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Gates introduceert Micro-V Horizon riemen

Multi-v riem vraagt meer aandacht
Is er een wezenlijk verschil tussen de v-snaar van vroeger en de multi-v riem van nu? 

Natuurlijk, zegt riemenfabrikant Gates, een wereld van verschil. Toch lijkt het allemaal niet zo 

ingewikkeld als we de riemenfabriek in het Spaanse Balsareny bekijken. Maar er zit een heel 

verhaal achter de nieuwste Gates riemen. Multi-v riemen zijn eigenlijk net zo belangrijk en 

moeten net zo behandeld worden als distributieriemen.

 We beginnen maar meteen met het goede nieuws. 
Net als distributieriemen moeten multi-v riemen na 
een bepaald interval vervangen worden, niet pas 
als ze stuk gaan. Is er geen servicevoorschrift van 
de autofabrikant, houdt dan vier jaar of 100.000 km 
aan, adviseert manager technische ondersteuning 
Johan Smet.   Want zo op het oog zie je niet of een 
multi-v riem (bijna) versleten is, zoals bij de oude 
v-riem nog wel kon. Daarom is op tijd preventief ver-
vangen belangrijk. Ook omdat de multi-v riem een 
aantal essentiële hulpaggregaten aandrijft, waarvan 
je abslouut niet wilt dat ze onder het rijden kunnen 
uitvallen door een riembreuk.

Goed nieuws, want dat is omzet voor de werkplaats. 
Overtuigend legde Gates uit waarom, AMT geeft 
het aan u door, zodat ook aan de klant uitgelegd 
kan worden waarom die riem zo belangrijk is en niet 
het eeuwige leven heeft. Waarbij we er vanzelf op 
komen wat er zo bijzonder is aan de Micro-V Horizon 
die Gates op de Automechanika show presenteerde. 
De volledige concurrentie zou daarmee uit het veld 
geslagen zijn, het is nogal wat! 
   
 Downsizing maakt het leven zwaar 
 Aan de hand van een Volkswagen Golf in basis-
versie illustreert Smet wat er in het leven van de 

(multi)-v riem zoal is veranderd, de laatste twintig 
jaar. Zo rond 1990 had die Golf nog geen stuur-
bekrachtiging standaard, laat staan airconditio-
ning. Er kwamen dus in de loop der jaren twee 
poelies bij die aangedreven moesten worden. 
De motor in het basismodel werd kleiner, maar 
levert toch een stuk meer vermogen. Was in 1990 
een Volkswagen 1.6 goed voor 51 tot 55 kW, van-
daag gooit een 1.2 TSI al 63 tot 77 kW in de strijd.
Nu heeft de (multi) V-riem niet direct te lijden 
van toenemend motorvermogen op zich. Maar 
wel van het niet geringe vermogen dat de airco 
kan opnemen. En de twee- tot driemaal zo sterke 

Gates wil de aandacht voor multi-v riemen sterk verhogen, en maant tot tijdige vervanging. 
Hier wordt met de mobiele telefoon app van Gates controle uitgevoerd, door de riem te fotograferen.
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Niet onterecht volgt de opmerking dat riembreuk 
bij modernere auto's voor onveilige situaties kan 
zorgen. Heel wat auto's van tegen de tien jaar 
oud hebben hydraulische stuurbekrachtiging, die 
uitvalt als de multi V-riem breekt. Rijd je net in een 
bocht op zo'n moment, dan heb je een serieus 
probleem. Bij wat nieuwere auto's geldt hetzelfde 
wanneer door riembreuk de generator er plots 
mee ophoudt. Dat betekent een verstoring in het 
elektrisch systeem, waardoor allerlei elektronische 
componenten kunnen uitschakelen.
Ofwel, goede kans dat de motor ter plekke ermee 
ophoudt. Zeker gaat dat op voor de volledig 
elektronisch geregelde auto's van nu. Alle reden, 
vindt Gates, om geen enkel risico te nemen met 
slijtage van een multi V-riem maar deze volgens 
voorschrift preventief te vervangen. 
   
 Micro-V Horizon riem 
 Om de betrouwbaarheid van de multi V-riem aan-
drijving op zo hoog mogelijk niveau te brengen 
introduceerde Gates op de Automechanika show 
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Bij preventief onderhoud moeten tegelijk met de riem ook de poelies vervangen worden, wil de 
nieuwe riem net zo lang meegaan als de oude. Daarom heeft Gates het aantal complete Micro-V 
kits zeer sterk uitgebreid.

