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“Automaten: dat is niet zo mijn ding”, horen we
vaak. “Bovendien zijn ze filled for life, dus waarom
olie verversen of het olieniveau controleren als er
geen lekkages zijn?”
Op zich is hier niet veel tegen in te brengen. Inder-
daad schrijft het gros van de autofabrikanten geen
olieverversing voor, maar dat geldt bij normaal ge-
bruik. De ervaring heeft tot nu toe geleerd dat de
automaat meestal wel zonder kleerscheuren door
de garantieperiode komt. Maar wat er daarna ge-
beurt, is de zorg van een ander. En dat is úw klant.
De kans is overigens groot dat u bij serieuze  auto-
maatproblemen de hulp in moet roepen van een

specialist, want repareren aan de automaat vereist
kennis en specifiek gereedschap dat in het regu-
liere autobedrijf veelal niet aanwezig is. Kijken we
overigens naar het aantal transmissiespecialisten
dat ons land rijk is, dan valt niet anders te conclu-
deren dan dat de automaat allesbehalve probleem-
loos is.

Verversen verlengt levensduur
Wij legden ons oor te luister bij de transmissiespe-
cialisten en hoorden daar zonder uitzondering dat
het ‘filled for life-idee’ niet opgaat. Zij propagande-
ren allen een verversingstermijn van minimaal

80.000 km, met inbegrip van het vervangen van
de filters. Eén specialist durft zelfs te beweren dat
hij zijn bedrijf zou kunnen sluiten als automaten
elke 50.000 km ververst worden en de olietempe-
ratuur beperkt blijft tot 80ºC.
Ferme woorden, maar voor de werkplaats is de
boodschap duidelijk. Neem afscheid van de ge-
dachte dat de automaat onderhoudsvrij is. Zeker

Zo blijft de automaat in topconditie
Praktijktips voor een probleemloos automaatleven

De automatische transmissie is sterk in opkomst. Niet vreemd, want de automaat verhoogt het

comfort en helpt de emissies onder controle te houden. Vaak wordt verondersteld dat de auto-

maat geen onderhoud nodig heeft. Maar de praktijk leert anders. Alleen met de juiste zorg

blijft deze gangmaker betrouwbaar functioneren. Wat wordt er van de werkplaats verwacht?

Onderhoud aan de automaat, het gebeurt nog te weinig. De au-
tofabrikant is daar ook schuldig aan. Er wordt veelal niet gerept
over de noodzaak van olie verversen, en het controleren van het
oliepeil is erg lastig. Dat geldt ook voor het vernieuwen van het
filter.
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Revisie van alleen de bak, zal niet gebeuren bij de gerenom-
meerde transmissierevisiebedrijven. Daar hoort ook de koppel-
omvormer bij, maar die kunst is niet elk revisiebedrijf machtig.
Geen nood, want dan kan de hulp worden ingeroepen van een
collegabedrijf zoals Autrans om deze job te klaren.

Hier ziet u een koppelomvormer van een ‘oude’ Mercedes, die nog
is voorzien van een olieaftapplug. Maar dat is echt verleden tijd
en dat betekent dat er tijdens een oliewissel altijd een forse hoe-
veelheid vieze olie in het systeem (lees koppelomvormer) ach-
terblijft. Een goede, praktische manier om dit te verwijderen is
er niet. Spoelen, dus twee keer kort achter elkaar verversen komt
het dichtst in de buurt.

Er bestaan veel fabels over het verversen van de automatische
transmissieolie. Techneuten kunnen niet anders concluderen, dan
dat deze hoogbelaste olie op een gegeven moment is ‘uitge-
werkt’. Ook moet het onvermijdelijk vrijkomende ijzerslijpsel wor-
den afgevoerd. Raadpleeg echter altijd eerst de documentatie
voor de juiste handelswijze.

Het uit- en inbouwen van een automatische transmissie vergt
ook de nodige aandacht. Allereerst horen koppelomvormer en de
bak als eenheid bij elkaar. Wanneer u eerst de koppelomvormer
op het vliegwiel monteert en daarna probeert de bak erin te
schuiven, gaat het zeker fout, vooral als u de luchtsleutel han-
teert.

