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DE TD VERSNELLINGSBAK       Rob Oudejans 

 

Op verzoek van leden behandelen wij de TD-versnellingsbak, welke we ook aantreffen in de TF en de Y-

type. Deze versnellingsbak heeft een in tegenstelling tot zijn voorganger de naam wat minder solide te 

zijn. Hij is ook voorzien van een synchromesh op de tweede, derde en vierde versnelling, en functioneert 

veelal probleemloos als hij uit een Y-type afkomstig is. Bij de sportwagen is meestal door het snelle 

rijgedrag, het eerste versnellingstandwiel beschadigd. Het tandwiel van de torengroep is te klein 

geconstrueerd en kan de krachten hierop niet verwerken. Bij demontage zien we aan dit tandwiel ook 

aanmerkelijke beschadigingen. Een ander probleem van deze versnellingsbak is de “remote-control” 

(versnellingspook en toebehoren). De slijtage aan de lagering van de bedieningsas zal resulteren in een 

irritant rammelende versnellingspook. Het gevolg hiervan is dat men de versnellingspook vast gaat 

houden. Dit lost het rammelen op, maar zal de selecteervork tegen een zijde van het tandwiel aangedrukt 

houden wat slijtage geeft. En dit heeft weer als gevolg dat hij na verloop van tijd uit zijn versnelling 

springt. Dit is op te lossen door de versleten vork te vervangen of op te lassen. Maar hiervoor zullen we de 

versnellingsbak moeten demonteren. 

 
 

Demontage van de versnellingsbak 
We kunnen het eenvoudigst aan een versnellingsbak werken als we deze vast kunnen zetten in de 

bankschroef, maar door de verstevigingsribben aan de buitenzijde is dit niet goed mogelijk. Hiervoor is 

een simpel stuk speciaal gereedschap te maken, een stuk I-profiel met hierop een verankerde aftapdop. 

Zodat we het stuk profiel in de bankschroef kunnen vastzetten waarna we de versnellingsbak op de 

aftapdop kunnen schroeven en veilig kunnen werken. Als eerste verwijderen we de remote-control van de 
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versnellingsbak. Vervolgens het deksel van het tandwiel gedeelte, hierbij moeten we deze voorzichtig 

optillen om te voorkomen dat de veren van de schakelassen wegspringen, deze kunnen hierna worden 

weggenomen. Het koppelingshuis nemen we los van de versnellingsbak en verwijderen deze voorzichtig. 

Aan de achterzijde verwijderen we de splitpen, moer en de cardanas aandrijfflens. Vervolgens nemen we 

het achterhuis los, tussen het achterhuis en het lager bevinden zich shims, voor de lager opsluiting. Uit het 

achterhuis nemen we als laatste de tellerkabel aandrijving en het achterste lager weg. Hierna demonteren 

we de schakel selecteerassen. Hiervoor verwijderen we de borgdraden en de schakelvork borgboutjes. De 

schakelassen zijn aan de achterzijde voorzien van 5 stuks 5/16" kogels; 3 maal op de assen en tweemaal 

tussen de assen. Hiermee wordt zeker gesteld dat er maar een as tegelijk verplaatst kan worden. Het is 

daarom noodzakelijk dat de assen een voor een verwijderd worden en de kogels opgevangen moeten 

worden. Vervolgens verwijderen we de borgschroef van de torengroep aan de onderzijde van de 

versnellingsbak. We kunnen hierna de onderste as eruit schuiven, waardoor de torengroep naar beneden 

zakt. De prise-as kan nu naar voren uit het huis worden geschoven. Hiermee komen ook de 18 naalden 

van de hoofdas lagering vrij. Het lager verwijderen door de borgplaat los te nemen en de borgmoer met 

linkse schroefdraad door middel van een haaksleutel los te nemen. Het achterste lager van de hoofdas 

verwijderen we, waardoor de hoofdas met tandwielen in zijn geheel uit het versnellingsbakhuis getild kan 

worden. Het is nu mogelijk de torengroep weg te nemen, alleen kunnen de borglippen van de ringen aan 

de voor en achterzijde van de torengroep tegenwerken, zij moeten dan recht door de sleuven in de 

versnellingsbakhuis geleid worden. De as is gelagerd met twee maal 14 naaldlagers. Wat er nu nog over 

is, is het achteruittandwiel. We schroeven de kroonmoer en de twee borgbouten los en verwijderen 

tandwiel met as en de selecteeras en hevel. Het enige wat nog te demonteren valt zijn de tandwielen op de 

hoofdas. 

