
DE GROETEN VAN DE VERSNELLINGSBAK! 
 
Oorspronkelijke titel: “Gruss vom Getriebe”. Overgenomen met toestemming van de auteur. 
 
Daniël Eberli, eigenaar van een 15-Six Familiale, is actief lid van de Zwitserse Traction Club en schrijft 
regelmatig artikelen van een hoog practisch-technisch gehalte. Het oorspronkelijke artikel is, evenals diverse 
andere interessante bijdragen,  te vinden op de website van de Zwitserse zusterclub http://www.tractionavant.ch/ 
 
(Vertaling: Karel Beukema toe Water) 

Wie in militaire dienst is geweest, herinnert zich 
vast nog de kreet “stil, de vijand hoort alles…!” 
Wie als dienstplichtige destijds met zo’n oude 
Dodge truck heeft mogen (of moeten!)  
rondrijden, wilde dan wel reageren met: 
“schakelen is niet geheim, dat mogen ze best 
horen…”. 
 
In tegenstelling tot het massieve bonk ijzer van de 
Dodge WC (Weapon Carrier) uit WO-II is de 
versnellingsbak van onze Traction een welhaast 
gracieuze constructie met een huis van aluminium. 
Zowel het binnenwerk als het versnellingsbakhuis 
vergeven ons op den duur een grove behandeling 
niet. Helaas missen velen de kennis van het 
subtiele schakelen, wat in combinatie met 

materiaalmoeheid als gevolg van ouderdom, tot kostbare schade kan leiden. Daarbij geldt dat het 
omgaan met een Traction versnellingsbak aan te leren is. Het volgende kan daarbij van pas komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangrijpingspunt voor 
het stangenstelsel. 
(tandwielen worden 
d.m.v. twee stangen 
met schakelvorken 
verplaatst: I en AR 
respectievelijk II en III)

De bovenste (Primaire) 
as A wordt door de motor 
aangedreven als het 
koppelingspedaal is 
losgelaten 

De onderste (Secundaire) as B drijft via het 
differentieel de wielen aan, of omgekeerd als de auto 
op de motor afremt... 

Differentieel om in bochten de 
verschillen in omwentelingssnelheid 
van de aangedreven wielen op te 
vangen. 



 
De versnellingsbak van de 11 en de 15 CV hebben zoals bekend drie versnellingen vooruit en een 
achteruit. Alleen de tweede en derde zijn gesynchroniseerd. Om zonder kraken te kunnen schakelen 
moet de draaisnelheid van de tandwielen op de primaire en de secundaire as die in elkaar moeten 
grijpen precies gelijk zijn. De synchromesh heeft de taak om door middel van twee nauwkeurig op 
elkaar geslepen ringen het toerental van het deel van de transmissie dat met snelheid van de motor 
ronddraait gelijk te maken aan dat van de delen die met de snelheid van het differentieel en daarmee 
van de wielen- ronddraaien en omgekeerd, en wel zodanig dat bij het schakelen de tandwielen zonder 
kraken in elkaar kunnen (en ook moeten!) grijpen. 
 
Dit proces kost echter even tijd, en juist op dit punt laat menig Traction rijder zien dat hij  ongeduldig 
is. Het schakelen kost meer tijd dan bij een moderne auto, ook al omdat bij veel Tractions de 
synchromesh-ringen niet meer in staat van nieuw verkeren. Een truc om sneller te kunnen schakelen 
is het zogenaamde “double-clutchen”, maar daarover later meer. Laten we de gang van zaken bij het 
opschakelen eens nader bekijken: 
 
De auto wordt in de eerste versnelling op gang gebracht. Naarmate het toerental stijgt, neemt de 
snelheid toe. De aangegeven waarden voor de afzonderlijke versnellingen zijn schattingen,  
die in werkelijkheid iets kunnen afwijken. Links (op de verticale as van de grafiek) zien we het 
toerental van de motor (rpm), aan de onderzijde (op de horizontale as van de grafiek) de snelheid van 
de auto (km/h). 
 

Afhankelijk van het 
type TA bereikt de 
motor zijn 
maximum-
vermogen bij 3200 
(7 A en B), 3800 
(overige typen 7 en 
11 CV tot februari 
1950) en 4000 
toeren (typen vanaf 
februari 1950). 
Voor de 15-Six 
geldt voor alle 
productiejaren een 
maximum van 3800 
toeren. 
 