De automatische transmissie is allang geen zelfstandige unit
meer in de aandrijflijn. De automaat communiceert met de ove-
rige regelunits en de regelstrategie wordt mede door die ‘omge-
ving’ bepaald. Dat betekent dat storingen een hardware- of een
software oorzaak kunnen hebben. De testkast helpt dan bij de 
diagnose.

Te veel olie in de bak of met geweld de aandrijfassen monteren,
dat gebeurt toch niet bij u in de werkplaats? Oh, het was de leer-
ling zegt u!

als de auto is uitgerust met een trekhaak en in de
zomer de caravan inclusief bepakking door de
bergen moet sleuren. De olietemperatuur loopt
dan langdurig flink op, met alle gevolgen van dien.
Het kan overigens in dit verband geen kwaad de
klant erop te wijzen dat onder die omstandighe-
den het verstandig kan zijn de gangwissel zelf ter
hand te nemen. Veel moderne automaten zijn uit-
gerust met een zogenaamde ‘flipperbediening’ en
ook de ‘oude’ bakken hebben die mogelijkheid.
Onder extreme omstandigheden is het belangrijk
dat het motortoerental niet onder de 2300 t/min
zakt.
Met dit in het achterhoofd zult u hopelijk ook
bedacht zijn op auto’s die aan de voorzijde vol-
gehangen zijn met ‘bull bars’ of extra lampen.
De afgifte van de warmtewisselaars, waaronder
die van de automaatolie, komt dan in extreme
omstandigheden echt te kort met alle gevolgen
van dien. Misschien ook een punt om klanten op
te wijzen.

Hoe olie peilen?
Het nut van het olie verversen is dus duidelijk.
Zeker als we naar het takenpakket van de olie kij-
ken en dat vergelijken met de eisen die aan de
motorolie gesteld worden. Motorolie verversen?
Dat is voor een ieder vanzelfsprekend, maar waar-
om dan niet voor automatische transmissieolie?
Voor die laatste komt er zelfs nog een functie bij,
namelijk de toevoegmiddelen die zijn afgestemd
op het frictiemateriaal van de banden en koppe-
lingen. Veroudert de olie en zijn de dopes uitge-
werkt, dan verandert het schakelgedrag en de
snelheid van (ont)koppelen. Dit gebeurt heel
langzaam, en wordt waarschijnlijk nauwelijks door
de berijder opgemerkt.
Autofabrikanten zijn voor een groot deel schuldig
aan de automaatverwaarlozing in de werkplaats.
Allereerst door de bewering dat de automaat on-
derhoudsvrij is, maar ook door de servicehande-
lingen bijna onmogelijk te maken.
Dat begint al bij het peilen van het olieniveau.
Wanneer doet u dat? Juist als de klant met een
probleem komt. Maar hoe doet u dat? Tja, daar

kunnen wij en zelfs de specialisten geen algeme-
ne tip over geven. De ene auto heeft nog wel een
peilstok, de ander werkt met een overlooppijpje.
De ene auto moet in P staan met de motor statio-
nair draaiend en de olie op 35ºC, de ander, bij-
voorbeeld bij veel Mitsubishi’s en Chryslers, moet
in neutraal staan. Er zijn zelfs verhalen bekend van
BMW’s die op de brug onder een hoek van 35 gra-
den gezet moeten worden om het olieniveau te
bepalen. Het komt er dus op neer dat u zich goed
informeert over de juiste procedure voordat u hier-
mee aan de slag gaat.

Negeer een eventueel temperatuurvoorschrift tij-
dens het peilen niet. Het is bekend dat de olie be-
hoorlijk uitzet naarmate deze warmer wordt.
Waarom we hier zo op hameren? Wel, te weinig
olie geeft schakelklachten en de kans bestaat dan
dat de temperatuur te hoog oploopt. Bij te veel
olie ontstaat er schuim, dus lucht in de olie waar-
door de smering achterblijft. Door de hogere druk
in de bak neemt de kans op lekkage ook toe.

