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Agenda 

9.30 h -10.00 h verwelkoming met koffie en koekjes
10.00 h -11.30 h Theoretisch gedeelte
11.30 h -12.00 h Aperitief door de club aangeboden
12.00 h -13.00 h middagmaal (vers gemaakte soep met belegde broodjes)
13.00 h -14.30 h Demontage versnellingsbak
14.30 h -15.00 h pauze met koffie en cake
15.00 h -17.00 h Montage versnellingsbak
17.00 h Afscheidsdrink



1.  Schematisch overzicht
klassieke opstelling

Motor Koppeling Versnellingsbak Cardanas

Aangedreven wiel

Achteras

Aangedreven wiel

Differentieel



De koppeling

Koppelingshefboom

Bedieningshefboom

Druklager

Primaire as

Gegroefde as (“splines”)

Koppelingsplaat

Lagering

Vliegwiel
Drukgroep

Drukveren

Drukplaat

Krukas



Koppeling niet ingedrukt
De koppelingsplaat wordt stevig 
vastgehouden tussen het vliegwiel en 
de drukgroep d.m.v de drukveren
Het koppel dat kan worden 
overgebracht is afhankelijk van : 

Wrijvingscoëfficiënt 
Contactdruk
De grootte van het contactoppervlak –
diameter van de koppelingsplaat
Opm: in die toestand wordt geen axiale 
kracht op de primaire as of op de krukas 
uitgeoefend.  Het systeem is “in rust”

Vliegwiel   Koppelingsplaat   Drukgroep

Hefboom

Hefboom

Drukplaat primaire as

Drukveer

Groeven in primaire as

Koppeling ingedrukt
Het druklager beweegt naar links en 
drukt tegen de hefbomen
De hefbomen trekken aan de drukplaat 
tegen de kracht van de veren in
De koppelingsplaat komt vrij te liggen 
en kan op de primaire as verschuiven 
dankzij de groeven
Opm : in deze toestand wordt op de 
krukas een axiale kracht overgebracht



Details MGA koppeling



bij een MGB vind je een diafragma systeem 
terug (MGA kan hiervoor aangepast worden)

Positie van 
de rivetten

Diafragma
Kracht door 
druklager 
uitgeoefend

rivet

Andere soorten Druklagers: 

Grafiet Naaldlager Kogellager



Nog een woordje over de koppelingsplaat :

Gegroefd centraal gat glijdt 
over de primaire as

De voering is een 
composietmateriaal met 
een zeer hoge 
wrijvingscoëfficiënt en 
bestand tegen hogere 
temperaturen

De veren vangen de 
schokken van het 
koppelen/ontkoppelen op 
alsook variaties in het 
koppel van de motor

Het middengedeelte is 
gewoonlijk dunner en met 
gaten uitgevoerd om een 
goede afkoeling van het 
geheel toe te laten



En uiteraard nog het hydraulische systeem voor de 
bediening van de hefboom met het druklager :

dichting

Leiding

Koppelingscylinder   Mastercylinder

reservoir

Pedaal-
beweging

piston piston



Waarom een versnellingsbak ?

Het vermogen dat een motor levert is evenredig met zijn koppel en zijn 
draaisnelheid : 

P=C.ω waarbij ω=2.π.N/60

Voor een gegeven vermogen P kan het koppel C dat uiteindelijk op de 
wielen overgebracht wordt, 
aangepast worden via de draaisnelheid ω

Stel het koppel dient verhoogd te worden om bvb een helling op te rijden, 
dan is dit mogelijk door (bij gelijk vermogen) de draaisnelheid aan te 
passen

Op een vlak stuk weg moet enkel de wrijvingsweerstand overwonnen 
worden, waardoor er minder koppel nodig is en de draaisnelheid dus 
hoger kan liggen



De variatie in draaisnelheden (en dus koppel) wordt 
verkregen via een systeem van tandwieloverbrengingen

versnellingsbakPrimaire as

Secundaire as

ωp 

 ωs 

ωp

ωs
Overbrengingsverhouding =  _____

Vb Overbrengingsverhoudingen MGA :
(opm. nog x 4.1 differentieel)

1e versnelling = 3.64 : 1
2e versnelling = 2.214 : 1
3e versnelling = 1.374 : 1
4e versnelling = 1.0 : 1
Achteruit         = 4.76 : 1