Schakelt men nu 
volgens de grafiek, 
rijdend met 3000 
rpm in de 1e 
versnelling (ca 33 

km/h) op naar de tweede versnelling, zou dit in theorie overeenkomen met een terugval in toeren naar 
1800 rpm. In de praktijk zal de auto echter gedurende het schakelen enige snelheid verliezen zodat 
het toerental bij het weer laten opkomen van de koppeling beduidend lager ligt. Bij het bergop rijden 
kan dit tot problemen leiden omdat het toerental dan terugvalt tot beneden het punt waar de motor nog 
voldoende koppel kan genereren om de auto in de volgende versnelling te laten optrekken. 
 
Om deze situatie zoveel mogelijk te vermijden zal de bestuurder ernaar willen streven het schakelen 
zo kort mogelijk te laten duren, met het gevolg dat dit met ongewenste bijgeluiden gepaard gaat. 
 
Waar komt dit gekraak vandaan? Zoals hierboven vermeld, draait de motor en daarmee de bovenste 
as (A) van de versnellingsbak met 3000 rpm. Op het moment dat we de koppeling intrappen en de 
selecteurhendel in de middenpositie (de vrijloop) zetten, zal de draaisnelheid van de bovenste as in de 
bak door de massatraagheid slechts langzaam afnemen. In deze toestand kan de bovenste as geheel 
vrij ronddraaien, nu deze niet langer via de tandwielen met de onderste as (B), en evenmin via de 
koppeling met de motor verbonden is. De onderste as draait met de snelheid van de rijdende auto. Als 
we nu de 2e versnelling willen inschakelen, is sprake van een groot verschil in omwentelingssnelheid 
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tussen de tandwielen op as A en die op as B. Als we snel schakelen, krijgen de doorgaans toch al 
enigszins versleten synchromesh-ringen überhaupt geen kans te zorgen dat het toerental van de 
primaire as gelijk wordt gemaakt aan dat van de secundaire as, en zullen de tandwielen knarsend en 
krakend tegen elkaar aan worden gedrukt totdat de draaisnelheden gelijk zijn geworden en de tanden 
in elkaar grijpen. Spaanders en mogelijk zelfs tanden vliegen in het rond! 
 
Om dit gekraak te voorkomen bestaan in principe drie mogelijkheden, waarbij de derde eigenlijk een 
“gemakzuchtige truc” is. 
 

1. Langzaam schakelen. Dit leidt tot het eerdergenoemde probleem dat als gevolg van het 
snelheidverlies de trekkracht in de tweede versnelling te gering kan zijn. 

 
2. Schakelen met “double clutch” (niet te verwarren met “tussengas” waarop ik bij de 

behandeling van het terugschakelen zal ingaan); beschrijving hieronder. 
 

3. In plaats van direct naar de 2e te schakelen, wordt de selecteurhendel bijna geheel in de 
positie van de 3e versnelling gedrukt. Zonder de koppeling los te laten kiest men vervolgens 
de 2e versnelling. Deze methode remt de bovenste as van de versnellingsbak effectief af, 
daar de synchromesh van de 3e versnelling doorgaans in betere staat verkeert dan die van de 
2e. Deze methode is vooral aan te bevelen als de rit met koude motor en gedeeltelijk 
uitgetrokken choke wordt aangevangen. Het onbelaste motortoerental is dan wat hoger. 

 
Het “double clutchen” (letterlijk: dubbel koppelen) gaat als volgt in zijn werk: rijd normaal weg, trap de 
koppeling in en zet de versnellingshandle in de (vrije) middenstand. Laat de koppeling snel opkomen 
en trap hem direct weer in. Daarna snel naar de 2e versnelling en de koppeling soepel laten opkomen. 
De bedoeling van deze methode is de bovenste as van de versnellingsbak af te remmen door de 
koppeling even in de vrijstand te laten opkomen. Het motortoerental is immers al gedaald doordat het 
gas is losgelaten; zodoende worden de draaisnelheden van beide assen weer aan elkaar 
gelijkgemaakt. In geen geval mag bij het opschakelen (van I naar II en verder) gas bijgegeven 
worden aangezien dan precies het tegenovergestelde effect wordt bereikt. 
 
Door bij het opschakelen te “double-clutchen” wordt het schakelproces niet alleen versneld zonder 
kraken, de synchromesh-ringen –en daarmee de gehele versnellingsbak- worden ook nog eens 
ontzien. Vanzelfsprekend beveel ik deze methode ook aan bij het schakelen van II naar III. 
 
