ik wil hier geen stress. Dus duurt het
een uurtje langer? Oké, als dat een keer uit- en
inbouwen uitspaart is het prima.”

Uit- en inbouw
Via de demontage- en schoonmaakafdeling en
het onderdelenmagazijn (“We hebben voor een
miljoen euro aan onderdelen op voorraad en
die leveren we door heel Europa.”) komen we in
de uit- en inbouwwerkplaats aan de andere kant
van het bedrijf. De auto’s die hier de bruggen
bevolken variëren in leeftijd van een klein

decennium tot een paar dagen. Trapman: “We
hebben hier regelmatig auto’s met minder dan
100 km op de klok. Vaak van importeurs. Voor
hen doen we niet alleen reparaties maar ook
modificaties. Behalve voor importeurs van di-
verse merken werken we ook voor universelen,
dealers, dealergroepen en leasemaatschappijen
en zelfs rechtstreeks voor autofabrikanten.”
Eén wand van de uit- en inbouwwerkplaats
wordt volledig afgedekt door een rek met vuile
bakken. “Dat zijn voornamelijk transmissies
van schadeauto’s. De meeste reviseren we niet
maar we hergebruiken de cruciale onderdelen.
De enorme verscheidenheid in uitvoeringen
maakt het onmogelijk om een breed assorti-
ment aan gereviseerde bakken op voorraad te
leggen. Normaal gesproken krijgt ieder zijn
eigen bak dus weer terug. En klanten kunnen
daarbij rekenen op een levertijd van drie dagen,
één voor uitbouw, één voor revisie en één voor
inbouw.”

Langs de tegenoverliggende wand staat een rek
met ‘gereed product’, gereviseerde bakken die
wachten op transport terug naar de klant die
zelf de uit- en inbouw verzorgt. Trapman: “Het
lijkt er op dat er minder zelf wordt gedemon-
teerd. Vroeger kregen we vrijwel alleen losse
bakken binnen en nu hebben we extra parkeer-
ruimte gehuurd om meer auto’s kwijt te kun-
nen. Aan de andere kant, garagemensen doen
graag veel zelf en meestal gaat dat ook prima.
Er is veel professionaliteit onder de bedrijven
en we ondersteunen ze met onze helpdesk.”

Doos met onderdelen
Desondanks gaat er toch nog wel eens wat mis.
Voor wie er niet dagelijks mee te maken heeft
is uit- en inbouw al gecompliceerd. Onervaren
aan de revisie zelf beginnen is vragen om moei-
lijkheden, vindt Trapman. “Dan krijgen we een
doos losse onderdelen toegestuurd, met de
vraag of wij er nog iets van kunnen maken. Ik
adviseer sowieso alles in elkaar te laten zitten
en zeker de hydraulische besturing.”

Rust, ruimte en openheid, de revisiewerkplaats
van Autrans kent geen geheimen.
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Testkast
Oké, de auto is traag,
maar is het een uitvoe-
ringsprobleem of een
aansturingsprobleem?
In die laatste categorie
valt ook de noodloop,
waarbij de bak vast
staat in één versnel-
ling. De bak schakelt
naar noodloop als het
managementsysteem
een probleem consta-
teert. Dat kan al
gebeuren als een stek-
kerblok is los geweest.
De diagnosetester
voorkomt onnodig uit-
en inbouwen.

Eigenlijk te mooi om onder een auto te bouwen,
zo’n gereviseerde bak. Toch is het wel de bedoe-
ling, getuige ook de inbouwinstructie die met
iedere ‘losse’ bak meegaat.

Proefrit
De klant klaagde over
een hoog brandstofver-
bruik en lawaai. Toen
de aandacht uitging
naar versleten lagers
bleek weer eens hoe
lastig het vertalen van
een klantenklacht naar
de techniek is. De bak
schakelde niet naar zijn
hoogste versnelling en
het ‘lawaai’ werd dus
veroorzaakt door een
hoog motortoerental.
Een goede diagnose
begint met doorvragen
en een proefrit.

Controlelampje
Brandt het controlelampje (of
moderner, de infodisplay)  dan kan
er een foutcode worden uitgelezen
en staat de automaat op noodloop.
Maar let op: ook als het lampje niet
(meer) brandt kan dat het geval
zijn. Na aan- en uitzetten van het
contact is het lampje dan uitgeble-
ven. Even vragen aan de klant dus!

erkplaatspraktijk

Foto’s: Jan Lieftink

Behalve deze tip heeft Autrans nog een reeks
adviezen voor de omgang met de automaat in
de werkplaats. U leest en ziet ze op deze pagina-
’s. Is het onvoldoende, dan is er altijd nog de
Autrans-helpdesk op 0318 48 41 44. ●

Erwin den Hoed
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Herkennen van storingen
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WERKPLAATS 
Tips voor omgang met automatische transmissie

Toerental-
opnemer
Heel verraderlijk, zorg
ervoor dat de bevesti-
gingsbouten van de
bak de toerentalopne-
mertanden niet kun-
nen beschadigen. Ook
bij inbouw weer even
opletten.

