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Techniek

modellen zijn te herkennen en wat er
zoal in de jaren werd gewijzigd.
Het zal u duidelijk zijn dat daarmee
niet alles over deze interessante auto is
verteld. Zowel op het gebied van de
techniek als op het vlak van de model-
voering is nog zoveel te vertellen, dat
ik alleen al aan deze auto vele club-
bladen zou kunnen besteden. Dat ga ik
niet meer doen in een vervolgserie op

Door Marinus Rijkers

In eerdere afleveringen van uw club-
blad heb ik alle modellen beschreven
die op de Silver Shadow zijn geba-
seerd. In een zesdelige serie nam ik de
30-jarige periode met u door waarin
uitvoeringen van de Silver Shadow zijn
verkocht en toonde ik u waaraan de

De Silver Shadow
door een röntgenbril

Een vroege Bentley T, de SBH3461 uit 1967, op de President’s Picknick in
augustus jongstleden. Deze Bentley heeft nog de beweegbare voorste zijruitjes.
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een bepaald thema, maar in losse arti-
kelen die telkens een onderwerp
belichten. Gelet op het grote aantal
eigenaren van Silver shadows,
Bentleys T en Corniches, verwacht ik
hier vele clubleden een plezier mee te
doen.

Het binnenste
Deze aflevering besteed ik aan het bin-
nenste van de Silver Shadow. Na de
serie over de uiterlijke kenmerken leek
het me aardig om eens aan de hand van
een röntgentekening door de ínnerlijke
kenmerken van de Silver Shadow heen
te lopen. De tekening die ik daarvoor
gebruik is er een van de eerste Silver
Shadow die op de markt kwam. Dit is
de Silver Shadow zoals die in 1966
werd afgeleverd aan de eerste klanten.
De belangrijkste onderscheidende ken-
merken van deze eerste Shadows zet ik
daarvoor eerst nog een keer voor u op
een rijtje. Wilt u er meer over lezen,
dan verwijs ik u nog een keer naar de
aflevering die daarover ging in De Mas-
cotte van januari 2003, bladzijde 36.

Kenmerken
De eerste Shadows (dit alles geldt ook
voor de eerste Bentleys T) hadden een
smallere spoorbreedte dan de latere
Shadows. De latere Shadows stonden
dus wat stoerder op hun poten en had-
den uitgebouwde wielkasten. 
Die vroege modellen hadden aan de
voorzijde ook een zijruitje dat geopend
kon worden. Je herkent dat snel aan de
dikkere chroomranden van dat zijruitje.
Al in 1967 werd dat gemodificeerd in

een gefixeerd zijruitje.
Verder hadden ze de achteruitrijver-
lichting in de lichtunits zitten. In 1967
verhuisden die naar de kofferklep en in
1973 weer terug naar de achterlicht-
units.
Alle Shadows hadden aan de zijkant
wel een knipperlichtje zitten, hoog
gepositioneerd op de voorste wings,
maar vanaf 1968 kwamen daar side-
markerlamps bij, zijverlichting aan de
vóór- en achterkant.
Erg opmerkelijk zijn ook de dichte
wieldoppen uit de periode tot maart
1971. Vanaf 1971 kregen ze ventilatie-
openingen en werden de 2-deurs
modellen (Corniches) van eigen wiel-
doppen voorzien.
In het begin zaten er onder de koplam-
pen luchtopeningen voor toevoer van
buitenlucht in het passagierscomparti-
ment (dus niet voor motorkoeling). In
1973 verdwenen die luchtsleuven.

