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SKF geeft uitleg over multi- en distributieriemen

Praktische riemenkennis  
voorkomt problemen 
“Tegenwoordig kom je onder 

de motorkap andere dingen 

tegen dan je verwacht. Denk 

aan een elektrische aircopomp 

of waterpomp. De ontwikke-

lingen gaan hard. Een basis-

opleiding autotechniek is niet 

meer voldoende”, zegt SKF-

trainer Dolph Amsing. Tijd dus 

om bij te leren. Bij grossier 

Harry Banis in Bussum volgen 

dertig autotechnici en AMT de 

SKF Engine-training.

De techniek staat niet stil, alle systemen maken 
ontwikkelingen door. De SKF Engine-training gaat 
over de veranderingen van het distributiesysteem 
en de multiriem. Ook geeft SKF tips over veel ge-
maakte werkplaatsfouten. Waar moet je op letten 
bij het vervangen van een riem?
Autofabrikanten gebruiken voornamelijk distribu-
tieriemen. Die zijn voordelig en door het gebruik 
van een tefloncoating hebben riemen een levens-
duur tot 150.000 kilometer. Naast de distributie-
riem bestaat de distributieketting. In vergelijking 
met een distributieketting maakt een riem weinig 
geluid. Maar de distributieriem kent een aantal 
nadelen tegenover een distributieketting. Een 
distributieketting hoeft in principe niet vervangen 
te worden, dat levert lagere onderhoudskosten 
voor de klant op. En een distributieketting heeft 
minder ruimte nodig dan een distributieriem. 
Vaak voorkomt een ketting motorschade, 
omdat problemen worden aangekondigd door 
ratelgeluiden. Een ratelende ketting wijst meestal 
op problemen: de ketting rekt uit, waardoor de 
timing niet meer klopt of de ketting zelfs een of 

meerdere tanden verspringt. Dat levert in het 
gunstigste geval alleen foutmeldingen op.
SKF biedt distributieriemen inclusief span- en 
looprollen aan. Mocht een autotechnicus ver-
moeden dat een motorschade ontstaan is door 
SKF-onderdelen, dan is een SKF-medewerker 
binnen drie dagen ter plekke om de oorzaak van 
de schade vast te stellen. “Alleen een gebroken 
distributieriem naar ons opsturen heeft geen zin, 
daarmee kun je niet de oorzaak achterhalen”, zegt 
Amsing. De controle geldt alleen voor deelnemers 
aan het Pole Position Plus-programma.

Aandacht voor de waterpomp
Een ander belangrijk component dat vaak aange-
dreven wordt door de distributieriem of -ketting 
is de waterpomp. Het is een vrij simpel onder-
deel, maar toch komen montageproblemen veel 
voor. Amsing vertelt: “Let er op dat je de juiste 
koelvloeistof gebruikt. Bekijk altijd de technische 
informatie, want fabrikanten gebruiken verschil-
lende koelvloeistoffen in motoren. De gevolgen 
van het gebruik van verkeerde koelvloeistof 

kunnen kostbaar zijn: het aluminium blok wordt 
weggevreten en cilinderkoppen sneuvelen”.
Een waterpomp wordt vervangen als hij het ver-
vangingsinterval bereikt heeft, of als hij lekt. “Een 
lekkage ontstaat vaak door vervuiling. Deeltjes in 
de koelvloeistof tasten de keramische keerringen 
aan, waardoor de koelvloeistof gaat lekken”, zegt 
Amsing. De SKF-trainer toont een afbeelding van 
een gebroken afdichting. “Wat is hier gebeurd? 
De motor was heet geworden, iemand heeft toen 
koud water aan het koelsysteem toegevoegd. 
Dat grote temperatuurverschil was fataal voor de 
afdichting.”
Amsing noemt nog een voorbeeld: “Soms wordt 
een distributieriem met teveel spanning op de 
riem gemonteerd. Dat kan schade opleveren. 
Of als de uitlijning niet correct is, dan ontstaan 
er riemsporen op het loopwiel. Die verkeerde 
uitlijning kan al ontstaan als de autotechnicus 
teveel pakking gebruikt. De waterpomp zit dan 
niet precies op de goede plaats. Gebruik geen 
montagekit, de waterpomp is al van een rubberen 
afdichting voorzien”.