Inbouw

Uitbouw

Oliekoeler
Bij schade aan de bak
verzamelt zich gruis in
de oliekoeler. Dus eerst
reinigen, dan inbou-
wen. In geval van
extreme schade kan
het nodig zijn de olie-
koeler inclusief leiding-
werk te vervangen.

Stekker-
verbindingen
In dit geval is het mak-
kelijk, één stekker ver-
zorgt alle verbindin-
gen. Vaak is het toch
even goed kijken: Zijn
ze echt allemaal los die
stekkerverbindingen?
Als de bak bij uitbouw
aan een draadje bun-
gelde, levert dat na
inbouw problemen op.

Bak en koppelomvormer 
niet scheiden
Net als bij uitbouw: bak en koppelomvormer niet
scheiden! Wordt eerst de koppelomvormer aan de
motor bevestigd, dan kunnen de meenemers op de
koppelomvormer de gaten in het oliepomptand-
wiel niet meer vinden. Als de bevestigingsbouten
vervolgens ‘met lucht’ worden aangedraaid breken
de meenemers af of vermorzelen ze het oliepomp-
tandwiel.

Houd bak en koppelomvormer samen!
Met stip de belangrijkste tip van Autrans: Houd bak en koppel-
omvormer bij elkaar, het is één unit!

Aandrijfassen voorzichtig
monteren.
Aandrijfassen voorzichtig monteren voorkomt lek-
kage achteraf. Let op dat kering en geleidebus
niet beschadigen en vet spiebanen vooraf in.

Startblokkeer-
schakelaar
Als een gereviseerde bak de werk-
plaats van Autrans verlaat staat de
startblokkeerschakelaar in de basis-
stand. Controleer de schakelaar toch
altijd voor inbouw. Tijdens het trans-
port kan deze verdraaid zijn.
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Uit- en inbouw
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Oliepeilen, 
eerst bijvullen... 
Een automatische transmissie heeft
geen peilstok. Bij het oliepeilen is
het zaak de procedure van de fabri-
kant te volgen. Meestal is dat: Zet
de auto op een vlakke ondergrond.
Laat de bak op de voorgeschreven
temperatuur komen. Vul een halve
liter olie bij...

De belangrijkste oor-
zaak van problemen
mat automatische
transmissies is over-
verhitting. Bij een
temperatuur van 125
à 130°C wordt trans-
missieolie al erg dun
en bij precies 143°C
verliest het al zijn
eigenschappen. Komt
het zover, dan loopt
de bak flinke schade
op.
Maar waarom wordt
de olie zo heet? Veel
automatische trans-
missie hebben niets
in de gaten als hun baasje met caravan en volle
bepakking de Alpe d’ Huez opstuurt. Ze schakelen
niet tijdig terug zodat motortoerental en het toe-
rental van de oliepomp laag blijven. En dus
stroomt er te weinig transmissieolie door de olie-
koeler. Tijdig ingrijpen en zelf terugschakelen
voorkomt dan problemen.
Onder druk van de Hollandse zuinigheid en ‘het
nieuwe rijden’ (minder toeren is minder verbruik)
zijn automobilisten nog wel eens geneigd, geluk-
kig te zijn met zo’n laag toerental.
De elektronica in de nieuwste generatie automa-
ten zorgt zelf dat die zuinigheidskampioenen
geen brokkenpiloten worden: loopt de olietempe-
ratuur te hoog op, dan gaan de lock-up en de
hoogste versnelling op non-actief.

Oliepeilen,
...dan aflezen
....Draai de plug uit het
oliepeilstijgbuisje. Als
het stromen stopt en
het druppelen begint is
het niveau goed. Vul je
niet eerst bij, dan loopt
alleen het buisje leeg
en weet je nog niets.

Kleur van de olie?
Aan de kleur van de olie werd vroeger de condi-
tie van de bak afgeleid. Sinds fabrikanten ver-
schillende kleuren olie gebruiken is dat moeilijker
geworden. Meest gebruikt is tegenwoordig blan-
ke olie die lijkt op cardanolie. Door vervuiling
kleurt de olie donker. Wie meer wil weten kan
beter het carter demonteren en controleren op
slijpsel.

Filter vervangen
Bij olie verversen hoort meestal ook vervangen van het filter.
Soms niet, het devies: let op wat de fabrikant voorschrijft.

Juist vullen
De fabrikant schrijft een vulprocedé voor. Meestal
is dat: eerst een basishoeveelheid, daarna afvullen
en peilen met draaiende motor. Bij bakken met
een gesloten differentieel is het eenvoudiger, die
gaan vanaf Autrans gevuld op transport.

Storingscodes wissen
Een instinkertje, alles netjes gemonteerd en dan
vergeten de storingscodes te wissen.

Schone stekkers
Sommige stekkerblokken zijn hetzelfde of bijna
hetzelfde. De schade bij verkeerd aansluiten valt
meestal mee maar bij correct aansluiten mag een
betere werking van de bak verwacht worden.
Zorg ook voor schone stekkerverbindingen.
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Onderhoud van de automaat

Advies aan 
de klant
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