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Wat enige tijd geleden begon met een kort artikel over de Ferguson Formula Stags liep al snel uit 
de hand, doordat er veel fascinerend materiaal te vinden blijkt te zijn. Dit werd nog eens (positief) 
versterkt door een groot aantal foto’s die door Russell Lewis, één van de Ferguson Formula Stag 
eigenaren, werden aangeboden voor publicatie. Uiteindelijk werd het artikel dusdanig lang dat 
deze in twee delen opgesplitst diende te worden. Deze keer het verhaal achter Ferguson Formula 
en de eerste van de twee Ferguson Formula Stags. In het volgende deel zal de tweede 
geconverteerde Stag en nog een verrassende Triumph voorbijkomen en wordt ingegaan op de 
techniek achter Ferguson Formula. 

 
FastForward Stag 

Ferguson Formula deel 1 
 
 

Zou het niet mooi zijn als je algemeen gebruikte technieken van deze eeuw kan combineren met een 
klassieker uit de vorige eeuw, zoals de Triumph Stag? Je hebt dan de beschikking over onder meer 
elektrische ramen, tegenwoordig standaard op elke auto, maar begin jaren ’70 was dat nog een 
redelijke bijzonderheid. Een auto met stuur- en rembekrachtiging kwam je in die tijd ook niet vaak 
tegen. Zaken die allemaal standaard te vinden zijn bij de Stag: het beste uit beide werelden. En wat 
dacht je van ABS of vierwielaandrijving? ABS is tegenwoordig standaard te vinden op elke auto, dit 
geldt (nog?) niet voor de vierwielaandrijving. In de vijftiger en latere jaren was men echter al bezig 
met deze zaken. Een van de proefkonijnen (of is het proefherten?) was de Stag … 
 

Harry Ferguson 
 
Het begon allemaal met Harry Ferguson. Ferguson had zijn geld verdiend met de bekende Ferguson 
tractoren. Zijn eerste eigen tractoren werden geassembleerd door ingenieursbedrijf David Brown, 
later bekend als eigenaar van Aston Martin en verkocht door Ferguson zelf. Na een ruzie met David 
Brown en een Amerikaans avontuur met Ford, welke eindigden in rechtszaken, werden latere 
tractoren door Standard in Coventry gebouwd. 
Begin jaren ’50 werd Harry Ferguson gegrepen door een idee van de autocoureurs Majoor Tony Rolt 
en Freddie Dixon. Zij hadden bedacht dat auto’s veiliger zijn te maken door deze uit te rusten met 
vierwielaandrijving. Vlak na de tweede wereldoorlog waren Rolt en Dixon al druk bezig met het 
bouwen van experimentele auto’s. Zoals het echter altijd gaat met experimentele projecten, was 
geld een probleem. Harry Ferguson bracht hiervoor de oplossing. Voor de verdere ontwikkeling van 
het concept werd in 1950 Harry Ferguson Research Ltd (HFR) opgericht.  
 

Project 99 
 
Door gebrek aan belangstelling bij autofabrikanten voor een vierwiel aangedreven auto, werd door 
HFR besloten om in eigen beheer een prototype personenauto met vierwielaandrijving te 
ontwikkelen, de Ferguson R4. Deze zag in 1952 het licht.  
Later werd dit gevolgd door Ferguson Project 99. Dit was geen gewone auto, maar meteen een 
Formule 1 auto. De P99 werd maar eenmaal ingezet voor het Formule 1 Wereld Kampioenschap, dit 
was tijdens de British Grand Prix op 15 juli 1961 met Jack Fairman en Stirling Moss als coureurs voor 
het Rob Walker team. Moss was de race begonnen met zijn eigen Lotus 18, maar toen de remleiding 
brak nam Moss het stuur van de P99 over van Jack Fairman. Helaas bracht dit geen succes. In ronde 
57 werd de P99 namelijk gediskwalificeerd, omdat de F1-auto was aangeduwd in de pits wat niet is 
toegestaan. Op 23 september 1961 won de auto de International Gold Cup in Oulton Park, weer met 
Stirling Moss aan het stuur. De enige overwinning voor de P99.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferguson_P99
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulton_Park
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In 1956 volgde nog een opvolger voor de R4, de Ferguson R5. Dit was een stationcar prototype met 
een handgeschakelde versnellingsbak en natuurlijk voorzien van vierwielaandrijving: de Ferguson 
Formula (FF). De auto werd in de jaren daarna verder werd ontwikkeld en in 1965 onthuld. Om 
ruimte te creëren onder de motorkap voor het FF systeem was de R5 voorzien van een boxermotor, 
waarbij de cilinders horizontaal liggen. 
De Ferguson Formula is een 4x4 aandrijving gecombineerd met een anti-blokkeer systeem voor de 
wielen (in deel 2 wordt dieper ingaan op de techniek achter FF). In de jaren ’60 zag men bij de 
Formule 1 ook de voordelen hiervan, totdat men door het gebruik van vleugels hetzelfde effect kon 
bereiken. Door de downforce van een vleugel krijgt de auto meer tractie en komt makkelijker door 
de bocht heen, waardoor deze sneller genomen kan worden. Vierwielaandrijving levert ook extra 
tractie. 
 

