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ZF zet zijn tanden in zwaar werk
ATC Den Haag bezoekt ZF Services

Met kennelijke trots en heel professi-
oneel gaf operations manager Mike
de Best eerst een presentatie over
ZF. De Zahnradfabrik Friedrichshafen
ontstond in 1915 om tandwielen te
maken voor de Zeppelin luchtsche-
pen, om precies te zijn voor hun pro-
pellermotoren. Gaandeweg breidde
het bedrijf steeds verder uit, voorna-
melijk maar niet alleen in de auto-
branche. Waar naast transmissies
ook onderstelcomponenten in het
programma kwamen, zoals stuurin-
richtingen en assen.

De groei werd verder versterkt door
overnames, zoals in 1984 Lemförder
die stuurdelen maakt en steunen
voor motor/transmissie. In 2001
volgde de overname van Sachs,
waarmee ZF ook koppelingen en
Sachs/Boge schokdempers in huis
kreeg. En er is een partnerschap met
Bosch voor stuurinrichtingen,
omdat daar steeds meer elektro-hy-
draulische en elektrische bekrachti-
ging bij komt kijken. “Maar het werk-
terrein van ZF is heel breed gewor-
den”, vult Mike de Best aan. Behalve

wegvoertuigen worden ook grond-
verzetmachines en landbouwvoer-
tuigen bediend. In dieseltreinen zit-
ten ZF-transmissies, in schepen en
helikopters, en tegenwoordig ook in
windmolens.
ZF Services doet marketing en ver-
koop aan fabrikanten, en de aftersa-
les: reparatie, revisie en levering van
onderdelen. Eerst verzorgde een
particulier bedrijf vanaf 1952 de ser-
vice, sinds twintig jaar is er een 
ZF Services fabrieksvestiging in ons
land. “Behalve voor scheepvaart, en

Rondom enkele forse kranen liggen de werkplekken van ZF Services, dat zich voornamelijk met reparatie en revisie van zwaar materieel bezighoudt.

voor grote klanten zoals bijvoor-
beeld de DAF Trucks-fabriek die
rechtstreeks vanaf ZF in Duitsland
bediend worden”, legt Mike uit. In
het magazijn zien we later dat wel
originele ZF onderdelen ook voor
personen- en bedrijfswagens gele-
verd worden. “De juiste olie voor 
automatische transmissies bijvoor-
beeld is erg belangrijk, die leveren
we veel.”

Topproduct AS Tronic
Het magazijn weerspiegelt het

Elke autotechnicus weet wel dat ZF een Duitse, hele grote transmissiefabrikant is. En dat ze

ook iets doen met stuurinrichtingen. Maar dat er al nagenoeg zestig jaar een vertegenwoordi-

ging in Nederland is wisten de meeste ATC-leden niet, behalve zij die in bedrijfswagentechniek

zitten. Voor al het zware werk staat ZF Services klaar, werd in Delfgauw enthousiast getoond.
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brede programma van ZF. Hier zien
we als voorbeelden ook een Sachs
koppelingsplaat, platenpakketten
voor een automaat in personenau-
to’s, een koppelomvormer, een
stuurhuis voor een truck en zo
meer. De 24-uurs technische ser-
vice, de reparatie en de revisie be-
perken zich veel meer tot zware
voertuigen. “Voor personenauto-
transmissies zijn er allerhande repa-
ratie- en revisiebedrijven, daar gaan
we niet mee concurreren. Maar we
hebben wel toegang tot de origi-
nele programmatuur voor de elek-
tronische sturing, daar kunnen we
andere bedrijven mee helpen als
een bak opnieuw geprogrammeerd
moet worden.”
Voordat we het bedrijf in gaan, krij-
gen we instructie hoe een moderne
geautomatiseerde truck- en bus-
transmissie werkt, aan de hand van
het paradepaardje AS Tronic. Ge-
sneden koek voor de trucktechni-
cus, maar dat zijn bepaald niet alle
ATC-leden. Het is wel even wat an-
ders dan bij een personenauto. Je
hebt achter de droge plaatkoppe-
ling eerst een splitter-groep, die het
motorkoppel rechtdoor de hoofd-
transmissie in leidt, of via een over-
brenging en twee hulpassen. Dan
komt de ongesynchroniseerde
hoofdbak met drie of vier versnel-
lingen, en daarachter nog de
‘range’-groep met een tweeversnel-

nen. De in vijf stappen instelbare
intarder kan afhankelijk van het
type 3300 tot 4000 Nm remkoppel
leveren, en tot 600 kW remvermo-
gen omzetten in warmte. Zelf
neemt de intarder, met wrijvings-
weerstand en de aandrijving van
zijn oliepomp, maar een beschei-
den 1,1 tot 1,4 kW vermogen op.

