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ContiTech organiseert in Duitsland en Neder-
land trainingen voor autotechnici. Grossiers mel-
den autobedrijven aan voor het bijwonen van
zo’n kosteloze training. In een 2,5 uur durende
training krijgen de deelnemende autotechnici
tips over het vervangen van de multiriem en dis-
tributieriem. Kai-Uwe Suppé geeft de trainingen
in Duitsland. De trainingen in Nederland worden
gegeven door Anton de Coster. Suppé is naast
de trainingen een van de verantwoordelijken
voor de garantieclaims bij ContiTech en dat
geeft hem precies de juiste ervaring. Alle pro-

bleemgevallen komen op zijn bureau terecht.
“98 procent van de schades aan de distributie-
riem heeft oorzaken van buitenaf”, zegt Suppé.
“Een afgewezen garantieclaim kost het autobe-
drijf geld. Trainingen en de juiste informatie hel-
pen fouten te voorkomen.”
Aan de slag dus. De distributieriem is opgebouwd
uit drie delen. De rug van de distributieriem be-
staat uit synthetisch rubber. Daaronder bevinden
zich gedraaide glasvezels. De vezels kunnen goed
tegen trekbelasting en zijn flexibel. De tanden be-
staan uit polychloropreen. Er zit geen rek in een

distributieriem en de lengte blijft gelijk, ook als de
riem veroudert. De dikte van de distributieriem
neemt onder normale omstandigheden niet af.
Een distributieriem moet slijtvast en warmtebe-
stendig zijn. De tanden zijn daarom voorzien van
een polyamide weefsel, dat beschermt tegen slij-
tage en vermindert geluid. Toen VW de Pumpe-
Düse-motoren introduceerde, heeft ContiTech de
rug van de distributieriem ook van het weefsel
voorzien. Zo werd het geluid van de motor verder
gedempt. Tegenwoordig wordt de rug van de riem
voor bijna alle merken van het weefsel voorzien.

Kai-Uwe Suppé is bij Conti-
Tech een van de verant-
woordelijken voor de ga-
rantieafhandeling en geeft
ook trainingen aan auto-
technici.

Goed gereedschap en de juiste kennis
voorkomen problemen

ContiTech helpt bij vervangen multi- en distributieriem

De distributieriem vervangen staat in het reguliere onderhoudsschema van een voertuig. Wie de

distributieriem niet op tijd vervangt, heeft kans op motorschade. ContiTech levert de benodigde

onderdelen en het juiste gereedschap. Waar moet je op letten bij de montage? En hoe overtuig je

de klant van de zin van het vervangen van de waterpomp? AMT ging op training bij ContiTech.

12AMT009_ArtContinental.qxp:Opmaak 1  9/13/12  1:31 PM  Page 64

1



AMT | 2012
65AMT | 2012

TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: CONTITECH, AMT

Praktijktips vervangen multiriem
Bij Renault 1.4- en 1.6 16V motoren met airconditi-
oning komt het voor dat de multiriem aanloopt
en daardoor slijt. De riem kan inscheuren en over-
springen. Met alle gevolgen van dien. De oorzaak
hiervan is dat de riem zes ribben heeft en eigenlijk
te breed is. Er is een nieuwe versie op de markt
met vijf ribben. De afstand tussen de rand en de
riem wordt daarmee vergroot. Renault adviseert
het gebruik van deze riem. De nieuwe multiriem

wordt aan de buitenkant geplaatst, zodat er aan
de binnenkant een rib vrij blijft. ContiTech advi-
seert bij het vervangen van de riem ook de dyna-
movrijloop te controleren. De autotechnicus moet
de stuurbekrachtigingspomp ook op axiale spe-
ling controleren. 
Bij de 1.9 TDI-motoren van de VAG-groep kan de
grote omlooprol van de distributieriem afbreken
door het blokkeren van het lager. Vaak leidt dat

tot grote motorschade. Onvoldoende spanning
zorgt dat de riem slipt, waardoor de omlooprol
oververhit raakt en afbreekt. ContiTech adviseert
na het monteren van een nieuwe distributieriem
de motor een aantal keren rond te draaien en de
timing te controleren. Controleer daarna de span-
ning rond de kleine omlooprollen, de riem mag
niet slippen.