 
Het eerste prototype van Harry Ferguson Research uit 1952, de R4, in het Coventry Transport 
Museum. De auto is voorzien van een 2.2 liter boxermotor, Maxaret anti-blokkeer systeem en 
natuurlijk 4x4. 
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De Ferguson P99, de Formule 1 auto voorzien van FF. In 2010 is de auto verkocht voor $648.948 via 
RM Auctions aan Stuart Rolt, zoon van Tony Rolt. Voorheen was de auto in het bezit van de Ferguson 
familie. De naam op het koetswerk, “Sir Stirling Moss”, is een herinnering aan de overwinning van de 
P99 tijdens de International Gold Cup in 1961. 
 

 
Stuart Rolt en zijn zoon Freddie rijden regelmatig competities met de P99. De auto is tegenwoordig 
voorzien van nummer 7. 
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De R5 in actie in vroeger dagen. 
In het verleden had de R5 
kenteken OWK 21, tegenwoordig 
PHP 866. Vermoedelijk staat dit 
prototype, net als de R4, nu ook 
in Coventry Transport Museum. 
 

 

Jensen 
 
De Ferguson R5 trok de aandacht van Richard en Alan Jensen. Jensen Motors was de eerste die de FF 
toepaste op productie auto’s. Dit leidde tot de bekende Jensen Interceptor FF. Het FF systeem is 
voorzien van een tussenbak en centraal differentieel met eenrichtingskoppelingen (monolock). 
Wanneer de wielen aan de voor of achterzijde grip verliezen zal de eenrichtingskoppeling de voor- 
en achteraandrijving koppelen zodat niet alle aandrijving naar de kant zonder grip gaat (meer 
hierover in deel 2). Bij de Jensen FF wordt de aandrijfas naar de voorwielen vanuit het centraal 
differentieel aangedreven door twee (later drie) kettingen. 
In totaal werden er 320 exemplaren gebouwd tussen 1966 en 1971. De Jensen FF werd geen groot 
commercieel succes omdat de prijs zo’n 30% hoger lag dan voor de gewone Interceptor. Dit werd 
onder meer veroorzaakt doordat de motorruimte verlengd diende te worden om, naast de Chrysler 
V8, plaats te bieden aan alle extra FF onderdelen. Door dit ruimtegebrek was de Interceptor FF niet 
verkrijgbaar als links gestuurde auto. 
De FF patenten werden door HFR in oktober 1969 verkocht aan GKN (zie ook het kader “GKN versus 
HFR versus FFD”). Zij zagen een potentiële markt in vierwiel aangedreven auto’s. Om de grote 
autofabrikanten te overtuigen van de voordelen van dit systeem, besloot GKN om een aantal auto’s 
met het FF systeem uit te laten rusten. 
 