Dashboard
De eerste Shadows hadden een fraai
houten dashboard met een overdwarse
knik daarin. In 1969 werd dat op basis
van Amerikaanse veiligheidswetgeving
gewijzigd in deels met stootabsorbe-
rende padding beklede dashboards.
Bovendien kregen de dashboards vanaf
1969 een middenconsole.
Onder de motorkap lag tot eind 1969
een 6230 cc motor (in plaats van de
grotere 6750 cc) en rechtsgestuurde
Shadows hadden niet altijd een aircon-
ditioning. Verder hadden de Shadows
tot 1970 ook op de voorwielen een
hoogteregeling.
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A. Front door pillar
B. Sill member and diaphragm
C. Underfloor box member
D. Center pillar
E. Kickup box member
F. Transverse crossmember
G. Rail over side window
H. Rail over windshield

1. Hydraulic pumps
2. Front height control valve
3. Roll restrictor valve
4. Front height control rams
5. Rear height control valves
6. Solenoid valve
7. Rear height control rams
8. Hydraulic reservoirs
9. Brake actuation box
10. Master cylinder and pressure limi-

ting valve (rear brakes)
11. Rear brake caliper

12. Two-caliper front brake
13. Steering box
14. Power steering pump and reservoir
15. Front subframe mounting
16. Panhard rod to subframe
17. Rear suspension crossmember (sub-

frame)
18. Crossmember mounting
19. Compliance damper
20. Hydraulic compliance damper
21. Crossmember tie rods
22. Final drive torque arm
23. Final drive crossmember mounting
24. Universal joint
25. Front muffler
26. Resonator
27. Rear muffler
28. High-frequency resonator
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29. Expansion tank with level indicator
30. Radiator matrix assembly
31. Air cleaner and silencer
32. Defroster valve actuator
33. Heater blower motors
34. Transmission filler and dipstick
35. Universal joint
36. Dual fuel pumps

37. Fuel tank
38. Fuel filler door solenoid
39. Spare wheel and tyre
40. Operating screw spare wheel car-

rier
41. Battery
42. Brake light warning lamp relay
43. Seat adjusting mechanism
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Verder hadden de eerste Shadows geen
hoofdsteunen, geen veiligheidsgordels,
geen cruisecontrol en andere geneugten
van de modernere tijden.

Röntgentekening
Over naar de röntgentekening van de
Silver Shadow uit 1966. Deze tekening
die in die tijd in diverse media werd
afgebeeld en die ik heb overgenomen
uit een introductieartikel van de Silver
Shadow in het blad Road and Track uit
1966, bevat markeringen die bestaan
uit letters en cijfers. Als u goed kijkt
ziet u de letters A tot en met H en de
cijfers 1 tot en met 43. De letters wor-
den gebruikt om kenmerken van het
chassis en de zelfdragende carrosserie
onder de aandacht te brengen en wor-
den extra benadrukt in cirkels. De let-
ters behandelen ook enkele chassis- en
carrosseriekenmerken, maar daarnaast
ook diverse andere technische zaken.
De markeringen hebben in de originele
tekst de volgende betekenis:

Members en pillars
Met de getoonde tekening werd
beoogd de bijzonderheden van de nieu-
we Silver Shadow in beeld te brengen.
Allereerst ging daarbij de aandacht uit
naar de monocoque constructie waarbij
chassis en carrosserie gezamenlijk voor
de sterkte van de auto zorgden. Vóór
de Silver Shadow werden chassis en
carrosserie afzonderlijk geproduceerd
waarbij vele koetsbouwers hebben
getekend voor bijzonder fraaie koetsen.
Met de komst van de Silver Shadow
werd met dat tijdperk afgerekend en

produceerde Rolls-Royce de auto als
één geheel. Overigens schakelden de
meeste autofabrikanten in die tijd over
op zelfdragende carrosserieën, voor
zover dat nog niet was gebeurd.
De belangrijke punten aan de Silver
Shadow die verantwoordelijk waren
voor de sterkte, waren de zogenaamde
members, de draagbalken. Een
crossmember is een dwarsbalk of
dwarsligger. Een sill member of sill
side member is een langsbalk respek-
tievelijk een drempelbalk. En als derde
member noem ik de box member die
wij een kokerbalk noemen. Tussen de
members kom je ook pillars tegen. Een
pillar is een dakstijl of een portierstijl.
De members en pillars vormen de
belangrijkste delen van een sterktecon-
structie van een auto.