Met luchtdruk bediend
Natuurlijk wordt het schakelen
elektronisch gestuurd, waarbij een
transmissierem op één van de hulp-
assen werkt als synchronisatie om
de astoerentallen in de transmissie
op elkaar af te stemmen. Een induc-
tiesensor meet het toerental van de
uitgaande as, uit het CAN-systeem
van de truck komt het toerentalsig-
naal van de motor. Engineer Ferry
de Bruijn legt uit dat bovenop de

lings planetaire overbrenging. Dus
met twee versnellingen voor en
twee achter de hoofdbak krijg je
2x3x2 of 2x4x2 versnellingen, een
twaalf- of zestienversnellingsbak.
Achterop kan een ZF Intarder ge-
bouwd worden. “Een hydrodynami-
sche rem, eigenlijk net een koppel-
omvormer die andersom werkt”,
verklaart werkplaatschef Wouter
Loeve. Dat heet bij ZF ‘intarder’
omdat deze rem niet apart inge-
bouwd is zoals een retarder. Hier
gebruikt de rem, aan de uitgaande
versnellingsbakas gekoppeld, de
olie in de versnellingsbak. Via een
water/oliekoeler wordt de door het
remmen opgewekte warmte afge-
voerd. De transmissieolie kan 
andersom ook bij koude motor op-
gewarmd worden om de weer-
stand in de transmissie te verklei-

Het binnenwerk van de reductie voor een Leo-
pard II rupsaandrijving komt regelmatig voor
controle bij ZF Services. Zo lang tenminste ons
land nog niet al zijn tanks heeft verkocht. U ziet
dat het om een planetaire reductie gaat, aan
het stuk dat met een daverende klap uit het
 legergroene huis kwam vallen.

In de testcel een tunneltrekkertransmissie. De rij manometers laat zien of alle schakelventielen goed
bediend worden als de technicus het schakelpookje bedient. Lijkt wat ouderwets, maar er staat ook
een laptop bij.

Conventionele, hydraulisch geregelde volautomaat van een behoorlijk ervaren stadsbus die toch
nog even mee moet. ZF Services repareert de vermoeide transmissie.
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bak het tweedelig ‘schakeldeksel’
zit. Bovenin het deksel de elektro-
nica, een verdieping lager de scha-
kelventielen die de schakelstangen
voor de drie transmissiegroepen
bedienen.
Die bediening werkt op 7 bar pers-
lucht, uit het luchtsysteem voor de
remmen. Hierop werkt ook de kop-
pelingsbediening, goed bereikbaar
onderaan tegen de transmissie
gezet. Automatisch compenseert
deze koppelingscilinder voor slij-
tage van de koppelingsplaat. Hij
helpt ook aan de schakelstand voor
nauwkeurig manoeuvreren, bij de
versnellingspook aangegeven als
een schildpadje. Dan grijpt de kop-
peling meer geleidelijk aan, de be-
dieningscilinder heeft twee werk-
snelheden. Erg handig om een truck
voorzichtig een beetje vooruit of
achteruit te zetten bij een laadplat-
form, of om bouwvoertuigen door
zand en modder te laten ploegen.
“Het schakeldeksel is goed bereik-
baar en makkelijk te demonteren,
voor reparatie is ook handig dat
schakelventielen en elektronica ge-
scheiden zijn. Er zitten alleen één
lucht- en één elektronica-aanslui-
ting op. De elektronicastekker komt
van het motormanagement, dus
niet van ons, maar van de truckfabri-
kant. Zo hebben we niet te maken
met kabelbomen die problemen
kunnen geven.”