Een slippende riem kan de omlooprol oververhitten, waardoor
deze afbreekt.

De distributieriem bestaat uit drie delen: de rug bestaat uit 
synthetisch rubber. In de riem zitten gedraaide glasvezels. De
tanden bestaan uit polychloropreen.

De multiriem loopt aan en scheurt in.

Controleer bij het vervangen van de distributieriem ook de nokkenaswielen. Een nieuwe distributieriem monteren op het afgebeelde
nokkenaswiel gaat problemen opleveren.

ContiTech levert een iets smallere multiriem die niet aanloopt.

Controle voor montage
Voor het monteren van de distributieriem, moet
de autotechnicus een aantal zaken in de gaten
houden. Allereerst de productiedatum. “Een distri-
butieriem mag vijf jaar in opslag liggen en mag
dan nog vijf jaar gebruikt worden. De productie-
datum van de riem staat op de verpakking”, zegt
Suppé. “Tijdens de werkzaamheden is het verstan-
dig om de riem zo lang mogelijk in de verpakking
te laten zitten. Zo voorkom je dat hij beschadigt of
vervuilt voor hij gemonteerd wordt. Knik de riem
nooit. De vezels in de riem kunnen breken, dat is

van de buitenkant niet altijd zichtbaar. En contro-
leer de riem voor montage op beschadigingen”,
voegt Suppé eraan toe. Op een distributieriem
van ContiTech staat de productiedatum gedrukt.
De laatste zes of acht cijfers geven de datum weer.
De nummers ervoor hebben betrekking op de
productieserie. 
Suppé waarschuwt voor het monteren van zo-
genaamd versterkte distributieriemen voor op-
gevoerde motoren: “Versterkte distributieriemen
bestaan niet. Zelfs in de racerij gebruiken ze
standaard distributieriemen. Het verschil zit

‘m in het vervangingsinterval. Bij normale
auto’s is dat 120.000 km, in de racerij wordt de
distributie al na één of twee races vervangen.
Overigens lijdt niet alleen de distributieriem
meer als een motor opgevoerd is. Ook andere
delen worden zwaarder belast, waardoor inter-
vallen veranderen”.

Alleen distributieriem is onvoldoende
“Bij het vervangen van de distributieriem, komt
meer kijken dan alleen de riem. Motoren zijn sinds
begin deze eeuw steeds complexer. Daardoor
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kunnen kleine afwijkingen voor grote storingen
zorgen. De meeste problemen ontstaan door het
gebruik van nieuwe in combinatie met bestaande
onderdelen. Autotechnici weten hoe ze de riem
moeten vervangen en beschikken over het juiste
gereedschap. Maar als de autotechnicus alleen de
riem vervangt, gaat het mis. ContiTech levert
daarom complete kits, met alle slijtagedelen die
vervangen moeten worden. Dan geeft ContiTech
garantie op de producten. En je voorkomt onte-
vreden klanten. Die zitten er niet op te wachten
om een paar duizend kilometer later terug te
komen met een klacht. Hetzelfde geldt voor de
waterpomp. Wij adviseren deze altijd mee te ver-
vangen. De meerkosten zijn relatief laag in verge-
lijking met een extra reparatie 10.000 km na het
vervangen van de distributieriem. Als je het op die
manier uitlegt, begrijpt de klant het. Bovendien is
de slijtage en vervuiling pas zichtbaar na het los-
halen van de waterpomp. En als de klant er echt
op staat om het niet te doen, maak hem dan 
duidelijk dat er geen garantie op zit en het zijn
eigen verantwoordelijkheid is”, zegt Suppé.