De monocoqueconstructie in beeld
In de tekening zijn de delen die aan de
constructie bijdragen, de pillars en de
members, uitgebreid in beeld gebracht.
Cirkeltje A is te zien tussen het voor-
wiel en het voorportier en toont de
dikke voorportierstijl. De centrale por-
tierstijl is geaccentueerd in cirkeltje D.
De letter B is getekend in een cirkeltje
helemaal rechtsonder in de hoek van
de linker tekening, onder het cijfer 36.
Dit stukje van de tekening kon niet
gescand worden, maar geeft een door-
snede van de drempelbalk (kokerbalk)
weer. 
De letter C staat even links boven de A
en staat voor de kokerbalken onder de
autovloer. Ook aan de achterzijde is
aan de sterkte gewerkt, zoals blijkt uit
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cirkel E recht boven het achterwiel en
dwarsbalk F die zichtbaar is rechts
boven cirkel E. De monocoque wordt
ook gevormd door de balkjes (rails)
boven de zijruiten (cirkel G) en boven
de voorruit (cirkel H).

De subframes
Subframes zijn hulpframes of
hulpchassis die uit vier members
bestaan die in een vierkant aan elkaar
zijn gelast en die een afzonderlijke
sterkteconstructie zijn. De voorwielen
en stuurinrichting zijn gemonteerd op
zo’n subframe. Helemaal rechtsonder
in de tekening markeert het cijfer 15 de
bevestiging van het voorste subframe.
Aan de andere kant van het frame,
linksboven het voorwiel, staat nog-
maals het cijfer 15, bij een andere
bevestiging van het subframe. Direct
boven het cijfer 15 rechtsonder zie je
het cijfer 16 dat bij de Panhardstang

staat. Een Panhardstang is een stang
die de beweging van de carrosserie ten
opzichte van het chassis in de dwars-
richting beperkt als de auto een bocht
maakt.

Ook aan de achterzijde wordt met een
subframe gewerkt. Het cijfer 17 staat
op de grote dwarsbalk vóór de achter-
wielen en zie je in de linker onderhoek
van de voorste zijruit. Deze dwarsbalk
is het hart van het achterste subframe.
De beweegbare ophanging van deze
dwarsbalk is getekend als nummer 18,
in de cirkel direct vóór het achterwiel.
Direct boven de 17 staat de 19, de
compliance damper, de meegevende
(of verende) demper die de beweging
van het subframe moet dempen. Deze
staat aan de andere kant van de balk
(rechterzijde van de auto) nogmaals
getekend. Twee centimeter boven die
tweede 19 zie je het cijfer 20: in het
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midden van de auto zit nog een demper
die het subframe als een hydraulisch
schokdemper in evenwicht houdt met
de hoofdconstructie. 
De grote dwarsbalk is verder verbon-
den met het chassis via de tie rods 21,
links en rechts van de auto (rechtson-
der in de linkse tekening).
Tot slot noem ik de cijfers 22 en 23 die
je rechts boven het achterwiel vindt.
Dit zijn de constructie-delen waaraan
de eindaandrijving is bevestigd. 
Overigens is de koppeling 24 (tussen
22 en 23) een ball and trunnion joint,
letterlijk te vertalen als een kogel- en
kruisstukverbinding.
Deze asverbinding
wordt ook wel Detroit
joint genoemd. Dit is
eenzelfde type verbin-
ding als de koppeling
waarvan je een exem-
plaar aantreft aan de
voorzijde van de car-
dan-as, als nummer 35.

De hydraulica
Voor de hydraulica van
het rem- en hoogterege-
lingssysteem van de
Silver Shadow had
Rolls-Royce inkopen
gedaan bij Citroën waar
het patent werd betaald.
Uiteraard vond Rolls-
Royce het nodig om het
systeem sterk te ver-
beteren en er diverse
componenten aan toe te
voegen. Zo kreeg het

systeem een snelle hef en een lang-
zame hef. De snelle hef brengt de auto
20 maal sneller op de ingestelde
wagenhoogte dan de langzame hef en
is bedoeld om bij het instappen en inla-
den de auto snel weer horizontaal te
hebben.