Olie vullen met hindernissen
Let bij het verversen goed op de hoeveelheid
die u moet bijvullen. Dan komen we meteen bij
het eerste heikele punt. Het zal u nooit lukken
om alle olie uit het systeem te krijgen. Dat heeft
te maken met de koppelomvormer waarin een
behoorlijke hoeveelheid olie, maar ook slijtage-
deeltjes achterblijven. Globaal lukt het maar om
50 tot 60% van de totale hoeveelheid olie af te
tappen.
Dit betekent overigens wel dat na montage van
een nieuwe of gereviseerde bak inclusief koppel-
omvormer, die vulhoeveelheid een stuk hoger is.
De praktijk heeft geleerd dat dit nog wel eens
wordt vergeten.
Leidraad is om bij een reguliere verversing onge-
veer dezelfde hoeveelheid bij te vullen als u
heeft afgetapt, vooropgesteld dat de bak niet

10AMT011_artautomaat.qxp:Opmaak 1  11/10/10  2:59 PM  Page 21

2



AMT | 2010 www.amt.nl
22 www.amt.nl/november2010AMT | 2010

W E R K P L A AT S  &  O N D E R H O U D  > Service & Onderhoud > Onderhoud 

Steeds meer versnellingen
Duidelijke trend in de transmissietechniek is het
vergroten van het aantal versnellingen. Onlangs
introduceerde ZF in een BMW een automaat met
maar liefst acht gangen. Is dat nu echt nodig,
zeker als je beseft dat de ervoor hangende motor
een fantastisch koppel produceert met een haast
ideaal verloop? Het helpt om de motor onder alle
omstandigheden en bij alle snelheden in zijn
meest gunstige en schoonste toerengebied te
laten draaien.
Hierin heeft de conventionele automaat één grote
concurrent en wel de CVT. Deze is met zijn onein-
dige hoeveelheid overbrengingen optimaal op
verbruiksreductie af te stemmen. Ander voordeel
van de CVT is de beperkte inbouwruimte. Pro-
bleem is wel dat de CVT nog niet geschikt is om
grote koppels te verhapstukken, maar verder is
het eigenlijk de meest ideale, simpele en pro-
bleemloze gangwisselaar.
Voor de grotere vermogens zien we ook een
nieuw type automaat opkomen, namelijk de DSG.

Eigenlijk mogen dergelijke ontwerpfouten niet voorkomen, maar
bij de CVT van de Ford C-Max breekt wel erg gemakkelijk de bout-
flens af. Misschien is het nog wel kwalijker dat er geen vervan-
gende onderdelen verkrijgbaar zijn en dat de klant een complete,
nieuwe bak moet aanschaffen.

heeft gelekt. Weet u het niet zeker, raadpleeg
dan de specialist.
Dat geldt tevens voor de specificatie van de olie.
Houd u aan het voorschrift van de fabrikant. De
dopes zijn namelijk afgestemd op de samenstel-
ling van het frictiemateriaal in de bak en alleen
die combinatie staat garant voor een goed scha-
kelgedrag.
Probleem nummer twee betreft de achtergeble-
ven verontreinigingen. In de leidingen, koeler en
vooral de koppelomvormer zet zich tijdens ge-
bruik allerlei aanslag af. Van nieuwe transmissie-
olie weten we dat die een reinigende taak heeft,
dus zodra de olie door het systeem gaat circuleren
weekt die aanslag los. In no time is de schone olie
dan weer verontreinigd en dat is dan nog het
meest gunstige scenario!
Koppel in dergelijke gevallen de onderdelen los
en probeer ze zo goed mogelijk met bijvoor-
beeld lucht door te blazen alvorens u met nieu-
we olie vult. De specialisten prediken dan ook
om twee keer kort achter elkaar te verversen.
Zeker voor auto’s die pas na 150.000 km komen
voor hun eerste sapwissel is dit een bijzonder
raadzame tip!