Tandwiel A

Tandwiel B

Rechte vertanding één 
tand is steeds in contact 

met een andere

Helicoïdale vertanding : de tanden 
zijn langer en de volgende tand 
maakt reeds contact terwijl de 

vorige nog in contact is



Elementaire versnellingsbak :

Primaire as, de 
tandwielen 

kunnen op de as  
verschuiven

Bediening

Nadelen : 
alle versnellingen liggen in lijn, je moet  via elke verhouding passeren
tussen elke versnelling ligt er een ‘dood punt’
‘Geluid’
het geheel is vrij groot

Secundaire 
as, de 

tandwielen 
zitten vast op 

de as



Verdere evolutie

Secundaire

Primaire

Hier zitten de tandwielen van de 
primaire as los op de as en staan 

continu in verbinding met de 
corresponderende tandwielen 
van de secundaire as.  Bij het 
schakelen wordt het gekozen 

tandwiel vastgezet zodat het vast 
met de as meedraait



Mannelijke 
conus

Vrouwelijke  
conus

De synchronisatie

De synchronisator is een soort van conische koppeling die met een 
beperkte  kracht F, een belangrijk koppel A kan overbrengen

BASISLAYOUT : 
Tandwiel versnelling Schakelmof Synchronisator

Het tandwiel kan vrij ronddraaien op de as, de synchronisator draait vast mee met de as via de splines.  
Tijdens het schakelen wordt de schakelmof naar het tandwiel toe bewogen.  De synchronisator
beweegt mee (de kogels zitten door de veertjes nog vast in de inkeping binnenin de schakelmof) en de 
conus van de synchronisator en deze van het tandwiel komen met elkaar in contact, zodat beide 
dezelfde snelheid krijgen.   De schakelmof beweegt verder naar het tandwiel toe; de kogeltjes van de 
synchronisator bewegen naar binnen in de synchronisator en de schakelmof glijdt over de tanden aan 
het tandwiel.  Synchronisator en tandwiel zijn nu vast aan elkaar via de schakelmof.



Het schakelen gebeurt dus in 2 stappen
Nogmaals schematisch :  

In rust : synchronisator zit gevangen in de schakelmof, geen 
contact met het versnellingstandwiel

Stap 1 : schakelmof en synchronisator
bewegen naar het versnellingstandwiel 
toe, de twee coni nemen elkaar mee en 
krijgen een gelijke snelheid

Stap 2 : de schakelmof overwint de kracht van de kogeltjes die 
de synchronisator centraal houden en schuift over het 
tandwiel,  de versnelling is ingeschakeld



Verdere verbetering in synchronisatie 
d.m.v. een synchronisatiering

Door middel van de 
synchronisatiering wordt 
het vergrendelen van de 
versnelling verhinderd, zo 
lang het tandwiel en de 
synchronisator niet 
dezelfde snelheid hebben

Versnellings-
tandwiel

Schakelmof

synchronisator

vergrendelingstand

synchronisatiering

veerring



vergrendelingstand

SynchronisatieringVersnellingstandwiel

Werking : toestand in rust

Versnellingstandwiel

Uitver-
groting

synchronisator

synchronisatiering

veerring

De 3 tanden van de synchronisatiering zitten in de daarvoor voorziene 
inkepingen in het versnellingstandwiel

De synchronisatiering wordt continu van het tandwiel verwijderd door de 
veerring

Zijn bewegingsruimte is beperkt door het contact van de tanden in de 
inkepingen

synchronisatiering

Synchronisator

Schakelmof

Versnellingstandwiel veerring

Via de schakelmof brengt de bestuurder de beweging over
In neutraal is de schakelmof in de middelste positie en 

maakt geen enkel contact met het versnellingstandwiel of de 
synchronisatiering

De schakelmof bevat de vrouwelijke synchronisatieconus, 
en het is deze die de verbinding tandwiel – synchronisator
zal inleiden



Werking : inleiden van de versnelling

Versnellingstandwiel

Uitvergroting

synchronisator

Schakelmof

synchronisatiering

veerring

SynchronisatieringVersnellingstandwiel

De schakelmof wordt naar het versnellingstandwiel toe 
bewogen

Gedurende de beweging, komt de conus van de schakelmof 
in contact met de synchronisatiering

indien de draaisnelheden verschillend zijn ontstaat er 
wrijvingsweerstand tussen de 2 coni, resulterend in een 
koppel

Dit koppel trekt de synchronisatiering mee en duwt een 
van de schuine zijden van de 3 tanden tegen de zijkanten van 
de openingen in het versnellingstandwiel

De synchronisatiering kan niet verder in de richting van het 
versnellingstandwiel bewegen

van zodra de schakelmof en het versnellingstandwiel 
dezelfde snelheid hebben, valt het koppel weg en kan de 
synchronisatiering verder opschuiven richting 
versnellingstandwiel.   



