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Herman van den Akker 
föddes i Holland. Han flytta-
de efter att han gift sig med 
Helena till Toronto i Kana-
da. Efter tre år i Toronto gick 
flyttlasset till Kalifornien. 
Han började sin yrkeskarriär 
med att konstruera och till-
verka verktyg. Han specia-
liserade sig på precisionsde-
lar. Herman hade hela livet 
en passion för att förbättra 
och utveckla maskiner och 
verktyg. Hans stora erfaren-

het gjorde att han hade de nödvändiga färdigheterna för att ge-
nomföra de förbättringar han kunde tänka sig. Herman öppna-
de en egen maskinverkstad, specialiserad på precisionsdelar. 

På helgerna restaurerade Herman sin dotters TR3B och 
sin egen TR-250. Båda dessa bilar ramlyftes och genom-
gick en ”bolt and nut” renovering. Hans renovering  av båda 
bilarna var en återspegling av Hermans kärlek för att alltid 
göra saker på bästa sätt och inte lämna något åt slumpen. Han 
hann även med att bygga en segelbåt på sin ”bakgård”, en 32 
ft Westsail. Familjen Akker seglade med båten under 10 års 
tid men sålde den sedan då hans fru Helena ofta blev sjösjuk. 
Därefter blev det sportbilar till 100 %.

När han gick i pension utformade han en verkstad/garage 
för att kunna utveckla sina konstruktioner av drivlinor, dif-
ferentialer, overdrives och drivaxlar anpassade till Triumph 
bilar. Han konstruerade och tillverkade alla nödvändiga 
verktyg, inklusive en dynamisk testarmatur för transmissi-
on. Detta skapade möjlighet för Herman att testa prestanda, 
hållbarhet m.m.

Herman var desillusionerad över möjligheten att skaffa 
reservdelar till Triumph´s drivlina (växellådor, over-
drives m.m,) liksom med de relativt sett höga kost-
naderna när de väl hittades. Han designade därför en 
konverteringssats med en Toyota 5-växlad låda till 
Triumph-bilarna (TR2-6). Han tillbringade ca 2 år med 
att utveckla konverteringssatsen. Tanken var att använda 
konverteringssatsen till sina egna bilar och eventuellt till 
några nära vänners bilar. Men ganska snart fick Herman 
så många förfrågningar att han beslutade att starta 
Herman HVDA Transmission Conversions för att 
erbjuda konverteringssatsen till Triumphäga-
re över hela världen. 

I en artikel från 2014 i Classic Mo-
torsports beskrivs hur man kan kon-
vertera sin TR till en bil med 5-väx-
lad låda. Se länken: 
https://classicmotorsports.com/articles/ 
adding-five-speeds-our-triumph-hvda-kit/

Många TR ägare kompletterar sina original växellådor med 
en overdrive. En 5-växlad låda konverterad med HVDA är ett 
mycket bra alternativ. En av fördelarna med Toyotas växellå-
da är bl.a. det lägre varvtalet. Ett lägre varvtal är ju att föredra, 
speciellt i farter över 90 m/tim. 

I en jämförelse i den nämnda artikeln anges följande vär-
den för en 4-växlad Triumph-låda (utan overdrive) och en 
5-växlad Toyota-låda (HVDA). Under provturen var bilen 
utrustad med Vredestein Classic däck 185R15.

Herman van den Akker avled dec 2017. Hans företag HVDA 
Transmission Conversions är numera nedlagt, dock fortsätter 
Moss i USA att sälja denna produkt.

Priser HVDA/Toyota eller Mazda 
Priset för konverteringssatsen från HVDA för ca 20 år sedan 
var 1 435 USD (inkl frakt), se Ulf Matssons artikel ovan. (ca 
11 800 dagens kurs, penningvärdet ej uppräknat). Kostnaden 
för en växellåda tillkommer.

Idag kan du köpa konverteringssatsen via Moss, USA.  
Priset 1 999 USD + frakt. (ca 16 400 kr) Frakten är troligtvis 
dyr. Kostnaden för en växellåda tillkommer. Alternativet är 
att hålla utkik på Ebay. Förra året var en HVDA sats till salu 
i USA för 1 775 USD.
https://mossmotors.com/hvda-5-speed-conversions

Via Moss, England kan du köpa en 5-vxl Mazda5 växellå-
da. Den passar TR2-6. Priset £ 3 060 (ca 34 000 kr) Växellå-
da ingår. 
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-model/triumph/tr2-4a/
clutch-transmission-drivetrain/gearboxes-components/mazda-five-
speed-gearbox-conversion-kits-tr2-4a.html

Om 

HVDA Transmission Conversions

Teknik  TEXT P-A NORD