De distributieriem is een 
cruciaal onderdeel. Het 
niet op tijd vervangen of 
verkeerde montage kan veel 
schade veroorzaken.
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Amsing geeft meer montageadvies: “Als je de 
distributieriem gaat vervangen, vervang dan 
meteen de waterpomp. Het is op dat moment 
slechts een kleine moeite. En je voorkomt lekkage. 
Als een waterpomp zonder riemspanning komt te 
staan en je monteert een nieuwe riem, neemt de 
kans op lekkage toe. SKF biedt complete sets aan, 
zo heb je meteen alle benodigde onderdelen bij 
de hand”.
De elektrische waterpomp is in opkomst, die biedt 
een aantal voordelen. Amsing: “Als de motor nog 
koud is hoeft de koelvloeistof niet te circule-
ren. Als de waterpomp niet draait, spaart dat 
brandstof. Een ander voordeel is dat fabrikanten 
een turbo geleidelijk af kunnen laten koelen door 
het koelwater nog te laten circuleren nadat de 
motor is afgezet. En autofabrikanten hoeven de 
waterpomp niet meer op of in het motorblok te 
plaatsen, maar kunnen hem elders in de motor-
ruimte plaatsen”.

Vergeet de multi-V-riem niet
Amsing wijst de autotechnici op het vervangen 
van de multi-V-riem: “De meeste problemen met 
de distributieriem worden volgens de ANWB 
veroorzaakt door de multi-V-riem. Die loopt er af 
of knapt en komt dan tussen de distributieriem 
terecht. Je kunt dat voorkomen door de multiriem 
altijd te controleren en tijdig te vervangen”.

“Een moderne multi-V-riem heeft het zwaar. De 
dynamo vraagt meer capaciteit dan vroeger en 
andere componenten zoals de stuurpomp en de 
aircocompressor zorgen voor extra belasting van 
de riem. Sinds auto’s van een start-stopsysteem 
voorzien zijn, slijt de riem nog meer. Bij veel 
auto’s wordt de dynamo gebruikt om de motor 
na een stop te starten. In het begin gebruikten 
fabrikanten alleen een andere dynamo, maar door 
het systeem werden ook de loop- en spanrollen 
veel zwaarder belast. Tegenwoordig is het hele 
systeem aangepast. Het voordeel van een start-
stopsysteem is dat het in de rijcyclus 4% brand-
stofbesparing oplevert. Het starten via de dynamo 
is sneller, stiller en zorgt voor minder slijtage aan 

de startmotor. In de praktijk blijkt dat veel consu-
menten, maar ook autotechnici de criteria voor 
het systeem niet kennen. Een start-stopsysteem 
treedt pas in werking als onder meer de batterij 
genoeg stroom kan leveren, de temperatuur goed 
is, de deuren gesloten zijn en de airco uitgescha-
keld is. Sommige auto’s schakelen de motor pas 
uit als de motorkap gesloten is, maar niet alle-
maal. Als de auto op de brug staat, zorg dan dat je 
de motor zelf uitschakelt”, zegt Amsing.
“Naast de normale multi-V-riem bestaan er ook 
elastische riemen. Die zien er hetzelfde uit, maar 
bestaan uit een ander materiaal. Een multi-V-
riem bestaat uit polyester vezels, een elastische 
riem bestaat uit polyamide vezels. De elasticiteit 
van de vezels bepaalt de spanning in de riem. 
Het voordeel van een elastische riem is dat een 
spanrol overbodig is. Dat is voordeliger voor au-
tofabrikanten. De V-riem krijgt de komende jaren 
minder werk voor zijn kiezen: als de elektrische 
stuurbekrachtiging, waterpomp en aircopomp 
standaard worden, neemt het aantal gebruikers 
af. Het multiriemsysteem is dan nog maar een 
simpele constructie. Een elastische riem draagt 

Dolph Amsing van SKF geeft klanten van grossier Harry Banis 
een praktische les over de distributie- en multiriem. De SKF-
training Engine is een van de drie trainingen die SKF ook aan 
Pole Position Plus-deelnemers aanbiedt.

“Een lekkende waterpomp kan verschillende oorzaken hebben”, 
zegt Amsing. “Vervang de waterpomp en distributieriem altijd 
tegelijk, dat voorkomt problemen achteraf.”

Een te hoge spanning op de distributieriem zorgt ervoor dat de waterpomp verkeerd belast wordt. 
Het gevolg is forse slijtage.

Amsing waarschuwt: “Gebruik dichtingspasta met mate. Teveel zorgt voor een verkeerde uitlij-
ning, de waterpomp zit dan niet precies op de goede plaats”.

“Druk de hydraulische spanner van de 2.5 TDI V6 niet zelf in. 
Hij komt dan niet meer volledig omhoog”, zegt SKF-trainer Dolf 
Amsing.
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“Wat is hier gebeurd?”, 
vraagt Amsing. “Iemand 
heeft koud water in een heet 
koelsysteem gegooid.”

