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In het vorige deel van FastForward Stag is het verhaal achter Ferguson Formula (FF), de Jensen FF 
en de eerste Stag met 4x4 aandrijving aan bod gekomen. Dit tweede deel zal ingaan op de tweede 
FF Stag en een aantal andere Triumphs met 4x4 aandrijving en ABS, waaronder de mysterieuze 3.0 
V8. Daarnaast wordt de techniek van de Ferguson Formula belicht. 

 
FastForward Stag 

Ferguson Formula deel 2 
 
 

De tweede Stag: HNX 540K 
 
Guest, Keen and Nettlefolds (GKN), eigenaar van de FF patenten, kocht HNX 540K, een MK1 van juni 
1972, nieuw bij een garage in Birmingham. Dit werd de tweede Stag met 4x4 aandrijving. In 
tegenstelling tot WOP 187J, de FF Stag van Russell Lewis, betreft het hier een handgeschakelde Stag 
met overdrive, waardoor sommige aanpassingen anders opgelost dienden te worden. De auto is in 
de basis standaard, maar is nu voorzien van het FF all-wheel-control aandrijving en het anti-blokkeer 
systeem. Op 9 februari 1973 werd door Ferguson Formula Developments (FFD) van Tony Rolt 
begonnen met de aanpassingen en een week later, op 16 februari, waren de werkzaamheden al 
gereed. De conversie zou GKN ook weer zo’n £ 15.000 gekost hebben. 
In tegenstelling tot eerder aangepaste auto’s werd er nu geen gebruik gemaakt van het mechanische 
Dunlop Maxaret anti-blokkeer systeem, maar van het nieuwe elektronisch systeem van Mullard (zie 
ook het kader “De techniek”). Het mechanische Maxaret systeem reageerde niet snel genoeg en was 
alleen geschikt voor automatische transmissies. De elektronica werd in de voetenruimte aan de 
passagier zijde onder de pakjesplank aangebracht. Het noodzakelijke vacuüm reservoir, alleen motor 
vacuüm is onvoldoende voor het anti-blokkeer systeem, werd geplaatst aan de linkerzijde onder de 
motorkop, vlakbij het expansievat. De originele rembekrachtiger werd vervangen door een versie 
van Dunlop. 
De huidige eigenaar van de auto is Adrian Planterose. Hij kocht de auto in 1998. Terwijl hij wachtte, 
in de vertrekhal van Heathrow op een verlate vlucht, zag hij de advertentie voor de 4x4 Stag in een 
blad dat hij anders nooit leest. Kort daarvoor, op 25 februari 1997, is de auto op de COYS Classic Car 
veiling nog verkocht voor £ 6.250. 
De auto is eerder, in 1986, volledig gerestaureerd (“bare metal”), gereviseerd en opnieuw gespoten 
in origineel wit. De werkzaamheden werden uitgevoerd door Tony Hart. De foto’s die Tony tijdens de 
revisie heeft gemaakt kwamen Adrian later nog van pas bij het vervangen van de startmotor. In het 
verleden heeft de auto diverse andere kentekens gehad: E 50 en 9 ALH, het originele kenteken is 
echter HNX 540K.  
Dat het hier om een prototype gaat en het niet om een productie auto blijkt ook uit het tijdrovende 
onderhoud. Het kost 3 dagen om de koppeling te vervangen. Om de startmotor te vervangen dient 
aan de voorkant het subframe en differentieel los gemaakt te worden. Vanwege ruimtegebrek is de 
startmotor aangepast en 90 graden gedraaid. Het verwijderen van de motor met transmissie kost 
ook drie dagen in tegenstelling tot 6 uur bij een normale Stag. Dit komt doordat de 4x4 transmissie 
langer is dan normaal. De motor kan alleen verwijderd worden wanneer de transmissie verwijderd 
wordt. Dit wordt echter bemoeilijkt door gebrek aan ruimte aan de achterzijde van de motor, 
vanwege alle aanpassingen. 
De banden aan de voorzijde slijten sneller door het extra gewicht van het FF systeem en door de 
aangepaste voorwielophanging en aandrijving. Bij lage snelheden, in scherpe bochten, piepen de 
banden. Waarschijnlijk was het differentieel aan de voorzijde nog niet geheel uitontwikkeld. Het 
extra gewicht van het FF systeem is 101 kg, wat voornamelijk op de voorwielen drukt. 
De auto is voorzien van een Holly carburateurs met een rond luchtfilter, dit is in de jaren ’80 
aangepast. Oorspronkelijk had de Stag Stromberg carburateurs en een aangepast luchtfilter in 
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verband met de beperkte ruimte onder de motorkap. Aangezien het aangepaste luchtfilter 
ontbreekt en het daarom opnieuw gemaakt dient te worden, heeft Adrian besloten om de Holly 
carburateurs maar niet te vervangen. 
De FF Stag rijdt anders dan een standaard Stag, er is over- of onderstuur. Te allen tijde is er echter 
voldoende tractie, zonder dat de wielen doorslaan. 
 

