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Federal-Mogul geeft adviezen om fouten te voorkomen

Garantiegeval of montagefout?
Federal-Mogul is een wereldspeler op het gebied van motoronderdelen, stuurdelen, remdelen 

en onderdelen voor onderhoud en service. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Steve 

Remeysen is Technical Support & Warranty Manager Benelux bij Federal-Mogul. Hij heeft dage-

lijks te maken met defecte onderdelen. Waar gaat het mis en wat kunnen we daar van leren?

De merken Champion, Ferodo, Beru, Moog, Nüral, 
Goetze, Glyco, Payen en AE maken deel uit van 
Federal-Mogul. Het bedrijf produceert onderdelen 
voor zowel de eerste montage als de aftermarket. 
“De producten voor de aftermarket komen veelal 
van dezelfde productielijn als de onderdelen voor 
de eerste montage. Kwaliteit staat bij Federal-Mo-
gul hoog in het vaandel. Vrijwel alle autofabrikan-
ten gebruiken Federal-Mogul-onderdelen”, zegt 
Sarah Telen, marketing manager Benelux.
Tijdens of na de montage gaan er echter wel eens 
onderdelen kapot, maar wat is dan de oorzaak? 
Steve Remeysen zorgt sinds 2004 voor technische 
ondersteuning, geeft trainingen en behandelt 
garantiegevallen bij Federal-Mogul. Remeysen 
legt uit hoe het garantieproces in elkaar zit: “Er zit 
twee jaar garantie op onze producten. Normaal 
gesproken neemt een autobedrijf bij eventuele 
productproblemen of garanties contact op met 
zijn leverancier, de grossier. Die adviseert het 
autobedrijf over het onderdeel. Indien de grossier 
meer achtergrondinformatie nodig heeft, neemt 
die contact op met de distributeur. Verschillende 
productmanagers van de distributeur bieden 
technische ondersteuning aan de grossiers. Die 
productmanagers krijgen ondersteuning vanuit 
de fabrikant, dus bijvoorbeeld van mij. Als we er 
telefonisch of via e-mail niet uitkomen, vragen we 
de distributeur om de onderdelen op te sturen”.

Op locatie
Alle medewerkers van de technische ondersteu-
ning bezoeken regelmatig autobedrijven. “Aan 
een los onderdeel heb je niet altijd iets. Je wilt 
graag het complete plaatje zien. Als een motor in 
de soep draait en het autobedrijf claimt garantie, 
dan moet je het autobedrijf snel bezoeken. 
De klant kan niet weken wachten tot zijn auto 
gerepareerd is. Tijdens zo’n werkplaatsbezoek zijn 
alle betrokken partijen aanwezig. Het doel is om 
antwoord op alle vragen te krijgen en samen tot 
een oplossing te komen. In het ideale geval zijn 
we snel ter plaatse, maar dat lukt niet altijd. Dan 
worden de onderdelen bewaard of opgestuurd. 
Vooral als het om grote schadebedragen gaat of 
als de veiligheid in gevaar gebracht wordt dan 

proberen we het autobedrijf te bezoeken”, zegt 
Remeysen.
Als Remeysen er zelf niet uitkomt, kan hij een 
van zijn technische collega’s raadplegen. Hij zit 
namelijk in een team van dertien medewerkers 
dat technische ondersteuning biedt in Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika. Of hij kan Research 
en Development van Federal-Mogul om hulp 
vragen. In sommige gevallen stuurt Remeysen de 

onderdelen op naar de fabriek of een ontwikkel-
centrum.

Schade, fout en oorzakelijk verband
“Niet elke garantieclaim is gerechtvaardigd. Vaak 
wordt ten onrechte het product als schuldige 
aangewezen, terwijl dat 100% goed is. Toch kan 
het voorkomen dat een autobedrijf meerdere ke-
ren problemen ervaart met onze producten. Dan 
gaan we graag in gesprek. Dat waarderen auto-
bedrijven. Je hoort waar autobedrijven tegenaan 
lopen en je kunt adviezen geven om problemen 

Een gebroken nokkenas van een VW 2.5 TDI-motor. Steve 
Remeysen bekijkt de breuk. Hij vermoedt dat de distributieriem 
te strak heeft gezeten.
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in de toekomst te voorkomen. Alle informatie die 
we tijdens een bezoek verzamelen, koppelen we 
terug naar onze productmanagers. Die kunnen 
de informatie weer gebruiken om toekomstige 
vragen te beantwoorden”, legt Remeysen uit.
Wanneer is een productfout de oorzaak van een 
defect? “Bij het beoordelen van een schade kijken 
we naar drie elementen: de schade, de fout en 
een oorzakelijk verband tussen de schade en de 
fout. Bij de schade kijk je naar het defect, daarbij 
komt ook het kostenplaatje van de schade kijken. 
Het tweede onderdeel is de fout, is het onderdeel 
verkeerd gemonteerd, is het een ongelukkige sa-
menloop van omstandigheden of ligt het aan het 
onderdeel? En wat hebben de schade en de fout 
met elkaar te maken? Als je dat vast kunt stellen 
en bewijzen, dan kun je een partij aansprakelijk 
stellen. Een makkelijk voorbeeld is een kapot 
lampje. Je vervangt het lampje en binnen een 
week is het lampje defect. Vaak hoor je dan: het 
lampje is slecht, want het vorige lampje deed het 
al jaren. Mensen leggen automatisch een verband 
tussen het vervangen en het defect. Dat is gevaar-
lijk, je moet nooit te snel conclusies trekken.”
Remeysen noemt een ander voorbeeld dat hij 
vaak tegenkomt: “Een distributieriem breekt, dat 
levert meestal schade aan de kleppen op. Dus die 
worden dan vervangen. Na 1000 kilometer breekt 
een nieuwe klep. Ligt het dan aan de klep? De 
schade is eenvoudig te zien, maar wat is de fout? 
Is het een materiaalfout of een montagefout? Aan 
de hand van de schade kun je de oorzaak soms 
achterhalen. Is er een slijtagepatroon zichtbaar? 
Of is het een vermoeiingsbreuk? Ook de toestand 
van de motor en omliggende componenten is 
belangrijk. Werden deze ook vervangen? Of verto-
nen ze slijtage? Ik voel me af en toe net een tech-
nisch rechercheur van de politie. Het onderzoeken 
van componenten en een schadeanalyse maken 
vind ik heel interessant. Je moet in zo’n onderzoek 
ook onderscheid maken tussen oorzakelijke en 
gevolgschade”.