SKF biedt volledige sets aan. “Gebruik zo’n set, dan heb je alle onderdelen bij de hand en vergeet je niets”, zegt Dolf Amsing.

daar verder aan bij.” Amsing waarschuwt voor het 
hergebruik van zo’n riem: “Een elastische riem 
is voor eenmalig gebruik. Als je hem vervangt, 
snij hem dan door. En gebruik bij de montage 
speciaalgereedschap, dat voorkomt dat de riem 
beschadigt”. 

 Sleuteladvies 
 Amsing geeft meer praktijktips: “Gebruik altijd 
een momentsleutel om de onderdelen met het 
juiste moment aan te draaien. En als je iets niet 
kunt zien, doe het dan niet op de gok, maar 
gebruik een spiegel. Gebruik ook altijd het juiste 
(blokkeer) gereedschap, zo voorkom je schade 
tijdens en na de montage. Een ander probleem is 
dat in de praktijk niet altijd de juiste onderdelen 
gebruikt worden. Controleer altijd of je de juiste 
onderdelen gaat monteren, soms zijn er voor een 
type auto verschillende sets beschikbaar”. 
 Aan de hand van verschillende automodellen 
geeft Amsing tips: “Bij de Opel 1.4 en 1.6 benzine-
motoren komen regelmatig problemen met de 
waterpomp voor. Dat heeft met de constructie 
van de motor te maken. Als de waterpomp lekt, 
vervang dan meteen de distributieriem. 
Druk de hydraulische versteller van de 2.5 TDI V6 
van Audi nooit handmatig in. Een kogeltje sluit de 
plunjer af, waardoor hij niet meer volledig terug-
komt. Let er ook op dat je het juiste aanhaalmo-
ment gebruikt. Zet je de spanrol met meer dan 15 

Nm vast, dan staat de riem te strak en begeeft de 
waterpomp het”. 
 Amsing geeft tijdens de SKF Engine-training meer 
voorbeelden. SKF Pole Position Plus-deelnemers 
kunnen de training zonder extra kosten volgen. 
Meer informatie in het kader hiernaast.   

W E R K P L A A T S  &  O N D E R H O U D  > Service & Onderhoud > Onderhoud

Pole Position Plus helpt 
het autobedrijf
SKF Pole Position Plus is een garage-ondersteu-
nend programma en biedt een aanvulling op de 
Pole Position-bulletins. Het nieuwe programma 
omvat, net als voorheen, technische en autospe-
cifi eke informatiebulletins. Die zijn opgesteld om 
montageproblemen te voorkomen en reparaties 
veiliger en effi  ciënter uit te voeren. Deelnemers 
aan het Pole Position Plus-programma kunnen 
daarnaast drie trainingen volgen: Engine, Chassis 
en Nieuwe technologieën. Deelnemers aan de trai-
ningen ontvangen een certifi caat op naam. Bij ga-
rantiegevallen is SKF binnen drie dagen ter plaatse 
om de oorzaak te achterhalen. Verder ontvangen 
deelnemende autobedrijven een gevelbord en 
worden ze opgenomen in de online garagezoeker 
van SKF. De deelname aan het programma be-
draag 65 euro, ongeacht het aantal medewerkers 
die aan de drie trainingen deelnemen.

 Meer voordeel 
Pole Position Plus-deelnemers kunnen behalve 
aan de drie SKF-trainingen ook deelnemen aan 
drie eXponentia-opleidingen: Stuurinrichting & 
wielophanging, Aandrijfl ijntechnieken en Distri-
butiesystemen. Het voordeel voor Pole Position 
Plus-deelnemers is dat deze trainingen tegen ge-
reduceerde prijzen aangeboden worden. SKF biedt 
zelf ook nog een betaalde training aan. De training 
Commerciële en Communicatieve vaardigheden 
helpt autobedrijven meer rendement uit een 
werkplaatsbezoek te halen. De training gaat onder 
meer in op de opbouw van een verkoopgesprek 
en het uitleggen van de factuur. Deze tweedaagse 
training kost 375 euro voor SKF Pole Position Plus-
deelnemers. Aanmelden voor het programma kan 
via de grossier of via martine.berrevoets@skf.com.

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

SKF is voornamelijk bekend als lagerfabrikant. Vorig jaar volgde 
AMT de training SKF Chassis. Het artikel leest u terug in het 
maanddossier op www.amt.nl/december2013 of scan de QR-
code. In het maanddossier staan ook andere artikelen over het 
vervangen van multi- en distributieriemen.

Les van SKF
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