 

Demontage van de hoofdas 

Het voorste selecteertandwiel van de derde en vierde versnelling kunnen we zonder problemen van de as 

schuiven. Als we de selecteerring van deze tandwielen afschuiven moeten we oppassen dat de zes kogels 

en veren niet als projectielen in het rond vliegen, het is het beste dit in een plasticzakje te demonteren. Wat 

er nu nog over blijft is het vrij draaiende tandwiel van de derdeversnelling op de hoofdas. Het tandwiel 

verwijderen we door de borgpen van rond 5mm in te drukken en de lockring te verdraaien tot hij oplijnt 

met de vertanding van de hoofdas. We kunnen het tandwiel naar voren schuiven waardoor de 32 naalden 

vrijkomen. Vervolgens gaan we verder met het eerste en tweede versnellingstandwiel set. We verwijderen 

de circlip aan de andere zijde van de hoofdas en nemen het achterste selecteertandwiel set los. Het 

volgende tandwiel is ook voorzien van zo'n borgsysteem, ook hier verdraaien de borgring totdat hij oplijnt 

en verwijderen deze. Nu zijn de twee halvemanen zichtbaar die het tandwiel op zijn plaats houden. Als we 

deze weg nemen kunnen we ook het tandwiel losnemen, waardoor er 28 naalden vrijkomen. Bij het 



 __________________________________________________________________________________ 
  423/ 4-19 Issue: 20-07-2019 
    
 

3 

demonteren van de selecteerring van deze versnellingen moeten we bij het afschuiven ook weer oppassen 

voor de zes selecteer kogels en veertjes. 

  

Samenstellen van de versnellingsbak 
Het spreekt vanzelf dat we eerst alle onderdelen goed schoonmaken, dit kan tegenvallen; er zijn 

versnellingsbakken die voorzien zijn van een soort zwarte coatinglaag die alleen met een roterende 

staalborstel is te verwijderen. Persoonlijk vind ik dat zondermeer de kogellagers vernieuwt moeten 

worden, zeker als ze van een bronzen kogelophanging voorzien zijn. Het zijn twee engelse lagers gemerkt 

met lagernummers LJ11/4NR (RLS 9N), LJ11/8NR (RLS 10N) en een metrische 6205. Van alle naalden 

controleren we het loopvlak deze moeten glad zijn zonder groeven, matte plekken of beschadigingen. 

Tandwielen en synchromeshringen controleren we voordat we tot samenstellen overgaan. We beginnen 

met montage van het achteruittandwiel en zijn geleidingsassen. Voor het plaatsen van de torengroep 

hebben we een dummy-as nodig om de naalden van de lagers bijeen te houden, hiervoor zoeken we een 

stuk staal of pijp van rond 9/16” (14,3 mm) met een lengte van 160 mm. We plaatsen de afstandbus met 

aan beide zijde een loopring, twee sets naaldlagers en afstandbus met behulp van de dummy-as in de 

torengroep, en plaatsen aan voor en achterzijde de drukringen (bij overmatige slijtage deze vervangen). 

We nemen twee stukken borgdraad en hangen deze U-vormige voor en achter in het versnellingsbakhuis. 