 
Jensen FF Mark I uit 1969. Kenmerkend zijn de bult op de motorkap en de dubbele louvres in de 
voorspatborden vanwege de verlengde motorruimte. 
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Er werd bij 24 modellen geëxperimenteerd met de Ferguson Formula all-wheel-control systeem. 
Meestal bleef dit beperkt tot één exemplaar, bij de Ford Zephyr ging het echter om 27 
exemplaren. Tot het rijtje van aangepaste auto’s behoren onder meer: 
➢ Austin 1800 
➢ Daimler-Chrysler 
➢ Ford Zephyr/Zodiac (27 auto’s) 
➢ Ford Capri (17 maal) 
➢ Jensen CV8 (prototype voor de latere Jensen Interceptor FF) 
➢ Range Rover 
➢ Reliant Scimitar 
➢ Triumph 2.5, een MK II Estate en een saloon (meer hierover in deel 2) 
➢ Triumph Stag, een automaat en een handgeschakelde versie 
➢ Triumph 3.0 V8. Deze auto in het lijstje was een grote verrassing en leverde in eerste instantie 

veel vraagtekens op. Om wat voor type gaat het hier? Hoe komt de auto aan de V8? Betreft 
het een Triumph V8 of een Rover V8? Uiteindelijk leidde de zoektocht naar een wel zeer 
speciale auto, waarover in deel 2 meer. 

Sommige auto’s zijn waarschijnlijk in opdracht van particulieren geconverteerd. De Jensen 
Interceptor is het enige model met het FF all-wheel-control systeem dat in productie werd 
genomen.  

  
Overzicht van alle modellen welke voorzien zijn van het FF all-wheel-control systeem. 
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De werkzaamheden werden initieel uitgevoerd door HFR en later door Ferguson Formula 
Developments (FFD), opgericht door Tony Rolt eind 1971. Onder de geïnteresseerde fabrikanten was 
Ford. De FF werd onder andere ingebouwd in een aantal MK IV Zephyrs voor gebruik door de politie. 
Dit leidde echter niet tot vervolgopdrachten.  

 
British Leyland 
 
GKN zag waarschijnlijk ook in British Leyland een potentiële afnemer voor het FF all-wheel-control 
systeem. Er werden door GKN twee Triumph Stags gekocht, één met automaat (kenteken WOP 187J) 
en later een handgeschakelde (HNX 540K). Beiden werden door Tony Rolt omgebouwd tot 4x4. Meer 
informatie over de eerste geconverteerde Stag is verderop te lezen in dit deel. De handgeschakelde 
FF Stag zal uitgebreid aan bod komen in het volgende deel.  
Beide Stags werden op eenzelfde manier aangepast. Voor het all-wheel-control systeem werd een 
tussenbak en centraal differentieel aan de versnellingsbak/automaat gekoppeld om, via twee 
kettingen, de as naar de voorwielen van aandrijving te kunnen voorzien. Het was hiervoor 
noodzakelijk om de transmissie-tunnel aan de passagierskant (links) breder te maken voor de 
aandrijfas naar de voorzijde.  
 

 

 De transmissie-
tunnel aan de 
passagiers (linker) 
zijde diende 
verbreed te 
worden om plaats 
te bieden aan de 
extra aandrijfas. 
Dit is de 
handgeschakelde 
Stag (HNX 540K). 
Herkomst: Code 
name Stag, 
Michelotti’s 
masterpiece 
 

 
Tevens werd een extra differentieel vlak naast het motorblok aangebracht om de aandrijving naar de 
voorwielen te leiden. Om meer ruimte te creëren voor het voor differentieel werd de linkerhoek aan 
de voorzijde van het carter aangepast, ten koste van zo’n ½ liter olie capaciteit. Het motorblok 
diende ook 2,5 cm omhoog gebracht te worden door alle aanpassingen aan de onderzijde.  
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De aangepaste carter pan (witte pijl), zoals hier aangewezen door Adrian Planterose, eigenaar van 
de Stag met kenteken HNX 540K. Rechts van de carter pan is het voorste differentieel (rode pijl) te 
zien met de aandrijfas (groene pijl) richting de tussenbak. 
Herkomst: Code name Stag, Michelotti’s masterpiece 
 