 
De FF Stag van Adrian Planterose. 
Herkomst: Triumph Stag, An Enthusiast’s Guide van Matthew Vale 
 

 
Het FF embleem aan de onderkant van de nummerplaat aan de achterzijde van HNX 540K. 
Herkomst: Code name Stag, Michelotti’s masterpiece 
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De elektronische unit van de Mullard ABS onder de pakjesplank van Adrian’s Stag. 
Herkomst: Code name Stag, Michelotti’s masterpiece 
 

 
Extra vacuüm reservoir, nodig voor het Maxaret antiblokkeer systeem, aan de linkerzijde van de 
motorruimte. 
Herkomst: Triumph Stag, An Enthusiast’s Guide van Matthew Vale 
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Naast de Triumph V8 3.0 zijn er zijn ook twee Triumph 2500s voorzien van de Ferguson Formula. 
De eerste betreft een gele Triumph 2500 PI MK II Estate uit 1972 met een standaard 6 cilinder 
lijnmotor en toentertijd kenteken ARW 832K. Dit betreft een links gestuurde die voor de vrouw 
van Patt Hall, een Zwitserse dokter, is gebouwd. Hij zocht een auto die hen overal in de Zwitserse 
bergen kon brengen. In 1983 en in 2000 is de FF Estate van eigenaar gewisseld. Van 2000 tot en 
met 2003 is deze gerestaureerd. In september 2015 werd de auto op een Zwitserse veiling 
aangeboden voor CHF 55.000 (ca € 47.500). Naar verluidt heeft dezelfde Zwitserse dokter ook een 
Ford MK4 Zephyr Estate laten uitrusten met FF. De tweede Triumph 2500 betrof een grijze saloon. 
Deze is waarschijnlijk gesloopt. 

 
 
De Triumph 2500 PI MK II 
Estate met vierwielaandrijving 
van Patt Hall. 
Herkomst: 
https://bringatrailer.com/ 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
Uit de GKN-archieven, 
de gegevens van de 
twee geconverteerde 
Triumph 2500s. 
Herkomst: Mike 
Weaver 
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Triumph 3.0 V8 
 
En wat is dan het verhaal achter die 3.0 V8 die vermeld staat in de in deel 1 van dit artikel getoonde 
lijst van FF auto’s? Is dit een Stag of mogelijk één van Del Lines creaties (zie Triumph Tribune 247 van 
maart/april 2015) die Triumph Estates voorzag van de Stag aandrijflijn? De verrassende vermelding 
van de 3.0 V8 leidde tot een zoektocht op het World Wide Web, die uiteindelijk uitkwam bij Mike 
Weaver, de huidige eigenaar van deze auto. Het blijkt te gaan om een 2500 Estate prototype van 
Triumph, dat niet is voorzien van de standaard 6 cilinder lijnmotor, maar van een Stag 3.0 V8. Deze 
Estate is door Triumph Experimental Department voorzien van de Stag V8! De auto draagt nog wel 
de 2500 overdrive badge en is officieel geen Stag. Dit in tegenstelling tot de Del Lines Estates, die 
wel als Stag Estates zijn geregistreerd. Tussen augustus 1971 en oktober 1971 zijn er ook nog 
tenminste één andere Estate en waarschijnlijk meerdere Saloons door Triumph voorzien van een 
Stag V8. Deze werden vooral gebouwd voor de “high and mighty” bij Triumph. De Estate (kenteken 
XXC 200K) is in bezit van Dave Pearson van Canley Classics. Van de Saloons is er nog één bekend, dit 
betreft kenteken FOL 361L.  
De witte Estate van Mike Weaver, voorzien van een automaat, is afgeleverd op 21 augustus 1972. 
Gedurende korte tijd werd de auto gebruikt door een senior engineer. Als ex-Ford man was hij 
echter niet erg gecharmeerd van de auto en gaf deze al snel weer terug. In januari 1973 kwam de 
Estate in handen van GKN en werd deze geconverteerd tot een 4x4 door FFD. In maart 1973 werd de 
auto afgeleverd. Dit is in dezelfde periode als de HNX 540K, de Stag met manual/overdrive. Nu werd 
er ook weer gebruik gemaakt van een viscose koppeling voor het centraal differentieel i.p.v. de 
eenrichtingskoppeling. Voor het anti-blokkeer systeem is gebruik gemaakt van het elektronisch 
systeem van Mullard (VM1202 Antilock Module) i.p.v. het Maxaret systeem, ondanks dat het hier 
een automaat betreft. 
 