Versnellingstandwiel

Uitvergroting

synchronisator

Vergrendelingstand

synchronisatiering

Versnellingstandwiel

Schakelmof

veerring

Werking : vastzetten van de versnelling

De snelheid van de synchronisatiering is nu gelijk aan 
deze van de schakelmof en het tegengestelde koppel is 
opgeheven

De tanden van de synchronisatiering kunnen nu 
volledig tot in de inkepingen van het 
versnellingstandwiel doorglijden

Hierdoor kan de schakelmof over de tanden van het 
versnellingstandwiel schuiven, zodanig dat het 
tandwiel, de schakelmof en de synchronisator één 
geheel gaan vormen

De versnelling is nu volledig ingeschakeld



EN NU DE MGA …



Belangrijkste onderdelen

1. Primaire as (input)
2. Intermediaire as
3. Secundaire as (output)
4. achteruit
5. schakel extensie
6. kogellagers
7. naaldlager secundaire as in 

primaire
8. schakelgaffels
9. verankering
(de nummers van de tekening komen niet overeen met bovenstaande nummers)

De secundaire as (3) zit via 18 naaldlagers (7) in de primaire as (1) gelagerd.  De  primaire as 
is gelagerd via een kogellager dat in het voorste huis vast zit, de secundaire as via een 
kogellager dat via een stalen ring eveneens in het voorste huis vastzit , en via een tweede 
kogellager dat in het achterste huis vastzit.  Achteraan deze as wordt een flens gemonteerd 
die rechtstreeks met de cardanas verbonden wordt (niet bij 1500).  De intermediaire as 
wordt gelagerd op 3 sets naaldlagers.  



De verschillende assen in positie 
(via geopend zijdeksel)

1. Primaire as (input)
2. Intermediaire as
3. Secundaire as (output)
4. achteruit
5.
6.
7.
8. Schakelgaffels
9.



Detail primaire as en intermediaire as

Kogellager

Intermediaire as met 3 
sets naaldlagers

Primaire as

vulringen

De intermediaire tandwielen vormen 1 
geheel.   Het input tandwiel staat in 
verbinding met het tandwiel op de 
primaire as; de 3 andere tandwielen 
drijven de secundaire as aan

Input tandwiel
3e versnelling output

2e versnelling output
1e versnelling en achteruit output



Detail intermediaire as en secundaire as

De tandwielen voor 2e en 3e versnelling van 
de secundaire as staan steeds in verbinding 
met deze van de intermediaire as.  Bij 
neutraal zullen de tandwielen van de 2e en 
3e versnelling vrij ronddraaien op bronzen 
bussen op de secundaire as. 

3e 2e 1e

Kogellager

De smalle tandwielen (naast de helicoïdale) passen in de bewegende hubs die op die 
manier  de helicoïdale tandwielen in vaste verbinding brengen met de secundaire as.  
M.b.v. synchronisatie- ringen worden de draaisnelheden van de tandwielen 
gelijkgebracht zodat er zonder knarsen kan worden geschakeld



Detail intermediaire as en secundaire as

Eerste versnelling draait steeds met de secundaire as mee (in
uurwerkwijzerzin bij vooruit; in tegenuurwerkwijzerzin bij
achteruit) en maakt deel uit van de bewegende hub.
Achteruit is een vast geheel van twee tandwielen, gelagerd op een
bronzen bus. In neutraal staat dit stil.
Bij het inschakelen van de eerste versnelling schuift de grote
tandwielhub op (r) en komt in verbinding met het kleine tandwiel
op de intermediaire as. Bij schakelen naar 2e gaat deze
tandwielhub naar links en zet het helicoïdale tandwiel van de
tweede versnelling vast. Inschakelen van 3e gaat via de tweede
hub (beweegt naar rechts) en bij 4e schuift de hub naar links en
maakt zo de primaire en de secundaire as met elkaar vast (2e en 3e

draaien dan gewoon mee op hun bronzen bussen). Bij het
inschakelen van achteruit beweegt het tandwielgeheel van de
achteruit naar links; waarbij het kleine tandwiel van de achteruit
met de eerste versnelling op de secundaire as in verbinding komt
te staan en tegelijkertijd het grote tandwiel van de achteruit met
het kleinste tandwiel van de intermediaire as.



