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ALGEMEEN      TECHNISCH       BULLETIN      
Schakelproblemen bij handgeschakelde bakken 

 

Probleem: Stroef schakelen, haken tijdens het schakelen of sterk vervuilde 

versnellingsbakolie bij het aftappen.   
 

Oorzaak: Vervuiling, lakvorming en speling in de versnellingsbak,  

de toegepaste versnellingsbakolie is niet in staat een goede 

smeerfilm te waarborgen, onvoldoende E.P. kwaliteiten etc.  
 

Behandeling: 1 x Forté Motor Flush toevoegen aan de bestaande oude olie 

         vóór de olieverversing. 

   1 x Forté Diff & Gear Treatment en  

                         1 x Forté Automatic Transmission Treatment toevoegen 

      aan de nieuwe versnellingsbakolie. 
 

Er moet bij schakelproblemen onderscheid gemaakt worden tussen twee situaties; haken tijdens 

schakelen en/of stroef schakelen. 

 
 

Haken tijdens schakelen: 
 

De olie is niet in staat om een goede smeerfilm in stand te houden en er ontstaat een metaal-op-

metaal contact. Dit kan b.v. het geval zijn bij schakelvorken met iets slijtage, glijbussen of moffen 

die licht kantelen, axiale speling tussen versnellingsbakdelen, hoog belaste onderdelen die door 

slijtage en/of speling ruimte hebben gekregen en waar de smeerfilm weggedrukt wordt door de 

rotatiesnelheid of de hoge belasting. 

 
 

Stroef schakelen: 
 

De algemeen toegepaste conus synchronisatiesystemen hebben synchromesh-ringen met fijne 

ribben of opgedampt wrijvingsmateriaal met als taak zo snel mogelijk contact te maken met het 

conische gedeelte van de te verbinden as en beide omtreksnelheden gelijk te maken. 
 

Door veroudering en/of verzuring van de versnellingsbakolie treden uit de versnellingsbakolie de 

meest zware delen van de olie, te weten teer, vernis en hars. De lak die hieruit ontstaat zet zich o.a. 

af op het opgedampte wrijvingsmateriaal of tussen de ribben van de synchromesh-ringen, die zo 

opgevuld raken. Daardoor wordt het oppervlak van de synchromesh-ringen veel groter, zodat deze 

niet meer zo snel door de oliefilm breken en de klacht van de bestuurder begint meestal met stroef 

schakelen tot en met  “tandenknarsen” bij snel schakelen. 
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Behandelingsadvies: 
 

 Bij een warme versnellingsbakolie 400 ml Forté Motor Flush toevoegen aan de 

versnellingsbak. Eventueel van te voren wat olie aftappen. 

Zorg dat de aangedreven wielen vrij van de grond zijn en schakel 15-20 minuten door alle 

versnellingen met een stationair draaiende motor. NIET MEE RIJDEN. 
 

 Tap aansluitend de oude olie af en voeg aan de versnellingsbak 1 dosering Forté Diff & 

Gear Treatment en 1 dosering Forté Automatic Transmission Treatment toe. 

 

 
Door het toevoegen van 1 dosering Forté Diff & Gear Treatment zal de afschuifstabiliteit van de 

olie verbeteren, de Extreme Pressure (EP) eigenschap verhoogt worden en de smeercapaciteit een 

betere bescherming van lagers en tandwielen verzorgen waardoor de slijtage minimaal is en het 

schakelen weer soepel verloopt. Het toevoegen van 1 dosering Forté Automatic Transmission 

Treatment is noodzakelijk om achtergebleven zuren in de versnellingsbak te neutraliseren en 

eventueel uitgeharde keerringen te reconditioneren. Tevens zullen lakafzettingen op de 

synchromesh-ringen voorkomen worden.  
 

 

Als bij bepaalde snelheden hinderlijke geluiden worden vernomen uit de 

versnellingsbak of uit het differentieel wordt dit vaak veroorzaakt 

doordat de olie tussen de tandwielen wordt weggedrukt, zodat er 

ruimte ontstaat en dus geluid. Door toevoeging van 

Forté Diff & Gear Treatment aan de  

versnellingsbakolie zal dit geluid  

verminderen of zelfs geheel verdwijnen.  
 

 

 

 

Als klanten beginnende klachten hebben of de klachten zich alleen in zeer koude situaties voordoen, 

Forté Automatic Transmission Treatment toevoegen aan de versnellingsbakolie, om door de 

reinigende werking de lakafzettingen in de bak op te lossen zodat de synchronisatie weer normaal 

plaatsvindt en schakelen weer soepel verloopt.  
 

Zoals de naam al aangeeft wordt Forté Automatic Transmission Treatment ook toegepast in 

automatische versnellingsbakken om schakelproblemen op te lossen door de volgende 

producteigenschappen:   
 

- Lekkages tegengaan en drukken herstellen door reconditioneren van O-ringen en keerringen.  

- Reinigen (oplossen) van lakafzettingen in het labyrint en de versnellingsbak. 

- Schuimvorming in de bak voorkomen door de antischuim additieven in het product. 
 

Nooit Forté Diff & Gear Treatment aan de A.T.F. van een 

automatische versnellingsbak toevoegen! 
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