
Zodra de deur openzwaait komt de typerende geur van zwavelhoudende olie me tegemoet en weet ik dat ik goed zit. lk
bevind me in het Noord-Hollandse Limmen, waar ik op zoek ben naar versnellingsbakspecialist Harry Martens. Eénmaal
binnen valt miin blik direct op een Poster van de Jim Clark Revival, waar Harry dit jaar met een vriend naartoe blijkt te gaan.
Hil is uitgenodigd door Siegfried Herrmann van de Duitse Lotus Club, één van zijn klanten. Harry Martens is vooral bekend
als Citroën-specialist, maar als ie Citroën versnellingsbak zegt, zeg je ook Lotus versnellingsbak. De Giugiaro Esprit heeft
immers een Citroënbak."Van de Citroën SM" zeggen wij Lotusrijders dan, want dat klinkt lekker exotisch, maar Harry helpt
me snel uit de droom: dezelfde bakzat in de C35 bestelwagen.

In l9B2 kocht Harry zijn eerste Citroen DS. Er zouden er
nog vele volgen en dat ging vanzelfsprekend gepaard met
het nodige sleutelwerk Gelukkig is Harry van beroep
onderhouds- en storingsmonteur bij de drukkeril van De
Telegraaf dus een technische urtdaging gaat hij nooit uit de
weg. ln | 993 had hrl een DS Break aangeschaft die zr1n naam
vooral ten aanzien van de transmissie eer aandeed. Voor
Harry de aanleiding om zich hierin eens te verdiepen, Er
moesten nieuwe lagers in, en die bleken niet meer nieuw
leverbaar: Harry maakte met behulp van een draaibank zelf
de benodigde onderdelen, en maakte gelijk maar een paar
extra sets. AI snel kwam hq erachter dat er veel interesse
voor deze lagers bestond, Hij liet daarom 50 setjes maken.
Een rondje langs garages in Amsterdam leverde meteen al
20 verkochte sets op, en na een toer langs DS-specialiíen

in de rest van Nederland waren de resterende 30 oo< oo.
lYaar wat belangrijker was: bijna iedereen vroeg of Harry
ook versnellingsbakken kon reviseren, Dat kon hij, en hrl
toverde een garagebox om tot werkplaats. De zaak wefd
langzaam groter en zeven jaar geleden betrok hij zrln huidige
pand. Hoewel hry nog steeds in wisseldiení brl deTelegraaí
werkt, is Harry minstens twee dagen per week in zijn eigen
bedrrlf te vinden.

Harry staat bekend als Citroënspecialist, maar hij is een
allround techneut en kan elke versnellingsbak reviseren.
lYaar de ldandizie komt voornamellk ui! de hoek van het
merk met de Double Chevron. Na de DS kwamen ooK ce
Traction Avant en de SM, en in het kielzog daarvan de
Maserati lYerak en de Lotus Esprit op de lilst met
specialiteiten terecht. Zijn klanten bevinden zich overal, van
Scandinavië tot Australië.

bak met limitedslip diff
Harry heeft sowieso veel contacten in de branche, zo heeft
hij in samenwerking met Quaife een limitedslip diflerentieel
voor Citroën- en Lotustransmissies ontwikkeld. "De eeríe
serie van l0 is uitverkocht en inmiddels heeft er éen in een
Citroën een winterrally in Polen doorslaan. lk neo er
meerdere naarAmerika verkocht voor Esprits maar heb nog
niet gehoord wat de ervaringen daar zi1n, waarschijnlijk zijn
de auto's nog in opbouw. lk kan in principe elke
versnellingsbak reviseren. De Renaultbakvan de latere Esprit
zou ik best zelf kunnen doen, maar ik heb een adres in
Engeland dat gespecialiseerd is in de benodigde versterkle
onderdelen zoals de íeekassen, dus dat laat ik liever aan hen
over:'

Wat komt er allemaal kijken bij een revisie?
"Het hangt natuurlijk van de klacht af soms is het alleen een
synchromeshring die kr aakt als je hem in twee schakelt,
Over de telefoon spreken we de klacht doon lk <an ce
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voorbeeld van verregaande slijtage
benodigde onderdelen leveren, maar over het algemeen
doe ik de revisie. De meeíe klanten kiezen voor een ruilbak,
ik heb alle bal<ken op voorraad, maar ik kan natuurlijk ook
de eigen bak reviseren.Je l<an hem hier komen brengen, of
de koerier komt hem ophalen. Binnen Nederland koí dat
50 euro. Het eerste wat il< doe is de olie aftapoen en het
bovendel<sel demonteren. Voordat ik hem schoon l<an
maken moet ik nog het één en ander demonteren. tK zou
het wel anders wil len, maar miln wasmachine is te klein en
een grotere paí hier niet door de deur: Dan bekill< ik alle
onderdelen om te zien wat er mis is. De jongste
versnell ingsbak van de DS is nu 33 )aar oud, dus je l<omt
altild wel wat tegen.Versleten synchromeshringen, lagers en
tandwielslijtage, vooral van het kroonwiel en pignon, zrjn de
meest voorkomende gebreken. Het gebruil< van de
verkeerde olie is vaak een oorzaak, vooral de fosfodtrons
synchromeshringen hebben te lijden als je er een moderne
GL5 olie ingooit, Het moet GL4 zijn. Ook garages doen dat
vaak verkeerd. lk vernieuw sowieso de synchromeshringen
van de tweede en derde versnellins. De één en de vier