Het gevolg van downsizing in beeld, rechts een downsize motor. De rode delen waar de riem kan 
afkoelen zijn korter geworden. Blauwe delen zijn verkleinde poelies, waar de riem sterker moet 
buigen en dus meer opwarmt.

Het gaat om grote aantallen, horen we bij de fabrieksrondleiding in Balsareny in de buurt van 
Barcelona, die per jaar 15 miljoen riemen kan maken. Ook ontwikkeling, zoals op de foto, en 
testen gebeurt hier.

In het algemeen stelt Gates dat de spanrol (5), geleiderollen (6), krukaspoelie met torsiedemper 
(7) en de vrijlooppoelie op de generator (8) slijtagedelen zijn. Een poelie op de aircocompressor (3) 
of de stuurbekrachtigingspomp (2) hoeven niet vervangen te worden.

generator vergeleken met twintig jaar geleden, 
omdat er zoveel elektrische verbruikers bij zijn 
gekomen. Zelfs al is de poelie voor stuurbekrach-
tiging in de nieuwste modellen weer verdwenen, 
nu elektrische bekrachtiging de overhand krijgt. 
Wat dan via de generatorpoelie toch weer de 
multi V-riem belast. Johan Smet haalt  er nog een 
paar auto's als voorbeeld bij, om te onderstrepen 
dat het bij alle merken zo is gegaan.
Naast extra belasting doordat de riem meer moet 
aandrijven komt tegenwoordig downsizing. Niet 
alleen de inhoud, ook de fysieke maten van moto-
ren worden kleiner. Met als gevolg dat de poelies 
waarover de riem loopt dichter bijeen komen te 
liggen. Smet doceert: "Op de poelie wordt de riem 
warm, door de wrijving die hij nodig heeft om ver-
mogen over te brengen. Tussen de poelies moet 
die warmte afgevoerd worden. Maar die vrije stuk-
ken om te koelen worden dus steeds korter."
Nog een gevolg waar je zo direct niet aan denkt is 
de uitlijning van de poelies. Daar zit altijd wel wat 
afwijking in, door fabricage- en montagetoleran-

ties. Zet je de poelies dichter bijeen, dan geven 
diezelfde toleranties een meer 'scheef' lopende 
riem, dat betekent meer opwarming. 
Er is ook steeds minder vrije ruimte rond de 
motor, en de luchtstroom door de motorrruimte 
wordt beperkt (want dat geeft minder luchtweer-
stand). Daardoor komt de koeling van de multi 
V-riem verder in het gedrang. 
   
 Riem als veiligheidselement 
 Aan de hand van statistieken afkomstig van ACEA 
en Eurostat, uit 2006 en 2010, laat Gates zien dat 
het wagenpark in de meeste Europese landen 
gemiddeld steeds ouder wordt. Hierbij rekende 
het bedrijf uit hoeveel riemen er jaarlijks vervan-
gen zouden moeten worden, en constateerde dat 
de ontwikkeling in de aftersalesmarkt daarmee 
niet in overeenstemming is. Waaruit volgt dat 
meer voorlichting nodig is over de noodzaak tot 
tijdige vervanging, en een betere riem die minder 
risico op problemen geeft bij een (te) lange ver-
vangingstermijn.
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We kijken hier op slijpmachines, elke groene kast is er eentje. Van dichtbij fotograferen mag niet. Hier worden heel precies de ribben 
in de glad geproduceerde riemen geslepen.

Gates brengt een heel handig plastic kalibertje om slijtage op de riem en op de poelies te controleren. Zet het kalibertje op de riem en 
op de poelie, dan mag het geen speling op de ribben hebben.

