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Het rijden met versleten schokdempers heeft
grote invloed op de remweg. Vooral bij moderne
auto’s met ABS hebben slechte schokdempers
een nadelig effect. Bij een noodstop blijft het
ABS de remmen corrigeren en bij elke correctie
wordt de schokdemper belast. Als de schokdem-
pers versleten zijn, is er geen optimaal contact
tussen de band en de weg. Daardoor wordt de
remweg langer. Tenneco demonstreert dit met
twee identieke auto’s. Eén met goede en één
met versleten schokdempers. Tijdens een
 remoefening op natte kinderkopjes blijkt dat
de remvertraging met goede schokdempers
3,9 m/s2 is. De auto met slechte schokdempers
komt aan 3,4 m/s2. Bij een snelheid van ongeveer
50 km/h betekent dat een verschil van 4 meter in
remweg. Dat kan het verschil tussen wel of geen
ongeval zijn. Buiten de verkeersveiligheid, rijdt

een auto met versleten dempers natuurlijk niet
prettig. Het probleem is dat schokdempers
 geleidelijk verslijten, waardoor een bestuurder
het verschil pas echt merkt als er nieuwe schok-
dempers gemonteerd zijn. De automobilist heeft
dus hulp nodig van de autotechnicus in de
 werkplaats. Maar hoe weet hij wanneer
 schokdempers aan vervanging toe zijn?

Test de schokbrekers
Tenneco biedt daarvoor een betaalbare schok-
dempertester aan. De mobiele tester wordt op het
zijscherm boven het wiel bevestigd en een sensor
wordt op de grond geplaatst. Door één maal het
voertuig krachtig naar beneden te drukken, meet
het systeem door middel van een ultrasoon
 signaal de demping. De software in de tester trekt
een conclusie uit de meting. Drie resultaten zijn

mogelijk. Het eerste: de schokdempers zijn in
orde, doe niets. Het tweede: de schokdempers zijn
twijfelachtig, het advies is om ze te vervangen.
En het derde: de schokdempers zijn slecht, ze
moeten vervangen worden. Een ingebouwde
printer toont het resultaat aan de klant. Via de
USB-aansluiting kunnen de gegevens ook in een
computer opgeslagen worden.
Een oplossing die een grotere investering vergt, is
de Actia-Muller schokdempertester die Tenneco
adviseert. Deze testbank maakt een analyse van
schokdempers bij een variabele resonantie.
De  uitslag van de test is onafhankelijk van de ban-
denspanning en de belading van het voertuig.
Een meting met deze testbank duurt slechts drie
 minuten. Wetende dat een groot deel van het
 wagenpark met versleten schokdempers rondrijdt,
kan zo’n bank zorgen voor extra werkplaatsomzet.
Belangrijk bij het testen van schokdempers is dat
de olie warm is. Een test aan een auto die een
nacht heeft stilgestaan, is niet geldig. Rijd daarom
eerst minimaal 500 meter met de auto zodat de
olie in de schokdempers warm en dus dunner
wordt.

Kant-en-klare oplossing
Monroe biedt verschillende oplossingen voor het
vervangen van versleten schokdempers. De
 Monroe Quick-Strut is een complete veerpoot die
de originele vervangt. Het voordeel is een snellere
montage en dat de complete veerpoot nieuw is.
Dat voorkomt problemen in de toekomst en
 eventuele garantieclaims zijn eenvoudiger af te
wikkelen. Bij gebroken veren biedt Monroe ook
losse veren aan. “Als veren gemonteerd worden,
lijkt het soms alsof het niet de juiste zijn”, zegt een
productspecialist van Monroe. “Maar bijvoorbeeld
een als een banaan gevormde veer neemt pas
de juiste vorm als er krachten op uitgeoefend

Goede schokdempers van levensbelang
Verhoog de verkeersveiligheid en omzet met Tenneco

De rol van goede schokdempers wordt vaak onderschat. Zowel door bestuurders, als door

 autotechnici. Uit onderzoek van Tenneco blijkt dat een kwart van alle voertuigen rondrijdt

met versleten schokdempers. Dat is niet alleen levensgevaarlijk, het is ook een gemiste kans

voor de werkplaats. 