 

  
 
De gegevens van 
Mike Weaver’s 
Estate uit de GKN-
archieven. 
Herkomst: Mike 
Weaver 
 

 
In 1975 werd de Estate geëxporteerd naar het Isle of Man, waarschijnlijk door toedoen van een 
gepensioneerd GKN-personeelslid, waar deze in bezit bleef van dezelfde eigenaar. De auto wordt in 
1983 teruggevonden in een schuur op het eiland en teruggebracht naar Engeland waar deze weer 
stil kwam te staan. In mei 2009 kreeg Mike Weaver de mogelijkheid om de auto aan te schaffen met 
slechts 36.784 miles op de teller. De 30 jaar stilstand in vochtige schuren had hem geen goed 
gedaan. De motor zat vast en het plaatwerk was ook in matige staat. Hij was hierdoor genoodzaakt 
om een uitgebreide restauratie uit te voeren, waarbij onder meer het complete dak werd vervangen. 
Halverwege 2012 was de auto gereed, nadat Mike zo’n 1.145 eigen uren en £ 23.000 besteed had 
aan de restauratie en revisie. Tegenwoordig heeft de auto weer zijn originele kenteken YKV 201L. De 
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restauratie werd afgesloten met een succesvolle Round Britain Reliability Run in oktober 2012, 
waarbij in 48 uur ruim 2.000 miles werden afgelegd. 
Meer informatie over de restauratie van Mike’s FF en zijn andere Triumphs is te vinden op 
http://standardtriumphcars.blogspot.co.uk (zie periode mei 2009 t/m juli 2013). 
 

 
De volledig gerestaureerde FF Estate van Mike tijdens de Round Britain Reliability Run in oktober 
2012. 
Herkomst: Mike Weaver 
 

 
Begin van de drie jaar durende restauratie, de vastzittende Triumph V8 is net verwijderd via de 
voorzijde van de auto. 
Herkomst: Mike Weaver 

http://standardtriumphcars.blogspot.co.uk/
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De motorruimte van YKV 201L met de bekende Triumph V8 na de uitgebreide restauratie. Links 
(groene pijl) is de Dunlop rembekrachtiger te zien met daarnaast het zilverkleurige onderdeel 
(blauwe pijl) die de vacuüm klep van het anti-blokkeer systeem bevat. De Dunlop rembekrachtiger is 
bij Mike’s Estate uitgerust met een dubbel reservoir (rode pijl) voor de remvloeistof voor het volledig 
gescheiden remsysteem. 
Herkomst: Mike Weaver 
 

De techniek 
 
Dit artikel is vooral gericht op de historie van het FF systeem en de toepassing daarvan bij met 
name Triumph en de Stag. Enige achtergrond van de Ferguson Formula en de anti-blokkeer 
techniek hoort echter ook bij dit verhaal, zonder dit meteen tot een technisch handboek te laten 
verworden. Onderstaande beschrijving zal zeker nog vragen onbeantwoord laten, maar dat laat ik 
graag over aan de echte techneuten.  
 