Geheel anders zie het eruit bij het terugschakelen. Weliswaar verliest de auto bij het terugschakelen 
van III naar II wat snelheid, maar het motortoerental moet in de lagere versnelling juist beduidend 
hoger worden, willen we snel en zonder kraken kunnen schakelen. 
 
Als we op een voorrangskruising afrijden waar we moeten stoppen, is dit geen probleem.  We trappen 
de koppeling in, laten de auto uitrijden en schakel de 1e versnelling in zodra de auto geheel tot 
stilstand is gekomen. Wanneer we echter met zwaar beladen auto een bergpas opkruipen en de motor 
in de 3e versnelling te weinig trekkracht over heeft, willen we graag met een minimum aan 
snelheidsverlies terug naar de 2e versnelling. Schakelen we evenwel te snel, wordt dit de 
synchromesh-ringen al gauw te machtig en erbarmelijk gekraak is ons deel. 
 
Hier is maar één methode die werkt: terugschakelen met “double-clutch” én tussengas. Als de 
snelheid van de auto zover is afgenomen dat we terug naar II kunnen (of moeten), gaan we aan de 
slag.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenals bij het opschakelen zetten we de selecteurhendel in de vrijstand, laten de koppeling 
kortstondig opkomen. Aangezien de snelheid van as A in de bak nu omhoog moet, geven we in deze 
stand een goed gedoseerde dot gas. Pas daarna trappen we de koppeling weer in en kiezen snel de 
2e versnelling. 
 
Dit alles klinkt nogal omstandig en tijdrovend, maar is met wat routine juist snel en nauwkeurig uit te 
voeren, zodat rap en zonder kraken kan worden teruggeschakeld. Onderstaand een tabel met daarin 
aangegeven wat de rechter hand en beide voeten op de betreffende momenten in rap tempo 
achtereenvolgens of tegelijkertijd moeten doen. 
 
STAP RECHTER HAND VOET OP KOPPELING VOET OP GASPEDAAL 

1  Pedaal snel intrappen  
2 Selecteurhendel van 3e versnelling 

in vrijloop zetten 
  

3  Pedaal snel laten 
opkomen 

 

4   Gedoseerde dot gas, zodat het toerental van 
de motor net even hoger is dan op he 
moment van loslaten van het koppelings-
pedaal in de lagere versnelling. 

5  Pedaal snel intrappen  
6 Selecteurhendel in 2e versnelling  

zetten 
  

7  Koppelingspedaal met gevoel laten opkomen en tegelijkertijd zoveel gas 
geven als op dat moment overeenkomt met de snelheid van de auto. 

 
Nu de achtergronden van de afzonderlijke stappen bekend zijn, moet het mogelijk zijn de methode 
schakelen met “double-clutch” en tussengas in de praktijk toe te passen. Om te oefenen beveel ik aan 
dit te proberen op onze moderne alledaagse auto. Om te beginnen is deze meer vergevingsgezind als 
we –onvermijdelijk- fouten maken, in de tweede plaats helpt de toerenteller ons bij het doseren van de 
juiste hoeveelheid tussengas. Bij de Traction zijn we wat dit betreft geheel op ons gehoor en gevoel 
aangewezen. 
 
Belangrijk is dat we bij het tussengas geven de koppeling kort laten opkomen, anders stijgt alleen het 
toerental van de motor, niet van de bovenste as A in de versnellingsbak, waarbij slechts brandstof in 
lawaai wordt omgezet. Dit is de meest voorkomende fout bij het schakelen met tussengas. 
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De versnellingsbak van de Traction is een gevoelig onderdeel dat zorg vereist. Afgezien van 
schakelen met gevoel, hoort daartoe ook dat alle mogelijke schokken zoveel mogelijk worden 
vermeden. Wegscheuren is zeer ongezond voor de versnellingsbak en natuurlijk ook voor de 
aandrijfassen en de voorwielophanging. We kunnen de auto beter niet aanslepen (of laten aanrollen) 
in de 2e versnelling. Alleen in uiterste nood de 3e versnelling gebruiken en de koppeling langzaam 
laten opkomen. Het hoeft echter niet alleen aan de berijder te liggen dat het schakelen regelmatig met 
gekraak gepaard gaat. Om te beginnen kan een foutief afgesteld stangenstelsel de oorzaak zijn, of de 
vergrendeling die moet voorkomen dat de bak uit de versnellingen valt is defect of onjuist afgesteld. 
Het laatste heeft een relatie met de afstelling van de koppelingskabel en moet van tijd tot tijd 
nagesteld worden. 
 
Daniël Eberli 
 
 
 
 