ï
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hebben een mal<kelijk leven, dus daar kan je volstaan met
goede gebruikle exemplaren. Een Amerikaans bedrijf heeft
die ringen naar de oorspronkelijke speciÍicatie laten maken,
maar ik ben nog een stapje verder gegaan. Het is namelijk
niet alleen de ring die slijt ook de conus op het tandwiel slijt.
Een standaardring op een beíaand tandwiel is niet optimaal.
ll< heb de specificatie van de ringen daarop aangepast,"

In de Lotus Esprit versnellingsbak worden verschillende
lagerconstructies toegepast. De primaire- en secundaire as
worden aan de voorzijde door dubbelri j ige
hoekcontactlagers gedragen. De achterzijde van de
secundaire as wordt gedragen door een cilinderlager en de
primaire door een kogellager: Het differentieel wordt
ondersteund door 2 kegellagers en de differentieelasdragers
zijn voorzien van dubbelri j ige hoekcontactlagers. De
tandwielen draaien vrij over de assen en zijn voorzien van
naaldlagers. De vooríe speciale kraaglagers zln teer
moeilr.1k leveóaar en bijzonder duur: Harry heeft hiervoor
vervangi ngslagers ontwi li<eld,
Bi1 een revisie worden alle acht lagers vervangen. Het
versnellingsbakhuis wordt gestraald en desgewenst met
behulp van een werpstraalmachine gepassiveerd. Ook alle
bouten en moeren lY5, ÍY7 en lY9 worden gestraald en geel
gepassiveerd.



kilometertel leraandrijving en druklager
Dan is het tijd voor de montage, die gebeurt met
montagevet op petroleumbasis, dat netjes oploí in de
versnellingsbakolie. Allereerst moeten kroonwiel en pignon
worden afgesteld. De pignondiepte wordt gemeten met
speciaal gereedschap. Daarna gaat de primaire as erin met
de primaire versnellingen, van nieuwe lagers en l<eerringen.
Met de halfshafts (in goed Nederlands: differentieel_
asdragers) wordt de tandspeling van het kroonwiel
aígeíeld, die tussen de 0, 15 en 0,25 mill imeter moet
bedragen, De juiste voorspanning van de l<egellager s van het
differentieel is erg belangrijk Als alles gemonteerd en
afgesteld is, wordt de bak gevuld met olie en wordt er
proefgedraaid op de testbank met behulp van een
elel<lromoton Als alles naar wens is wordt de bak gesearc,
gaan de merl<lekens erop en als de bak de grens over moet
gaat de olie er weer uit, waarna hij naar de liant kan, Er zit
dan tussen de l5 en 20 uur werk in.

"Uiteraard 
kan ik aan aller lei wensen van de klant tegemoet

komen, bijvooóeeld een andere eindoverbrenging. lk ben
ook bezig om nieuwe kroonwiel/pignonsets te laten maken.
Het limitedslip differentieel heb il< al genoemd en HML
levert bijvoorbeeld ook nieuwe, sterkere inputshafts, Ook
laat ik nieuwe drul{agers maken, evenals de tandwieltjes van
de l<ilometertelleraandrijving, want daar is ook niet meer aan
te komen. Het toplager van de Esprit is een drama, daar
hebben ze een naaldlager voor gebruikt. Eigenhlk moet je dat
gewoon vervangen door een kogellager; maar daarvoor
moet 1e wel het vliegwiel uitdraaien. Oh, en nog een tip voor
de doe-het-zelvers: wees spaarzaam met vloeibare pakl<ing,
Je wil niet weten wat een hoeveelheden ik daarvan soms
tegenkoml"
Tènslotte laatHarry me nog een pr oyect zien dat hr1 onlangs
uit Amerika kreeg ingevlogen: een versnellingsbal< van een
CooperT5 | formule I uit de jaren vr1ftig. De Ameril<aanse
eigenaar betaalde een lieve duit voor het karretie, maar
Lijdens de eeríe kilometers ging de versnellingsbal al stuk.
Een specialist had deze ERSA bak "professioneel,, 

gelast.

Helaas bleek het versnellingsbakhuis de krachten toch njet
aan te kunnen. ERSA gebruilcte het huis van een Citroën
Traction Avant, dus het eerÍe wat Harry deed was een
onbeschadigd huis opsnorren. Het binnenwerk is heel
speciaal, met rechte vertandingen, een leul<e uitdaging voor
-arry.

Meer info op: www.ds-vitesse.com

Schakelstangen van de ERSA oa<
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