Hierin laten we de torengroep met dummyas zakken totdat hij op de bodem van de bak ligt. Vervolgens 

stellen we de hoofdas tandwielset samen. Als eerste plaatsen we de twee bewegende tandwielen. De 

naalden voorzien we van een dun laagje vet waarna we ze tussen de tandwiel en de as kunnen plaatsen, 

we plaatsen de borg inrichting en controleren of de borgpen de verdraaide lockring borgt. De selecteer 

tandwielsets met de zes kogels geven wat meer problemen, het is verstandig dit ook in een plastic zak 

samen te stellen. We nemen een waterslang klemband of iets dergelijks om de veren en kogels op zijn 

plaats te houden waarna we buitenste tandwielring hierover heen drukken. Vervolgens plaatsen we de 

hoofdas samenstelling met het achterste lager in het versnellingsbakhuis. We stellen de prise-as samen en 

borgen het lager met de borgplaat (in de meeste gevallen is het noodzakelijk hiervoor een nieuwe 

borgplaat te plaatsen). In de prise-as plakken we met vet de naalden, en schuiven hem voorzichtig door het 

huis op de hoofdas. De torengroep moet nog van zijn dummyas verlost worden, hiertoe hijsen we de 

torengroep op met de twee stukken borgdraad en manoeuvreren hem voor de asgaten van het 

versnellingsbakhuis. Hierna drukken we met de torengroepas voorzichtig de dummy as uit de bak. We 

kunnen dan de stukken borgdraad verwijderen en de as voorzien van de borgbout. Vervolgens plaatsen we 

het snelheidsmetertandwiel en de afstandsbus op de uitgaande as. Nu kunnen we het achterhuis monteren, 

het achterste lager en viltring. Voor het achterste lager kunnen we ook een afgesloten zelfsmerend lager 

gebruiken (2Z of 2RS), als we een lager met enkelvoudige afdichting toepassen (Z of RS), plaatsen we de 

afdichting aan de aandrijfschijf zijde. Bij het monteren van het achterhuis moeten we erop toezien dat de 

lagershims zich op de juiste plaats bevinden. Nu kunnen we de selecteervorken plaatsen en de speling 
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controleren ten opzichte van de groef in het selecteertandwiel. Is deze te ruim dan zullen de vorken aan de 

juiste zijde vanuit de punten opgelast moeten worden, zodanig dat deze mooi loopt in het tandwiel met 

minimale speling. De selecteerassen plaatsen we met de twee kogels tussen de assen ook hier werken we 

van de eerste naar de derde as. Als laatste plaatsen en borgen we de boutjes welke de selecteervorken op 

zijn plaats houden. Het is verstandig in dit stadium de werking van alle versnellingen te controleren 

voordat de versnellingsbak verder afgebouwd wordt. In het achterhuis monteren we de snelheidsmeter 

aandrijving, en plaatsen hem met pakking op het versnellingsbakhuis. De cardanas aandrijfflens plaatsen 

we op de uitgaande as en borgen de moer met een splitpen. Het koppellingshuis kan nu geplaatst worden. 

We controleren de koppelingsas op speling en voorzien hem van een nieuwe oliekering 25,4 x 46,53 x 

11,1 mm. Bij late TD/TF-versnellingsbak is de uitstekende selecteeras van de derde vierde versnelling 

voorzien van een circlip, die nu gemonteerd moet worden. Het koppelingshuis plaatsen we met vloeibare 

pakking op de versnellingsbak. Nadat we de versnellingsbak werking gecontroleerd hebben, borgen we de 

boutjes van de selecteerassen. De deksel van het tandwielhuis kan nu gesloten worden, hiervoor plaatsen 

we de drie kogels en veren in de gaten van het versnellingsbakhuis voor de schakelvork bedieningsassen. 

We plaatsen een pakking op het versnellingsbakhuis en smeren deze in met vloeibare pakking en sluiten 

de deksel. De remote-control controleren we op speling, eventueel vervangen we lagering van de 

schakelas en modificeren we de versnellingspook om deze spelingvrij te maken. We plaatsen een pakking 

op het versnellingsbak achterhuis voor de remote-control, deze monteren we ook met vloeibare pakking. 

De nokken van de schakelassen waar de versnellingspook in komt te bewegen, voorzien van vet alvorens 

we de remote-control vastschroeven. Als allerlaatste handeling controleren we alle functies van de 

versnellingsbak.  
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