4x4 
 
De FF is niets minder dan een 4x4 aandrijving (4 wielen met aandrijving op alle vier de wielen), 
gecombineerd met een anti-blokkeer systeem. Het is een permanente vierwielaandrijving of All 
Wheel Drive (AWD), omschakelen naar tweewielaandrijving is niet mogelijk. 4x4 aandrijving biedt 
meer tractie, waardoor sneller optrekken mogelijk is, zonder dat dit hoeft te resulteren in wielspin 
(antislip) en er meer grip is bij het uitkomen van een bocht. Wielspin is feitelijk een tekort aan 
tractie doordat de wielen doorslippen in plaats van het vermogen van de motor over te brengen 
op de weg om de auto vooruit te laten bewegen. 
Voor 4x4 is naast een voor differentieel en een achter differentieel, noodzakelijk voor de 
aandrijving van de voor- en achterwielen, een tussenbak (ook wel verdeelbak of transfer box) 
nodig.  
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De tussenbak brengt de kracht van de motor over op de voor en achter differentiëlen door middel 
van aandrijfassen en is gekoppeld aan de automaat of handgeschakelde versnellingsbak. Een 
tussenbak voor AWD-voertuigen heeft een centraal differentieel ingebouwd, noodzakelijk omdat 
de voorste en achterste aandrijfas in een bocht met verschillende snelheden (aantal 
omwentelingen) draaien. De snelheid van de voorste aandrijfas is namelijk groter dan van de 
achterste in een bocht. Een differentieel aan de voor- of achterzijde van een auto wordt gebruikt 
om het verschil in draaisnelheid tussen het linker en rechterwiel op te vangen. Dit ontstaat 
doordat ze verschillende afstanden afleggen. 
 
Monolock koppeling 
 
Naast het opvangen van een verschil in draaisnelheid dient het centraal differentieel ook een 
gebrek aan tractie te voorkomen. Tractieverlies treedt op doordat alle aandrijving naar de voor- of 
achterzijde van de auto met de minste weerstand gaat, namelijk de zijde die doorslipt. Dit dient 
natuurlijk voorkomen te worden, juist de zijde met tractie heeft aandrijving nodig. In de eerdere 
versies van het FF systeem, zoals toegepast bij de Jensen FF, wordt gebruik gemaakt van een 
eenrichtingskoppeling (monolock). Deze is onderdeel van het centraal differentieel en dient om 
de voor- en achteraandrijving te koppelen (sper functie), wanneer één van beide tractie verliest. 
De eenrichtingskoppeling, later vervangen door de viscose koppeling, wordt alleen gebruikt om 
tractieverlies te voorkomen, de werkelijk aandrijving van de voor- en achterzijde van de auto 
wordt door de tussenbak geregeld. 
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Herkomst: 
https://www.uniquecarsandparts 
.com.au 
 

 
De eenrichtingskoppeling bestaat uit twee draaiende ringen, een binnen en een buiten ring 
(“inner en outer race”), die gebruikt worden om een te groot verschil in draaisnelheid tussen de 
voorste en achterste aandrijfas op te vangen. Tussen de ringen zijn een aantal “wybertjes” 
(“sprags”) aangebracht, die de eenrichtingskoppeling vormen. Er is een eenrichtingskoppeling 
voor vooruit- en achteruitrijden. Wanneer het verschil in draaisnelheid tussen de binnenste en 
buitenste ring te groot wordt, doordat voor- of achterzijde (aandrijfas) doorslipt, worden de 
binnenste en buitenste ringen aan elkaar gekoppeld door aangrijpen (verdraaien) van de 
“wybertjes”. Hierdoor zal niet alleen de slippende kant aandrijving krijgen (minste weerstand), 
maar juist ook de kant welke wel grip heeft. Enig verschil in draaisnelheid tussen de binnenste en 
buitenste ring is toegestaan, zodat er niet meteen wordt gekoppeld zodra er door een bocht 
wordt gereden, waarbij het juist gewenst is om een verschil in draaisnelheid te hebben. 
 
Viscose koppeling 
 
Tony Rolt ontwikkelde later de viscose koppeling voor het centraal differentieel, die onder meer 
op de twee FF Stags zijn toegepast. Een viscose koppeling bestaat uit een lamellenpakket (ronde 
plaatjes), waarbij de ene helft van de lamellen aan de voorste aandrijfas is gekoppeld en de ander 
helft aan de achterste aandrijfas. Tussen de lamellen zit een viscose vloeistof. Door de 
 