Tijdens een noodstop of bij plotseling uitwijken kunnen  versleten
schokdempers voor gevaarlijke situaties zorgen. Niet alleen
 banden en remmen hebben invloed op de remweg. Versleten
schokdempers zorgen bij 50 km/h uur al voor 4 meter extra
 remafstand. Controleer de schokdempers dus als de auto in de
werkplaats staat!
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Tenneco on Tour
Tenneco on Tour is een roadshow die van april tot
november 24 stops maakt in Europa, het Midden-
Oosten en Noord-Afrika. Tijdens 150 showdagen
presenteert Tenneco zijn producten en geven
productmanagers uitleg aan grossiers en klanten.
In een futuristische trailer staan voorbeelden van
OE-producten. Denk aan roetfilters, uitlaten en
schokdempers. Een kwart van alle auto’s op de
weg is uitgerust met onderdelen van Tenneco. In
een tent bij de trailer toont Tenneco alle aftermar-
ketproducten. Een productmanager geeft uitleg
over de toepassing, de montage en het gebruik.

worden. Ga er dus niet meteen vanuit dat de
veer niet goed is.” 

Juiste montage voorkomt problemen
Natuurlijk is de juiste montage van de schokdem-
per belangrijk. “Het komt in de praktijk regelmatig
voor dat de zuigerstang beschadigd raakt tijdens
de montage. De zuigerstang wordt wel eens

 vastgepakt met een tang. “Nooit doen, daardoor
ontstaan beschadigingen. Na verloop van tijd
gaat een schokdemper met zo’n beschadigde
 zuigerstang lekken”, zegt Monroe. Hoe dan wel?
Monroe heeft speciaal gereedschap voor de
 montage dat het vasthouden van de zuigerstang
overbodig maakt.”

Uitlaten, roetfilters en diagnoseapparatuur
Tenneco levert niet alleen schokdempers van
het merk Monroe, maar ook roetfilters (DPF’s) en
uitlaten. Roetfilters en uitlaten worden zowel
 affabriek als aan de aftermarket geleverd onder
het merk Walker. De roetfilters van de PSA-groep
zijn afkomstig van Tenneco. Ze worden al sinds
2001 geleverd en Tenneco is nu met de derde
 generatie roetfilters bezig. 
Ten slotte levert Tenneco een uitlaatgas-software-
programma voor lastige motorstoringen. 
De  viergaswaarden kunnen ingevoerd worden in
4G-AGAR. Dat staat voor 4 Gas Advanced Gas
 Analyzer Reader. Het softwareprogramma dat
op een pc draait, vertelt aan de hand van de
 ingevoerde gegevens wat de mogelijke oorzaak
van de motorstoring is.

Meer weten over schokdempers
testen en vervangen?
AMT belichtte al eerder schokdempertesters en het gebruik
van de Monroe Quick-Strut. De artikelen leest u terug in het
 maanddossier op www.amt.nl/juni2012, of scan de QR-code
met uw smartphone.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Op de foto staan twee identieke veren. Tijdens de montage lijkt
het alsof het niet dezelfde veren zijn. Een veer neemt zijn vorm
pas aan als er krachten op uitgeoefend worden. Speciaal voor de
productdemonstraties bij Tenneco on Tour is de zuigerstang van
de rechter schokdemper verlengd. Dat toont het verschil tussen
een onbelaste en een gemonteerde veer.

De roadshow Tenneco on Tour maakt dit jaar 24 stops in Europa,
het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Bij elke stop worden
 garages en grossiers uitgenodigd voor info en een training.

De autotechnicus bepaalt met de software 4G-AGAR aan de hand
van de ingevoerde viergaswaarden de oorzaak van een storing. 

Slim gereedschap zorgt voor een snelle diagnose en de juiste
montage. Met de schokdempertester van Monroe (links) test de
autotechnicus snel de schokdempers. Een printer toont het
 resultaat aan de klant. Met het juiste gereedschap monteert de
autotechnicus een schokdemper zonder beschadigingen. “Als je
een schokdemper vervangt, vervang dan ook altijd de bumpstop.
Na verloop van tijd worden ze namelijk hard of vallen ze,
 afhankelijk van het materiaal, uit elkaar. Daardoor neemt het
comfort af”, zegt een productspecialist van Tenneco.
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