Voorkom bijgeluiden bij multiriem
ContiTech besteedt in de training niet alleen aan-
dacht aan de distributieriem, maar ook aan de
multiriem. Want ook bij de multiriem zijn er zaken
die mis kunnen gaan bij de montage. “Voor span-
rollen geldt hetzelfde als bij de distributieriem,
gebruik het juiste gereedschap. Onjuist gereed-
schap kan de multiriem beschadigen nog voordat
hij goed gemonteerd zit. Trillingsdempers voor de
multiriem zorgen voor een langere levensduur
van de riem. Bij de montage van een nieuwe
spanrol met een trillingsdemper, zijn twee dingen
belangrijk, namelijk kracht en geduld. Uiteraard is
er kracht nodig om de spanrol vast te zetten, maar
geduld is ook erg belangrijk. De trillingsdemper
geeft weerstand, die het onmogelijk maakt in een
slag de spanrol vast te draaien. De olie in de dem-
per heeft tijd nodig om zich te verdelen in de
demper. Draai de spanrol daarom gelijkmatig aan
en wacht steeds een paar seconden voor de vol-
gende slag. Controleer voor het monteren van
een nieuwe spanrol of er een ringetje achter hoort
te zitten. Bij het demonteren valt dit soms naar
beneden. Als je het ringetje niet vervangt, zit de
spanrol scheef. Daardoor wordt de multiriem ver-
keerd belast en treedt er verhoogde slijtage op en
kunnen bijgeluiden ontstaan”, vertelt Suppé. “Bij-
geluiden kunnen vaak tijdelijk verholpen worden
met WD-40. Maar als een klant telkens terug moet
komen en het probleem niet kan vinden, raak je
de klant kwijt. Wellicht gaat hij naar de buurman,
maar als die er ook niet uitkomt, gaat hij uiteinde-
lijk naar de dealer. En dan zie je hem nooit meer
terug. Ik maak vaak mee dat garagebedrijven bel-
len en alles vervangen hebben. Als ik dan door-
vraag, blijkt dat de torsietrillingsdemper niet ver-
vangen is. Ook hier zit rubber in dat uitdroogt.
Vooral bij auto’s die korte stukjes rijden of lang
stationair draaien, wordt het rubber snel poreus.

“De noodzaak van het vervangen van de waterpomp wordt vaak pas duidelijk als je hem demonteert”,
zegt Suppé. Bij deze 2.8 V6 van Audi is het verstandig om ook de thermostaat meteen te vervangen.

Controleer bij het monteren van een spanrol of er een ringetje achter hoort te zitten. Als de
 autotechnicus dit vergeet, staat de spanrol scheef en slijt de riem razendsnel.

De productiedatum staat op de distributieriem. Een riem mag maximaal vijf jaar in opslag blijven liggen.

De Conti Tool Box bevat een gevarieerd assortiment aan speci-
aalgereedschap om de distributie veilig te vervangen.
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is de riem niet meer bruikbaar.” Speciaal voor
deze riemen heeft ContiTech speciaalgereed-
schap ontwikkeld, de Conti Uni-Tool Elast. Dit
stukje gereedschap is geschikt voor bijna alle
motoren en voorkomt dat er per merk speciaal-
gereedschap aangeschaft moet worden. De set
bevat een klem die op de rol wordt gezet die de
 multiriem op de rol drukt. Daarnaast bevat de
set een stukje spanband, om de oude multiriem
er volgens de beschreven werkwijze af te halen.

Goed gereedschap
ContiTech levert ook ander speciaalgereedschap
gericht op de distributie- en multiriem. De Tool
Box OAP bevat doppen die passen op de dynamo-
vrijloop van ContiTech. Omdat het gereedschap
op de producten van ContiTech is afgestemd, kan
er geen schade ontstaan. Een complete koffer met
blokkeergereedschap, de zogenaamde Tool Box, is
voornamelijk gericht op de VAG-groep, Ford, BMW
en Peugeot. Maar ook voor andere merken zit er
gereedschap in. Er zit ook universeel gereedschap
in, dat voor alle merken geschikt is. Een stethos-
coop uit de koffer kan gebruikt worden om de-
fecte lagers op te sporen. Voor Aziatische auto’s
heeft ContiTech een aparte set gereedschap 
samengesteld. De Conti Tool Box Asian Cars richt
zich op Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Honda, Toyota
en Kia. Voor de VAG-groep heeft ContiTech een
aparte koffer met gereedschap, de Tool Box V01.
Die bevat al het gereedschap om de distributie-
riem van elke VAG-motor te vervangen. Voor de 1.4
en 1.6 benzinemotoren van Ford en Volvo, is de
Conti Uni-Tool Elast niet geschikt. ContiTech heeft
hiervoor een aparte set beschikbaar, de Elast Tool
F01. Het probleem bij deze motoren is dat de mul-
tiriem van de waterpomp schiet. ContiTech heeft
een tooltje ontwikkeld waarmee dit geblokkeerd
wordt, zonder de riem te beschadigen.