https://www.uniquecarsandparts/
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toenemende viscositeit (stroperigheid) van de vloeistof bij verwarming kan de viscose koppeling 
steeds grotere aandrijfkrachten overbrengen. Wanneer er geen of gering snelheidsverschil is 
tussen de twee aandrijfassen gebeurt er niets. De viscose vloeistof blijft koel en vloeibaar. Gaat 
één van de assen doorslippen, dan draaien de assen met verschillende snelheden. Hierdoor 
reageert de viscose vloeistof. Door de toenemende wrijving tussen de lamellen van de twee 
aandrijfassen stijgt de temperatuur en wordt de vloeistof stijver. De twee assen worden feitelijke 
door de stijve viscose vloeistof aan elkaar gekoppeld, waardoor er een sper functie in werking 
treedt en de kant met tractie ook weer aandrijfkracht krijgt. De aandrijfkracht gaat dan niet alleen 
meer naar de kant met de slippende wielen. 
Hetzelfde principe wordt ook toegepast bij de viscose koppeling van de ventilator bij de Stag V8. 
Hoe warmer de motor, hoe stijver de viscose vloeistof en hoe harder de ventilator meedraait met 
het ronddraaien van de motor. 
De viscokoppeling werkt soepeler dan de monolock koppeling en is beter in staat trillingen en 
stoten in de aandrijflijn op te vangen. Tony Rolt wordt gezien als de grondlegger voor het 
toepassen van de viscose koppeling bij 4x4 aandrijving. Bij de Audi Quattro is in de beginjaren ook 
gebruik gemaakt van Tony Rolt’s viscose koppeling. 
 
ABS  
 
De vierwielaandrijving werd bij de eerste FF versies gecombineerd met het door Dunlop 
ontwikkelde Maxaret Anti Blokkeer (rem) Systeem (ABS). Het systeem wordt ook wel aangeduid 
als een “anti-skid unit” (antislip systeem). Door het voorkomen van blokkerende wielen tijdens 
het remmen, wordt immers ook voorkomen dat een auto in een slip raakt. Denk daarbij maar aan 
de beelden van een auto op een nat wegdek, die al sturend en remmend tussen de pylonen 
probeert te rijden, bij een antislipcursus van bijvoorbeeld Rob Slootenmaker. Het Dunlop Maxaret 
systeem werd voor het eerst toegepast in de luchtvaart. 
 

Herkomst: “Dunlop-Ferguson anti-skid braking control system as fitted to Jensen FF”, Jensen Car 
Club of Switserland 
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Het Maxaret systeem is geheel mechanisch. Het hart van het systeem wordt gevormd door een 
Maxaret schakelaar in de tussenbak, bestaande uit een vliegwiel die via een as wordt 
aangedreven via de uitgaande as van versnellingsbak. Wanneer de voor- en/of achterwielen 
blokkeren dan zal deze as meer vertragen dan normaal en ontstaat er een verschil in 
draaisnelheid tussen het vliegwiel en de uitgaande as. Is het verschil te groot, dan is er sprake van 
blokkerende voor- en/of achterwielen. De Maxaret schakelaar grijpt in door met behulp van een 
klep, die via een solenoïde (magneetschakelaar) wordt bediend, het vacuüm naar de andere kant 
van het membraan van de Dunlop hoofdremcilinder (rembekrachtiger) te leiden. Er wordt 
hierdoor minder hard geremd waardoor de voor- en/of achterwielen niet meer blokkeren. Bij de 
een “standaard” Stag en andere auto’s wordt altijd vacuüm gebruikt voor de rembekrachtiger. 
Door het opheffen van de blokkerende wielen zal de draaisnelheid van de as van de Maxaret 
schakelaar weer toenemen en synchroniseren met de snelheid van het vliegwiel. Hierdoor zal 
door de klep, aangestuurd door de solenoïde, het vacuüm weer naar de andere (“goede”) kant 
van het hoofdremcilinder membraan worden geleid. De bekrachtiging van de hoofdremcilinder 
neemt weer toe, er wordt harder geremd. Deze cyclus wordt meerdere malen per seconde 
herhaald, totdat er geen sprake meer is van blokkerende wielen. Feitelijk wordt hierdoor 
pompend geremd wat in het rempedaal voelbaar is, zoals ook bij de moderne ABS-systemen. 
 