De motorkap werd voorzien van een bult om nog plaats te bieden aan de standaard Stromberg 
carburateurs en een aangepast luchtfilter. De voorwielophanging werd aangepast door de 
McPherson veerpoten in te korten, zodat er ruimte ontstond voor de aandrijfassen naar de 
voorwielen. Voor de aandrijving werden Triumph 1500 FWD (Front Wheel Drive) homokinetische 
koppelingen gebruikt. Nadeel van alle aanpassingen is wel dat de draaicirkel van de Stag aanzienlijk 
groter werd. Men dient nu vijf keer heen en weer te steken in plaats van drie keer, zoals bij een 
gewone Stag. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt doordat men het stuurhuis ca 2 centimeter had 
opgeschoven naar één kant zonder de lengte van de linker en rechter spoorstang voldoende aan te 
passen. 
British Leyland was verder niet betrokken bij het vierwielaandrijving project van GKN. Tony Rolt was 
echter bevriend met Triumph verkoopdirecteur Lyndon Mills, dit zou de reden geweest kunnen zijn 
om toch twee Stags onderhanden te nemen. BL heeft het vierwielaandrijving project later ook niet 
opgepakt. Volgens Spen King zouden Turnbull en Spokes, de grote bazen van BL, niet geloofd hebben 
in vierwielaandrijving. Zij dachten namelijk de Britse massa markt al in hun greep te hebben. Het 
blijft dus onduidelijk wat GKN heeft doen besluiten om een aanzienlijk bedrag te investeren in de 
conversie van een aantal Triumphs, zonder dat British Leyland direct betrokken was of erin 
geïnteresseerd leek. Er zijn wel geruchten dat Triumph een FF Stag zou hebben gebouwd gedurende 
de periode dat de Stag in ontwikkeling was. Deze zou echter weer teruggebouwd zijn naar een 
standaard Stag, zijn gesloopt of betrokken zijn geweest bij een test ongeluk op de MIRA-testbaan. 
Bewijs voor deze door Triumph gebouwde 4x4 ontbreekt echter. 
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GKN versus HFR versus FFD 
 
Bij de ontwikkeling en toepassing van de Ferguson Formula vierwielaandrijving hebben drie 
bedrijven een grote rol gespeeld. Harry Ferguson Research Ltd (HFR) heeft de vierwielaandrijving 
ontwikkeld, naar een idee van Tony Rolt en Freddie Dixon. Harry Ferguson was de financier. 
Guest, Keen and Nettlefolds (GKN), toentertijd een fabrikant van auto-onderdelen, kocht de FF 
patenten in oktober 1969 van HFR en werd daarmee feitelijk eigenaar van de Ferguson Formula. 
In opdracht van GKN werd de FF vierwielaandrijving op diverse auto’s toegepast. De 
werkzaamheden werden echter niet door GKN uitgevoerd, maar door HFR. Eind 1971 werd 
Ferguson Formula Developments (FFD) opgericht door Majoor Tony Rolt, één van de grondleggers 
van het FF concept en directeur van HFR. Freddie Dixon was eerder overleden (1956) en ook Harry 
Ferguson maakte dit niet meer mee, hij overleed op 25 oktober 1960. HFR zag onvoldoende 
potentie in de FF markt en had daarnaast ook de patenten aan GKN verkocht, FFD nam de 
werkzaamheden over. Volgens een aankondiging in januari 1972 was de reden: 
“The need for vehicles to demonstrate "FF" all-wheel control is now much reduced but, in order 
that the demand that exists for specialized vehicles adapted to this system can continue to be 
satisfied, Harry Ferguson Research Ltd. has agreed to release Major Tony Rolt, for many years 
Managing and Technical Director of the company, so that he can concentrate on this aspect of the 
business. A new company called FF Developments Ltd. has been formed by Major Rolt and under 
his sole direction and control will carry out FF conversions and associated development work for 
individual customer requirements.” 
GKN was nog steeds de voornaamste opdrachtgever voor FFD, zij waren tenslotte de eigenaar van 
de FF patenten en later ook van het patent voor de viscose koppeling, dat van FFD was gekocht. 
FFD voerde echter ook in opdracht van particulieren FF conversies uit op hun auto’s voor 
minimaal £ 1.000. 
GKN stamt uit de begintijd van de industriële revolutie (1759) en is tegenwoordig leverancier van 
automotive en luchtvaart componenten. Momenteel is GKN onderwerp van een overnamestrijd. 
De Britse overheid laat GKN liever niet in buitenlandse handen vallen. 
FFD is tegenwoordig onderdeel van de Ricardo Group en heet nu FFD-Ricardo. Harry Ferguson 
Research Ltd is in 1972 gesloten. Tony Rolt is op 6 februari 2008 overleden, 89 jaar oud. 
 