Het zware werk
Maar nu de praktijk, waarvoor een
aantal specialisten van ZF Services
wel een avond wilden offeren om
hun reparatie- en revisiewerk te
laten zien. Nogmaals blijkt hoe ver-

schillend de toepassingen zijn van
ZF-transmissies.
Een verzameling gigantische ijzeren
kelken blijkt een onderhoudsop-
dracht van Defensie. Het zijn plane-
taire reducties uit Leopard II-tanks,
die nu verkocht moeten worden. Op
deze loodzware kelken komen de
tandkransen die in de rupsbanden
lopen. “Er kan weinig mis mee, zo’n
ding draait alleen maar vooruit of
achteruit. Wel zit er altijd een boel
zand onder het deksel, het pasvlak
voor de afdichting moet weleens
geslepen worden. En vaak zijn de
boutgaten dol. Daar zetten we dan
coils in, er is geen ruimte om nieuw
schroefdraad te tappen.”
Aan de zijkant van de werkplaats
komen we bij een testcel, waarin
een zware transmissie staat die elek-
trisch wordt aangedreven. “We tes-
ten hier op functionaliteit en lek-
dichtheid. Alleen onbelast, anders
zou de testbank te ingewikkeld,
duur en zwaar worden.” Het blijkt te
gaan om de gereviseerde transmis-
sie van een tunneltrekker. Een wat?
“Met deze voertuigen worden con-
tainerschepen gelost. Natuurlijk
wordt erop aangedrongen zo snel
mogelijk het schip leeg te rijden, om
liggeld aan de kade te besparen. Of
de chauffeurs krijgen te horen ‘als ‘ie
leeg is mag je naar huis’. Dus krijgen
deze trekkers het flink voor hun kie-
zen. We kregen ook wel het verzoek
de hoogste versnelling te blokkeren,
zodat niet zo hard gereden kon wor-
den met die trekkers.”
Weer een werkplek verder zien we
een forse, half leeggehaalde trans-
missie die ook niet zachtzinnig werd
gebruikt. “Die is van een dumptruck,

Als de beklede platen om de planetaire sets te schakelen niet meer bekleed zijn, krijg je dit… Als de transmissie van een dumper overbelast raakt en je gaat toch door, dan springen de barsten
in het transmissiehuis.

Via ZF Services in Nederland worden ook kleinere fabrikanten bevoorraad, we treffen een paar
 achterassen voor bussenbouwer Bova. Dat maakt ZF dus ook, complete voor- en achterassen voor
trucks en bussen.

hij is gebarsten. Het binnenwerk had
ook heel wat geleden. We kijken bij
dit soort gevallen of het de moeite is
om te repareren, of dat een com-
plete revisie nog mogelijk is.”
Op het volgende station staat iets
herkenbaars, een volautomatische
bedrijfswagentransmissie met het
vertrouwde systeem van planetaire
tandwielen, platenkoppelingen en
hydraulische bediening. “Deze komt
uit een stadsbus, is dertien jaar niet
open geweest.” Maar nu is toch de
platenkoppeling van de eerste ver-
snellingsgroep totaal versleten. “De
eerste groep moet bij het optrekken
altijd werken, heeft dus het meest te
lijden. Kijk, hier had bekleding op de
platen moeten zitten, niets meer
van over.” Dus liep de zaak heet, zit
er een barst in het deksel van de
transmissie, en zijn de drukringen
half weggevreten. “Maar ja, als zo’n

vervoersbedrijf te horen krijgt dat
de concessie naar een ander gaat,
dan komen ze vragen of de trans-
missie toch nog gerepareerd kan
worden. Die bus moet nog drie jaar
mee, zeggen ze dan, we gaan geen
nieuwe meer kopen.”
Er is ook nog een station waar hy-
draulisch bekrachtigde stuurhuizen
gecontroleerd kunnen worden. Met
enige spijt zegt de monteur: “Deden
we vroeger nog wel, nu wordt alles
elektrisch. Revisie komt weinig meer
voor, het is weggooien wat stuk is
en er een nieuwe inzetten.” Dat doe
je met een trucktransmissie niet,
naast reparatie en revisie biedt ZF
Services ook ruilonderdelen. Maar
niet veel, horen we desgevraagd van
logistiek manager Arno Rietveld.
“Aan het eind van de rit blijft iemand
toch zitten met een oude transmis-
sie, en dat is niet zo aantrekkelijk.”
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