Automaatfilter wisselen
Probleem nummer drie, is het filter. Veel merken
hebben het filter onderin de carterpan onderge-

Is de bak serieus aan gort gedraaid, dan heeft het ijzervijlsel zich
door het gehele systeem verspreid. Voordat u een nieuwe of ge-
reviseerde bak monteert, is het raadzaam dat alle randappara-
tuur vrij is van verontreinigingen en daar heeft de vakman spe-
ciale spoelapparatuur voor. Eigenlijk precies dezelfde problema-
tiek die speelt bij een kapot gelopen compressor in een airco.

Volkswagen debuteerde met dit principe en
scoort er dermate mee dat ook andere fabrikan-
ten zoals Getrag, BorgWarner, Fiat Powertrain,
Graziano, LuK, ZF en Aisin met een variant op de
markt zijn gekomen.

DSG: een specialisme
Dat betekent overigens niet dat alle problemen
met die ‘nieuwe’ varianten de wereld uit zijn. Ook
de CVT moet het hoofd bieden aan constructeurs
die wat steekjes hebben laten vallen in hun ont-
werp, bijvoorbeeld de CVT in de Ford C-Max of de
Multitronic van Audi, die beide tot de vaste stam-
gasten van de revisiebedrijven gerekend mogen
worden.
Datzelfde geldt overigens ook voor de DSG van
Volkswagen. De koppelingen en de Mechatronica
behoeven daar nog wat extra aandacht. Maar ook
hier, net zoals bij de conventionele automaat, is
een deel van deze storingen te wijten aan hape-
ringen in de motoraansturing. Of anders gezegd;

de bak gaat kapot door een fout in de motorsoft-
ware.
Dergelijke storingen zijn alleen op te lossen door
bedrijven die een autoriteit zijn op CVT- of DSG-
gebied en ook hun mannetje staan op het gebied
van motorsturing; de specialist onder de specialis-
ten dus.
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bracht. Het verwisselen is dan relatief eenvoudig.
Nog eenvoudiger lijkt het als het een opschroef-
filter betreft. Maar wees erop bedacht dat dit een
extern filter betreft, in de bak is dan nog een in-
tern filter opgenomen en of u dat ook zo makke-
lijk uitwisselt is maar zeer de vraag.
Bij sommige automaten is het echt onmogelijk om
dit filter te verwisselen zonder de bak te delen. Dat
is een niet te verkopen verhaal en in die gevallen is
zeker aan te raden om zeker de hier genoemde
olieverversingstermijn te respecteren of zelfs te
verkorten.
Als laatste noemen we de aftapplug. Sommige au-
to’s hebben er één, bij andere ontbreekt een plug.
In dat geval moet u dus de carterpan lichten om
een verversing te doen.
Hebt u een plug in gedachte, die mogelijk wel eens
de aftapplug zou kunnen zijn, sla er dan toch nog
even de documentatie op na. Want stel dat u deze
verwart met bijvoorbeeld de afstelbout van de
remband, dan moet alsnog de bak uit elkaar.

Lees de olie
De olie die u aftapt uit het systeem vertelt veel
over de conditie van de bak en de werkomstandig-
heden. Bruine olie is redelijk normaal, het betekent
dat de olie zijn werk heeft gedaan en de vervuilin-
gen heeft ingekapseld. Anders wordt het als de
olie geheel zwart is gekleurd. Dat betekent dat de
olietemperatuur boven de 143ºC is geweest en is
verbrand. De smerende werking is dan volledig
verdwenen en het draaiwerk van de bak zal er
slecht aan toe zijn.
Laat de afgetapte olie ook eens door uw vingers
gaan en voel of er ijzerslijpsel tussen zit. Normaal
gesproken ‘plakt’ dit aan de magneetjes die in het
carter zijn opgenomen, dus als er veel slijpsel in de
afgetapte olie circuleert voorspelt dit niet veel
goeds.
Sommige merken staan erom bekend dat de koe-
ler poreus is. Er treedt dan koelvloeistof in de
transmissie-olie op het moment dat de motor
wordt stopgezet. De oliedruk zakt dan naar
nul, terwijl de koelvloeistofdruk nog enige tijd
maximaal blijft. Daardoor komt er koelvloeistof in
het oliecircuit. Het gevolg is verwoestend. Het
glycol tast de lijmlaag van de koppelingsplaat-
voering en rembandvoering aan, waardoor de
bak niet meer  volgens de specificaties schakelt.
Er bestaan speciale sticks waarmee u glycol in de
olie kunt detecteren.
In sommige probleemgevallen is het zelfs aan
te raden om het oliemonster te laten analyseren.
Dat betreft dan vooral gevallen waarbij de  spe-
cialist niet zeker is over de reparatie- of  revisie-
noodzaak.