 

De eerste FF Stag: WOP 187J  
 
De eerste Stag die van FF all-wheel-control aandrijving is voorzien betreft een witte met een BW35 
automatische transmissie. De auto is op 22 december 1970 gebouwd en op 31 januari 1971 op 
kenteken WOP 187J gezet. HFR voerde in datzelfde jaar de ombouw naar vierwielaandrijving uit, in 
opdracht van Harry “Highly Technical“ Smith, de directeur van GKN Birfield Transmissions. Zijn 
initialen H.T. gaven hem deze bijnaam. Volgens sommige bronnen zou de conversie door FFD zijn 
gedaan, maar deze werd pas eind 1971 opgericht. Het is natuurlijk mogelijk dat FFD al in de loop van 
1971 actief was, maar juridisch pas eind 1971 bestond. Tony Rolt was echter de drijvende kracht 
achter beide bedrijven. De conversie zou GKN £ 15.000 gekost hebben en HFR/FFD een paar 
maanden werk om de vierwielaandrijving specifiek voor de Stag aan te passen en in te bouwen. Dan 
te bedenken dat de Stag was aangeschaft door GKN bij Triumph dealer P.J. Evans in Birmingham 
voor zo’n £ 2.000 ….  
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Technische vergelijking door GKN tussen een standaard Stag automaat en een Stag automaat met FF 
conversie. De “turning circle” na conversie blijft onvermeld. 
Aangezien er slechts één Stag met automatische transmissie is omgebouwd, zal dit betrekking 
hebben op WOP 187J. 
Herkomst: Mike Weaver 
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Een verschil met de Jensen FF is dat er nu een viscose koppeling is gebruikt voor het centrale 
differentieel i.p.v. een monolock koppeling. De auto werd ook voorzien van het Maxaret anti-blokker 
(ABS) systeem, zoals bij de Jensen FFs. De verdeling van de permanente vierwielaandrijving tussen 
voor en achter is 40/60.  
Op 28 juli 1971 waren de werkzaamheden gereed. De 4x4 Stag werd als cadeau aangeboden aan de 
hertog van Kent (neef van Koningin Elizabeth II), maar hij kon deze niet aannemen vanwege 
protocollaire eisen. Maureen, de vrouw van Harry H.T. Smith, heeft er vervolgens enkele jaren in 
gereden. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat er zoveel geld werd besteed aan een prototype, zonder 
dat er aanwijsbaar een goed plan aan ten grondslag lag, zoals een potentiële order van British 
Leyland voor het FF systeem. Wat GKN niet lukte met hun FF systeem, lukte Audi begin jaren ’80 wel 
met het bekende Quattro concept. 
In 1982 werd de FF Stag verkocht aan de eigenaar van de Heathfield Garage in Birmingham door 
Harry Smith, die eigenaar was geworden van de auto na zijn pensioen. De garage eigenaar nam de 
auto uiteindelijk mee naar Spanje om daar tijdens zijn vakanties vervoer te hebben. Gedurende deze 
periode werd de auto ook rood gespoten. Steve Barratt, de man achter SNG Barratt, werd in 1993 de 
derde eigenaar. Toentertijd was SNG Barratt ook gespecialiseerd in de Stag. Naast de 4x4 Stag had 
Steve ook de eerste Stag, de LD1, in bezit, die hij restaureerde. Hierdoor kreeg de 4x4 Stag geen 
aandacht en daarnaast specialiseerde SNG Barratt zich gedurende de daaropvolgende jaren in Jaguar 
onderdelen, waardoor WOP 187J uiteindelijk 5 jaar in een schuur stil stond. 
Russell Lewis had als Stag-adept altijd al belangstelling voor aparte Stags. Hij had daarom een 
afspraak met Steve Barratt geregeld om de 4x4 Stag eens te komen bekijken. Door afwezigheid van 
Steve moest de afspraak verplaatst worden en tegen die tijd zou de FF Stag verkocht zijn. Toen de 
LD1 werd verkocht door Steve Barratt, werd Russell getipt door de LD1 koper en kon hij alsnog de 
4x4 Stag van Steve Barratt overnemen. 22 november 1998 werd Russell Lewis de vierde en huidige 
eigenaar van deze bijzondere auto. Het verblijf in de schuur had de Stag geen goed gedaan. De auto 
was jaren geleden uit Spanje teruggekeerd met een lekke koppakking en weggezet. De motor zat 
vast, waarschijnlijk doordat deze had stil gestaan met water in de motor. Ook ratten hadden van de 
auto hun woning gemaakt. De 4x4 was verder echter nog in redelijk staat, er stonden slechts 52.000 
mijlen op de teller. Russell verving de vastzittende motor door één welke hij nog had liggen en reed 
5 jaar in de Stag rond, zodat hij uiteindelijk wist wat wel en wat niet werkte. In die periode werd de 
auto voorzien van airconditioning en een ZF 4-traps automatische versnellingsbak ter vervanging van 
de BW35. Het bedrijf van Russell (“Tate and Lewis”) is gespecialiseerd in ZF 4-traps automaat 
conversies van de Stag, dus dat is niet zo vreemd. 
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De Stag van Russell in volle glorie na de restauratie. 
Herkomst: Russell Lewis 
 