Met (gratis) PIC Gauge app op de mobiele telefoon krijg je door 
fotoanalyse meteen een uitslag of de multi-v riem nog goed is. 
Zie het groene 'stoplichtlampje' op het telefoondisplay, deze 
riem is nog goed.

de Micro-V Horizon, die de gewone Micro-V ver-
vangt. Beter maar ook duurder, zeker? "Door alle 
gewone Micro-V's te vervangen, in plaats van 
alleen het nieuwe type te bieden voor de zwaar-
der belaste aandrijving in nieuwe auto's, produ-
ceren we grote aantallen. Omdat onze Micro-V 
Horizon beter is verwachten we daarnaast in de 
vervangingsmarkt de concurrentie te verdringen. 
Grote productiegetallen maken dat we de Micro-
V Horizon weinig duurder kunnen aanbieden", 
zegt marketingdirecteur Wim Goossens hierop. 
Wat is dan het geheim van de Micro-V Horizon? 
Om te beginnen een loopvlak van EPDM rubber 
met vezels daarin. Het EPDM rubber, ook bekend 
uit autobanden, is slijtvast en goed bestand 
tegen temperatuurverschillen. Het warmer 
worden van de riem in moderne toepassingen 
geeft dus minder problemen, terwijl de riem ook 
bij lage temperatuur (koude winterstart) goed 
fl exibel blijft. Over de geribde rubberlaag komen 
koorden van een materiaal dat aangepast is aan 
de verlangde rek van de riem. Daar overheen 
komt een blauw gekleurde laag die de koorden 
op hun plaats houdt, met helemaal bovenop nog 
een laag EPDM rubber met draadweefsel erin 
voor de stijfheid.
Met een stukje van die toplaag demonstreert 
men hoe dat zit met die stijfheid. In lengterich-
ting van de riem moet de stijfheid veel kleiner 

zijn dan in dwarsrichting. De riem moet makke-
lijk buigen om de poelies, maar over de breedte 
stijf zijn zodat hij niet gaat 'cuppen', zoals Johan 
Smet het noemt. De randen van de riem mogen 
niet omhoog krullen zodat alleen de middelste 
ribben het werk moeten doen. En inderdaad, een 
proefstukje van die toplaag blijkt in één richting 
buigzaam en dwars op die richting bijna niet 
samen te knijpen. 
   
 Besparing bereikt 
 De blauwe laag waarmee de koorden in de 
riem worden vastgelegd is op de zijkant van de 
Micro-V Horizon zichtbaar, een kenmerk dat niet 
wegslijt omdat het over de volle breedte in de 
riem zit. Zelfs al is die riem dunner geworden, 
van 4,45 naar 4,20 millimeter.
Dat maakt de riem soepeler, en hij koelt sneller 
af omdat er minder materiaal in zit. Wat meteen 
een besparing geeft in het grondstofgebruik bij 
de fabricage. Terwijl de soepeler buigende riem 
weer een haartje minder vermogensverlies voor 
de automotor betekent, dus een bijdrage aan 
minder brandstofverbruik.
Nog een wijziging is dat de helling van de rib-
ben werd verkleind. Die is nu 42 in plaats van 
44 graden. De metalen ribben op een poelie 
moeten volgens de norm een hoek van 
40 graden hebben. De zijkant van de rubber 

ribben maakt door het kleinere verschil in 
helling met de ribben van de poelie een beter 
contact.
Tests van Gates geven aan dat het verschil 
tussen natte en droge wrijving van de riem aan-
zienlijk is verkleind, ofwel de kans dat de riem 
gaat slippen bij koud en vochtig weer neemt 
een stuk af. 
   
 Speciale hulpjes 
 De Micro-V Horizon riemen krijgen een duidelijk 
etiket opgeplakt, naast de blauwe lijn op de 
zijkant als herkenningsteken. Omdat alle riemen 
vervangen worden door de Micro-V Horizon 
kunnen de nieuwe riemen hetzelfde onderdeel-
nummer houden als de voorgaande producten. 
 Op de hoes zit ook nog een QR code om direct 
bij alle relevante informatie op internet te 
komen, zoals montage-instructies. De QR code is 
dus niet gebonden aan het riemtype, maar aan 
de autotoepassing waarvoor de riem is bedoeld. 
De hele catalogus van Gates is ook via de 
mobiele telefoon te bekijken.
Voor het bepalen van de riemslijtage gaat Gates 
een PIC Gauge app brengen voor smartphones. 
Daarmee kan een foto gemaakt worden van een 
krijtlijn die eerst dwars over de ribben van de 
riem getrokken werd. Deze foto wordt onmid-
dellijk geanalyseerd en geeft uitslag over de 
riemslijtage. 
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