Het schakelmechanisme

4e – 3e

2e – 1e

Achteruit

schakelextensie

De verankering die er 
voor zorgt dat er 
toevallig geen 2 
versnellingen 
tezelfdertijd kunnen 
geselecteerd worden

Deze assen worden met een systeem van veertjes en kogeltjes in bepaalde posities 
geblokkeerd.  Indien niet nodig demonteer dit dan niet verder



EINDE VAN HET VOORMIDDAGGEDEELTE

De rest zien we straks “live” …

Hopelijk …

Daarom nu eerst drinken …



Demontage
Rule nbr. one : demonteer niet meer dan nodig is !

Eventueel voor demontage uit de wagen : 
nagaan  gebreken versnellingsbak  : 

overdreven veel lawaai tijdens het rijden (kogellagers of tandwielen 
versleten/beschadigd, speling in schakelmechanisme)

olieverlies (dichtingen) 

Moeilijk terugschakelen (synchro ringen versleten veelal 2e versnelling)

Moeilijk schakelen (schakelmechanisme, tandwielen, synchro)

versnellingsbak uitwendig schoonmaken.  

Demontage flens achteraan (verbinding met cardan) alsook  het 
druklager (in de klok vooraan) met zijn hefboom

Verwijder het deksel aan de zijkant

Inspecteer de tandwielen en de werking  van het geheel via de opening 
aan de zijkant; kijk na of er geen tandwielen ernstig beschadigd zijn

Demonteer de schakelextensie



Demontage (2)

Verwijder de dichting  en de circlips achteraan 
(hier via systeemD; dichting dient toch 
vervangen te worden)

Demonteer het deksel bovenaan

Verwijder het verankeringsmechanisme

Zorg ervoor dat de as die via de 
schakelextensie de schakelgaffels bedient los 
staat van de schakelgaffels

Verwijder de bouten die de twee delen van de 
versnellingsbak aan elkaar bevestigen

Verwijder het tandwiel voor de snelheidsmeter

Trek de twee helften uit elkaar (kan moeilijk 
gaan, zie aangepast trekgereedschap)



Demontage (3)
Verwijder het kogellager achteraan uit het huis 
(kan er met een lange buis of stok langs 
binnenuit uitgeslagen worden (wordt  toch 
vervangen))

Verwijder de 3 stelschroeven waarmee de 
schakelvorken op de assen vastgehouden 
worden; verwijder de 2 bouten waarmee het 
geheel van de assen op de voorkant van het 
huis vastzit.  Verwijder het geheel en haal de 
vorken uit het huis (markeer hun positie evtl
met een stift)

Verwijder de stelschroef waarmee de as van de 
achteruit is vastgezet.  Haal de as en de 
tandwielen eruit (controleer op speling tussen 
as en bronzen bus – is normaal geen probleem)



Demontage (4)
Schroef de moeren los en verwijder het deksel 
vooraan in de klok.  Let op de twee drukringen !!!

Verwijder de as (via achteraan) waarmee de 
intermediaire tandtoren is vastgezet.  Laat de 
tandwielen op de bodem van het huis zakken; let 
op de twee vulringen

Verwijder de secundaire as uit het huis naar 
achteren toe; deze as zit via het kogellager nog 
vast op zijn plaats.  Makkelijkst gaat dit via een 
systeem om het eruit te jassen.  Controleer de 
toestand van het lager

Tijdens de demontage zullen de 18 naaldlagers uit 
de primaire as vallen : verzamel ze allemaal en 
kijk na of ze nog in goede staat zijn



Demontage (5)
Controleer de eindspeling (in gemonteerde toestand 
in het huis) tussen de tandwieltoren en een vulring 
(deze kunnen in verschillende diktes gekocht 
worden) : dit moet tussen de 0,05 en max 0,15 mm 
bedragen (is normaal geen probleem tenzij de 
tandwieltoren moet vervangen worden)
Controleer het kogellager van de primaire as: draai 
de as rond en luister naar eventueel geluid van het 
lager.  Het lager zelf heeft overigens wat speling (as 
kan op en neer bewegen met een perfect lager : tot 
5 mm beweging is nog normaal
Nu kan de primaire as uit het huis gedemonteerd 
worden (zit vast via het kogellager).  Eventueel langs 
achteraan met een houten balkje lostikken (via de 
klok verwijderen)
Neem nu de intermediaire tandwielen, samen met 
de twee vulringen uit het huis.
Controleer de radiale speling van de intermediaire 
tandwieltoren op zijn as : dit mag niet meer dan 0,2 
mm bedragen. 
Reinig alle onderdelen