De twee hydraulische pompen zorgen
voor de nodige oliedruk en zijn geposi-
tioneerd tussen de 2 cylinderbanken
(het cijfer 1 midden op de motor). De
eerste Silver Shadows kenden niet
alleen een hoogteregelingssysteem op
de achterwielen maar ook op de voor-
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wielen. Dit voorste systeem bestond uit
een hoogteregelingsklep, nummer 2
(rechtsonder, direct achter de grille), en
een rollrestrictor (nummer 3, rechtsbo-
ven boven het linker voorwiel) die de
auto in bochten horizontaal moest hou-
den. De hydraulische zuigers die de
auto omhoogdrukken, de ram valves of
rams, zitten uiteraard recht boven de
voorwielen en zijn aangeduid met cij-
fer 4. Al deze componenten van het
voorste systeem werden vanaf 1970
simpelweg uit het hydraulische sys-
teem weggelaten.
De complexe hoogteregelingskleppen
van het achterste systeem zitten links
en rechts onder de bodemplaat net
even voor de achterwielen. Ze hebben
beide het cijfer 5. De solenoid die de
snelle en langzame hef regelt is aange-
duid met 6 en zit ietsje verder naar
voren en verder naar het midden onder
de bodemplaat. Ook achter wordt de
auto omhooggedrukt door hydraulische
zuigers die recht boven de wielen zit-
ten (cijfer 7, links en rechts in de hoek
van de kofferbak).

Voor een uiteenzetting over het com-
plete hydraulische systeem verwijs ik
graag naar eerdere nummers van De
Mascotte. Daarin zie je dat de hoogte-
regeling en het remsysteem deels van
dezelfde hydraulische circuits gebruik
maken. De stap naar het remcircuit is
dus klein.
De achterste remklauw heeft nummer
11 en is alleen te zien bij het linker
achterwiel. Aan de voorzijde zitten per
wiel twee remklauwen zoals op het

rechter voorwiel zichtbaar is (nummer
12).
Het rempedaal bedient de brake actua-
tion box die recht onder het rempedaal
zit (nummer 9). De mastercylinder zit
gemonteerd in deze actuation box: het
cijfer staat direct links onder de letter
C, ware het niet dat het cijfer bij het
scannen moest wegvallen.
Tot slot toont de tekening de hydrauli-
sche reservoirs met het cijfer 8, hele-
maal boven onder de motorkap.

Van uitlaat naar brandstof
Er is op de tekening nog veel meer te
zien dan alleen de carrosserieconstruc-
tie en de hydraulica. Om maar eens
achteraan te beginnen (in de autowe-
reld beginnen beschrijvingen altijd aan
de voorzijde van de auto, wel eens
opgevallen?): de uitlaat bestaat uit ver-
schillende dempers. De achterste dem-
per dempt de hoge frequenties en zit
helemaal achter aan de uitlaat. Op de
tekening is dat nummer 28 onder het
linker achterlicht. Verder naar voren zit
de grote ronde demper, aangeduid met
nummer 27 direct onder de linkse ach-
terveer. Verder langs de cardan-as naar
voren brengt je bij demper 26, net als
nummer 28 een reflectie-uitlaatdemper.
De voorste demper is nummer 25,
waarvan het cijfer direct achter het
stuur staat getekend.
Aan de achterzijde van de auto zijn
nog enkele onderdelen meer uitgelicht.
Onder de kofferbak ligt het reservewiel
(nummer 39). Dit reservewiel bereik je
door in de kofferbak de spindel los te
draaien (nummer 40).
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Tegen de linker wand van de kofferbak
staat de accu, aangeduid met nummer
41.
Nummer 42 achter het rechterachter-
licht brengt het relay in beeld waarmee
de waarschuwingslamp wordt gescha-
keld als er iets met de remlichten niet
goed is.
De brandstoftank ligt in deze vroege
exemplaren onder de kofferbak (cijfer
37). De brandstofklep wordt geopend
met een knop op het dashboard die
solenoid 38 achter de klep (de petrol
filler door solenoid) in beweging
brengt. De brandstof wordt door een
dubbele brandstofpomp naar voren

gepompt. Die pomp zit aan de rechter-
zijde tegen de middelste crossmember,
bij rechtsgestuurde auto’s dus gepostio-
neerd onder de bestuurdersstoel (num-
mer 36), en kun je horen tikken als je
het contact aanzet en de benzine wordt
opgepompt.