 
De voorzijde van de tussenbak uit Russell Lewis’ Stag WOP 187J (zie ook deel 1). Linksvoor (blauwe 
pijl) de bevestiging voor de uitgaande as van de versnellingsbak, helemaal rechts (groene pijl) de 
flens voor de aandrijfas naar de voorzijde. In het midden (gele pijl) is het tandwiel te zien, die ook 
met de uitgaande as van de versnellingsbak wordt verbonden, voor de aandrijving van het 
vliegwiel van de Maxaret schakelaar. Het vliegwiel en schakelaar van de Maxaret schakelaar 
bevinden zich aan de achterzijde (paarse pijl) van de tussenbak. Wanneer de voor- en/of 
achterwielen blokkeren zal de uitgaande as van de versnellingsbak meer vertragen dan normaal, 
er is dan sprake van blokkerende voor- en/of achterwielen waardoor de schakelaar aanslaat. 
Herkomst: Russell Lewis 
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De open tussenbak van Russell. Linksonder (groene pijl) op de foto de flens voor de aandrijving van 
de voorwielen, linksboven (blauwe pijl) de aansluiting voor de uitgaande as van de versnellingsbak. 
Rechtsboven (rode pijl) is de flens voor de achterwielaandrijving te zien. Daaronder (paarse pijl) is 
duidelijk de geelkleurige Maxaret schakelaar te zien met de as richting de uitgaande as van de 
versnellingsbak aan de linkerzijde. De metalen koker aan de bovenzijde, met de twee kettingen 
voor de aandrijving van de voorwielen, bevat de viscose koppeling. 
Herkomst: Russell Lewis 
 

 
Het zilverkleurige onderdeel (blauwe pijl) boven de Dunlop hoofdremcilinder (groene pijl) bevat de 
vacuüm klep welke in werking treedt bij blokkerende wielen tijdens het remmen. De klep wordt 
aangestuurd door de Maxaret schakelaar van de tussenbak. De leiding linksboven is verbonden 
met het extra vacuüm reservoir. 
Herkomst: Russell Lewis 
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Het tegenwoordige ABS-systeem controleert elke wiel afzonderlijk op blokkeren. Het Dunlop 
Maxaret anti-blokkeer systeem zou ook nog toegepast zijn bij de Jaguar XK220 en de Ford Sierra 
4x4. 
Het volledige mechanische Maxaret anti-blokkeer systeem is later vervangen door het 
elektronisch systeem van Mullard, dat in de praktijk beter en sneller werkt. Er wordt daarbij 
gebruik gemaakt van een sensor om blokkerende wielen te detecteren. Bij de handgeschakelde 
Stag is de sensor opgenomen in de overdrive om de draaisnelheid van de uitgaande as te meten. 
Voor de techneuten onder ons is meer informatie over het FF en het Maxaret anti-blokkeer 
systeem te vinden via http://www.jensenmuseum.org/ferguson-four-wheel-drive-system/ en 
http://www.jensenmuseum.org/dunlop-maxaret/. 
 

 
Mocht je meer willen weten over het Ferguson All Wheel Drive systeem … Momenteel wordt door 
Bill Munro, schrijver van onder meer het Triumph World “Two by Four” artikel (1999), een boek over 
dit onderwerp geschreven. Nog even geduld dus! 
 
Marc van Burgel met dank aan (in alfabetische volgorde) Hans Colijn, Jan Kamphuis, Russell Lewis en 
Mike Weaver. 
 

 

  

http://www.jensenmuseum.org/ferguson-four-wheel-drive-system/
http://www.jensenmuseum.org/dunlop-maxaret/


 

14 FastForward Stag - deel 2 

Literatuur: 
Autocar, 19 augustus 1966 , “The Ferguson story part 2” 
Autosport, 19 augustus 1966, “The four wheel drive Ferguson R5 prototype” 
Autovisie, 1969,  “De Ferguson-Mustang FWD (4WD)” 
Classic & Sports Car, juni 2012, “They are immune to lurch, tyre squeal and understeer” (HNX 540K) 
Classic Car Weekly, 13 februari 2013, “One of a kind” (Triumph FF V8) 
Complete Guide to the Triumph Stag, Practical Classics, Peterborough 2014 
Octane, abonnee editie oktober 2017, nummer 30, “Harry Ferguson” 
Ragtop, spring 2017, Toronto Triumph Club magazine (Triumph FF V8) 
Thoroughbred & Classic Cars, december 2003, “A four-wheel drive Stag?” (HNX 540K) 
Triumph Stag, The Complete History van James Taylor en Dave Jell, 1993 
Triumph Stag, An Enthusiast’s Guide van Matthew Vale, Ramsbury 2014 (HNX 540K) 
Triumph World, augustus/september 1999, “Two by Four” (HNX 540K en WOP 187J) 
Triumph World, juni/juli 2014, “Fantastic four-by-four” (WOP 187J) 
Triumph World, april/mei 2018, “Sure-footed Stag“ (WOP 187J) 
 

DVD/youtube.com: 
Code name Stag, Michelotti’s masterpiece (HNX 540K) 
https://www.youtube.com/watch?v=FlmMk0d29Jw (WOP 187J) 
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