Verdere demontage
Primaire as

Sla het rondsel vlak

Verwijder de moer (linkse 
draad) 

Het kogellager kan nu 
verwijderd worden

Tip : om de moer los te draaien kan de as 
vastgehouden worden in een oude 
koppelingsplaat die stevig vastgeklemd 
wordt.



Verdere demontage
Secundaire as

Schuif de bus van de as af; verwijder de aandrijving 
van de snelheidsmeter (schuift weg naar links; zit op 
een spie); verwijder de spie en de afstandsbus

Tik het kogellager en de flens van zijn as af

Aan de andere zijde : 
 verwijder de schakelmof 3e – 4e (indien niet 
nodig niet verder demonteren !) samen met de 
twee synchro ringen (eerst 4e dan 3e ) 
 druk het blokkeermechanisme naar beneden (in 
de as) en draai de ring; zodat de tanden in het 
verlengde van de spiegleuf vallen.  Trek de ring van 
over de as
 Tik nu de andere tandwielen van over de as, tot 
en met de synchro ring van de 2e (die waarschijnlijk 
toch moet vervangen worden) 
 controleer de staat van de as die in de 
naaldlagers draait



Verdere demontage
Intermediaire as

verwijder een circlips aan beide kanten
demonteer de 3 naaldlagers



Volgende items bestelden we : 



Montage
Is eigenlijk het omgekeerde van de demontage…
Daarbij letten op volgende zaken : 

gebruik olie in overvloed tijdens de montage van de diverse onderdelen
reinig de vlakken waar de dichtingen komen zorgvuldig
zorg ervoor dat het oliegaatje op de bronzen bussen (2e en 3e ) op de 
secundaire as in lijn ligt met het gaatje in de as
let erop dat het getande rondsel vooraan vast op zijn plaats gedraaid zit (en 
de blokkering volledig is via het blokkeermechanisme)
Merk op dat de schakelmof 3e – 4e asymmetrisch is; de lange zijde van de 
centrale bus dient naar voren (richting primaire as) gemonteerd te worden (bij 
omgekeerde montage kan het kogellager van de primaire as niet tot op zijn 
zitting gemonteerd worden.

de intermediaire as dient samen met zijn rondsels eerst in het huis geplaatst 
te worden.  Om de rondsels bij de as te houden is het handig om een dun 
staafje doorheen het huis, de rondsels en de as te stoppen



Montage II
de secundaire as heeft ter hoogte van het middelste lager een locatie pin.  
Gebruik het achterste huis of de dichting om de pin correct te positioneren 
vooraleer het lager terug op zijn plaats te brengen.  De secundaire as wordt via 
de opening achteraan in het huis ingebracht (monteer tevens oliepomp, tandwiel 
voor de snelheidsmeter en de lange afstandsbuis reeds op de as)
breng de voorgemonteerde primaire as via de opening vooraan terug op zijn 
plaats met de 18 naaldlagers in de achterzijde reeds geïnstalleerd (deze worden 
met vet op hun plaats gehouden; niet te veel of de secundaire as gaat er moeilijk 
of niet in; niet te weinig of je riskeert dat de lagers eruit vallen – veel geluk…)
als beide assen in positie zitten kan de intermediaire as terug op zijn plaats 
gebracht worden.  Dit is het makkelijkst te doen door het geheel rechtop te 
zetten en de as die binnenin de intermediaire as komt, van boven naar onder te 
laten zakken.  Merk op dat de as een trapje heeft dat in het deksel vooraan 
precies dient in te passen.
installeer daarna de tandwielen voor achteruit en de schakelvorken
installeer het achterste huis (met het kogellager en de dichting reeds op zijn 
plaats)
monteer nu de overige onderdelen vergeet de 2 vulringen niet tussen het 
kogellager en het voorste deksel en vul de bak terug met olie.  
Merk op dat het deksel vooraan enkel bij de MKII een rubberen dichting rond de 
primaire as heeft.  MKII deksels zijn echter wel zondermeer te monteren op 
vroegere versies.
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