Ook onder de motorkap
We naderen het einde van de lijst van
getekende onderdelen. Nummer 13,
iets rechtsboven het rechter voorwiel,
wijst de weg naar het stuurhuis (stee-
ring box). Nummer 14 (vlak achter de
flying lady) is de pomp met het reser-
voir van de stuurbekrachtiging. In mijn

Op deze motor uit 1967 is de hoogteregeling op de voorwielen nog in tact.
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eigen rechtsgestuurd
exemplaar uit 1969 zitten
de pomp en het reservoir
niet meer aan de linker-
zijde maar op gelijke
hoogte aan de rechterzij-
de van het motorblok.
Vlak achter de majestu-
euze Rolls-Royce-grille
zit de radiator, aangeduid
met nummer 30. Boven
op de radiator zit het
expansievat (nummer 29)
waarin het waterniveau
wordt gemeten.
Helemaal onder in de
tekening, vóór het voor-
wiel, staat cijfer 31 dat
het luchtfilter aanduidt.
De gefilterde lucht
stroomt via de lange dikke slang over
het motorblok naar de carburateurs.

Nummer 32 markeert de defroster
valve actuator. Deze actuator bedient
de kleppen van het bovenste (upper)
ventilatiesysteem waarmee onder ande-
re de voorruit schoon wordt gehouden.
Deze upper quantity flap actuator en de
upper temperature flap actuator zitten
verpakt in een slakkenhuisvormig
onderdeel direct onder de voorruit
De ronde trommels in de hoeken onder
de motorkap nabij de voorruit (de
nummers 33) bevatten de blowers voor
de verwarming.
Vlak bij de onderste van die twee blo-
wermotors zit de peilstok van de auto-
matische versnellingsbak, gemarkeerd
met nummer 34.

Het hoogste nummer (43) is toegekend
aan de drie stangen onder de voorstoe-
len. Hoewel het in de tekening lijkt
alsof het om de klepbediening onder
het dashboard gaat, zijn het de drie
frame-stangen in de voorstoelen waar-
mee de stoelen elektrisch over een
spindel verplaatst kunnen worden.

Autopers
De pers had het maar druk om alle
technieken in begrijpelijke termen over
te dragen aan de geïnteresseerde lezers
van de autobladen. Rolls-Royce had
immers geen half werk geleverd en
vele nieuwigheden in dit ene nieuwe
model gestopt. In het begin was er ook
geen testauto beschikbaar omdat de
fabriek de grootste moeite had om de
produktie op gang te krijgen. De eerste
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testauto’s waren pas eind 1967
beschikbaar, anderhalf jaar nadat de
tweedeurs coupé van James Young en
de coupé van Mulliner Park Ward
waren gelanceerd, en zelfs nadat de
cabrioletversie van oktober 1967 al
rondreed. Anderzijds brachten de testen
van 1967 en 1968 een herhaling van de
techniekbeschrijvingen teweeg, die
vanwege de inmiddels al vele doorge-
voerde wijzigingen opnieuw interes-
sant waren.

Nu kan ik wel schrijven dat de pers het
druk had met de beschrijvingen van de
technieken, maar in uw clubblad is het
ook bepaald niet de eerste keer dat we
hierbij stilstaan. Toch was het voor mij
nog een aardige uitdaging om de
invalshoeken hierboven op een even-
wichtige en technisch correcte wijze
uit te werken. Het is aan Rob Wilde te
danken dat dit artikel gespeend is
gebleven van uitglijders en inconsis-
tenties. 

Een blik onder de motorkap van een Silver Shadow uit 1976. De hoogteregeling op
de voorwielen ontbreekt hier.
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