Digitale ondersteuning
Via de website www.contitech.de biedt ContiTech
ondersteuning aan de werkplaats. Hier staan de
technische specificaties van alle producten. Ook
alle gereedschappen en achtergrondinformatie
staan vermeld op de website. ContiTech heeft een
gratis maandelijkse nieuwsbrief voor de werk-
plaats. De nieuwsbrief bevat technische informa-
tie en inbouwhandleidingen.

Omdat het aan de binnenkant zit, is het niet zicht-
baar van buitenaf”, zegt Suppé.

Dynamovrijlooprollen
De dynamovrijloop minimaliseert de belasting op
de multiriem. Er zijn twee soorten vrijlooprollen,
OAP en OAD. De afkortingen staan voor Overrun-
ning Alternator Pulley en Overrunning Alternator
Decoupler. De dynamovrijloop is ook een slijtage-
deel. Vreemd genoeg geeft alleen Renault een
vast vervangingsinterval op. De dynamovrijloop
neemt spanningspieken op en verlengt de levens-
duur van de multiriem. Het verschil tussen een
OAP en OAD is visueel niet zichtbaar. De prijs ver-
raadt meestal het verschil. Een OAP kost ongeveer
€ 80,- tot € 100,- en een OAD is zo’n € 20,- tot 

€ 30,- duurder. In een OAD zit een torsieveer,
naast de componenten die in de OAP

zitten. De levensduur van een OAD is
daarmee langer. Suppé waarschuwt
voor namaakproducten. In de dyna-
movrijloop van ContiTech zitten 
negentien veren. Soortgelijke model-

len uit China voor de helft van de prijs,
hebben er maar zes. Daarnaast zijn ze van

andere materialen gemaakt.

Elastische riem hergebruiken?
Ford was een van de eerste merken die gebruik
maakt van een elastische multiriem. In het begin
waren de meeste autofabrikanten wat terug-
houdend, maar nu wordt de elastische riem
steeds vaker toegepast. Voor autofabrikanten is
het een grote kostenbesparing, er zijn immers
minder bewegende delen. Suppé toont een
voorbeeld van de Ford Fiesta 1.4 16V. Deze riem
is standaard 1.004 mm lang en als hij gemon-
teerd wordt, rekt hij 15 mm uit. De totale lengte
is dan 1.019 mm. Dit staat ook op de verpakking
vermeld. Hoe verwijder je een elastische riem,
zonder hem door te snijden? Suppé laat het zien
en legt uit: “Pak een stuk spanband of een veilig-
heidsriem en draai deze tussen de multiriem en
de rol. Als je het uiteinde van de spanband ach-
ter de multiriem drukt en dan van de onderkant
aan de band trekt, trek je de multiriem er zo af.
Het belangrijkste is om dit trucje alleen toe te
passen bij een rol, die geen rand heeft. Met rand
bestaat er namelijk kans op beschadigingen en

ContiTech levert bij de Elast Tool Kit het benodigde gereedschap
om de elastische multiriem te vervangen. Voor autotechnici die
regelmatig elastische multiriemen vervangen, levert ContiTech
de Conti Uni-Tool.

Suppé demonstreert het ver-
wijderen van de elastische
multiriem. Met behulp van
een stuk spanband kun je de
riem er zo aftrekken, zonder
hem door te hoeven snijden.
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