Werk het lijstje af
Een klant die klaagt over het schakelgedrag van
zijn auto moet u serieus nemen. Ga daarom altijd
met de klant rijden en laat hem vertellen wat er
gebeurt en onder welke omstandigheden. Bij som-
mige merken is het onvermijdelijk dat je voelt dat

de bak schakelt en dat de klant zich meer zorgen
moet maken als hij niets voelt, want dat betekent
slippen en dus overmatig slijten en warmte ont-
wikkelen. Het is ook normaal dat de (moderne) 
bak in de opwarmfase een aangepast schakelge-
drag vertoont.
Hebt u tijdens de proefrit samen met de klant
ervaren wat de klacht is, projecteer deze dan op
de constructie van de bak en probeer te achter-
halen wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Doe
dit liefst in overleg met de specialist, hij kent zijn
pappenheimers en kan u veel zoek- en denk-
werk besparen. Ga in ieder geval niet als een
dolleman te werk en de bak demonteren en op-
sturen. Voor een goede diagnose heeft ook de
specialist de auto nodig, mocht hij twijfelen aan
de oorzaak.
Is de auto uitgerust met een elektronisch geregel-

de bak, dan is het mogelijk om een foutcode uit te
lezen. Wis deze niet, maar schrijf hem op. Ga ver-
volgens rijden en beoordeel of de foutcode te ver-
klaren is.
Dat is op zich eigenlijk wel een moeilijk verhaal
omdat de regelunit van de transmissie mede ge-
voed wordt vanuit het motorstuurapparaat. Als
bijvoorbeeld de luchtmassameter een verkeerde
waarde genereert, dan zal de regelunit van de bak
een schakeldruk instellen die daarbij hoort.
Twijfelt u eraan of het probleem in de hardware
van de transmissie zit of dat het een aansturings-
probleem betreft, dan is het raadzaam om de cen-
trale connector los te koppelen. De bak moet op
dat moment in noodloop gaan en u moet de be-
schikking hebben over de D (een vaste versnel-
ling) en de R. Was het probleem bijvoorbeeld dat
de achteruit niet functioneerde, dan kunt u zo al
een eerste conclusie trekken.
Betreft het een aansturingsprobleem, controleer
dan een aantal elementaire zaken. Is de connec-
tor bijvoorbeeld schoon en vrij van vocht en
olie? Een veroorzaker van veel onduidelijke
klachten zijn massa-aansluitingen. Controleer
deze dus goed, evenals de boordspanning. Van
diverse merken bijvoorbeeld is bekend dat de
transmissiecomputer ermee ophoudt zodra de
accuspanning onder de 9,8 Volt zakt. De bak
gaat dan in noodloop en na rijden en weer star-
ten zijn alle problemen verdwenen. In ieder
geval weer een reden om tijdens een beurt de
accuconditie te bepalen!

Bij sommige merken is het raadzaam om de transmissieolie te
controleren op aanwezige koelvloeistof. Die auto’s zijn namelijk
voorzien van slechte, lekkende warmtewisselaars. En water in de
transmissieolie is funest voor de lijmlaag van de voering van kop-
pelingsplaten en rembanden.

Oliepeilen, olie vullen en filters verwisselen: het is allemaal zo
merkspecifiek dat wij u aanraden eerst informatie in te winnen
over de precieze werkwijze.

Soms is het eenvoudig en is een storing het gevolg van een ver-
stoorde communicatie zoals een slecht contact in de stekkerdoos.
Overigens, als u deze doos ontkoppelt, moet de bak automatisch
in noodloop gaan en dat geeft enig uitsluitsel of de hardware van
de bak nog functioneert.
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