 
De speciaal voor de FF techniek aangepaste transmissie tunnel van WOP 187J. Rechts is de 
verbreding te zien voor de extra aandrijfas naar de voorwielen. 
Herkomst: Russell Lewis 
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Het voorste differentieel van Russell’s Stag. Rechtsboven (groene pijl) de kruiskoppeling voor de 
aandrijfas naar de tussenbak en links de aandrijfas naar het linker voorwiel. De twee 
aandrijfashoezen (blauwe pijlen) zijn duidelijk te zien. 
Herkomst: Russell Lewis 
 

 
Tussenbak met centraal differentieel van WOP 187J. Rechtsboven (groene pijl) de flens voor de 
voorste aandrijfas, rechtsonder (blauwe pijl) de bevestiging voor de uitgaande as van de 
versnellingsbak. Linksonder (rode pijl) de flens voor de aandrijfas naar de achterwielen en linksboven 
(paarse pijl) de Maxaret schakelaar die de ABS aanstuurt (meer hierover in deel 2). 
Herkomst: Russell Lewis 
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De tussenbak gekoppeld aan de ZF 4-traps automatische versnellingsbak, klaar om gemonteerd te 
worden onder Russell’s Stag. 
Herkomst: Russell Lewis 
 
In 2003 is hij begonnen met de restauratie van de auto, die in 2017 werd afgerond. Er kwamen af en 
toe ook andere projecten tussendoor en hij deed alles zelf, inclusief de revisie van alle mechanische 
onderdelen en het spuiten! Oorspronkelijk had Russell nog het plan opgevat om de 
vierwielaandrijving over te zetten van de WOP 187J naar zijn andere, gerestaureerde Stag, maar dat 
bleek onhaalbaar vanwege alle aanpassingen die nodig waren voor de vierwielaandrijving. Bij de 
restauratie is het nooit de bedoeling geweest van Russell om de Stag weer volledig in originele staat 
terug te brengen. De auto was tenslotte al door HFR/FFD omgebouwd na het verlaten van de 
Triumph fabriek, Russell wilde deze verbeteren waar dit mogelijk was.  
WOP 187J werd door Russell zelf voorzien van Jaguar Carnival Red lak van de XJ (bij aanschaf was 
deze nog Ford rood). Verder is de auto nu voorzien van elektrische Jaguar XJS stoelen en elektrische 
Jaguar spiegels, een trekhaak en een burr walnut dashboard. Ook werden de uitlaatspruitstukken en 
uitlaat opnieuw ontworpen door Russell, de Stag heeft nu een uitlaatpijp aan zowel de linker als 
rechterzijde. Door gebrek aan ruimte in het motorcompartiment werd de hydraulische 
stuurbekrachtingspomp vervangen door een elektrische bekrachtiging, waarvoor een Nissan Micra 
stuurkolom werd gebruikt. 
 
In het volgende deel de tweede FF Stag, de mysterieuze Triumph FF 3.0 V8 en de techniek achter 
Ferguson Formula. 
 
Marc van Burgel met dank aan (in alfabetische volgorde) Hans Colijn, Jan Kamphuis, Russell Lewis en 
Mike Weaver. 