Voorkomen van schades
Hoe voorkom je schades? Remeysen geeft advies: 
“Vaak wordt een defect onderdeel vervangen, 
zonder de oorzaak van het probleem weg te 
nemen. Vervangen in plaats van herstellen. De 
tijdsdruk is tegenwoordig het grootste probleem. 
Daardoor worden meestal alleen de kapotte delen 
vervangen. Dat leidt tot nieuwe problemen. Je 
moet de oorzaak wegnemen. Vaak worden alleen 
de distributieriem, waterpomp, rollen en kleppen 
vervangen bij een gebroken distributieriem. De 
klepgeleiders en de nokkenas worden niet ver-
vangen. Daardoor kunnen problemen ontstaan. 
Een klant vraagt vaak meerdere offertes op. Als hij 
dan kan kiezen uit een reparatie van 500 euro of 
1.500 euro, is de keuze meestal snel gemaakt. Een 
economische herstelling is technisch niet altijd de 
beste keuze. Weet wat je doet en wat de moge-
lijke gevolgen zijn. Kennis is cruciaal, volg daarom 
trainingen en hou je aan de fabrieksvoorschriften. 

Productfout of montage-
fout? De oorzaak is een 
opgepompte hydraulische 
klepstoter die licht contact 
tussen klep en zuiger ver-
oorzaakt. Daardoor breekt 
de klepsteel in de onderste 
klepspiegroef.

De lagerschalen hebben het 
begeven na het opvoeren 
van de deze Volvo T5R-
motor. “Dan geven we geen 
garantie”, zegt Remeysen.

De zuiger van deze 
Mercedes-Benz Actros is 
aan alle kanten gebroken. 
De drijfstang is losgekomen 
van de krukas. De rekbouten 
werden niet vervangen en 
hebben het begeven.

>
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Schuin afgesleten remblokken worden 
veroorzaakt door een vervormde remklauw, 
teveel speling in de remklauw of een onre-
gelmatige beweging in de klauw. Ferodo, het 
remmenmerk van Federal-Mogul, adviseert 
om de remklauw na te kijken en de blokken 
te vervangen.

Een typisch voorbeeld van verkeerde mon-
tage: de ankerplaat is krom. Bij de montage 
is teveel kracht gebruikt. Hierdoor ontstaan 
trillingen en remgeluiden. Het vervangen van 
de remblokset is de enige oplossing.

Federal-Mogul biedt zijn kennis ook aan via de 
online Federal-Mogul Campus”. Lees meer over FM 
Campus in het kader op deze pagina. 

 Denk commerciëler! 
 De afgelopen jaren heeft Remeysen zich gespe- 
cialiseerd in motoren en remdelen: “De meest 
voorkomende klacht bij remmen is geluid. 
Remgeluid zegt over het algemeen niets over de 
kwaliteit van een remblok. Je hoort de trillingen 
in een systeem. 
 Het is heel normaal dat onderdelen in een 
wielophanging gaan trillen omdat ze dynamisch 
belast worden. Als meerdere trillingen samen-
komen kan dat remgeluid veroorzaken. Dat ligt 
niet alleen aan de remblokken, want dat zijn maar 
passieve onderdelen in het systeem. Er wordt 
vaak geclaimd dat een ander merk remblokken 
het geluidsprobleem oplost. De autotechnicus 
maakt de remklauw goed schoon en vervangt dan 
de blokken. De problemen zijn dan meestal weg, 

maar ligt het dan aan de andere blokken of aan 
de schone remklauw? Ook hier speelt tijdsdruk 
een rol. Je moet het remsysteem schoonmaken 
om problemen te voorkomen. En natuurlijk geeft 
dat geen garantie dat er geen geluiden ontstaan, 
want een remsysteem is aan slijtage onderhevig. 
Er ontstaat speling op de remklauw, de remzui-
gers slijten en het glijmechanisme vervuilt. Zelfs 
versleten ophangingsrubbers kunnen tot rem-
geluid leiden. Het zijn niet alleen de remblokken 
die je moet vervangen. Autobedrijven moeten 
commerciëler denken. Als je een stuurkogel 
vervangt, kijk dan ook naar andere componenten 
in de wielophanging. Het voorkomt problemen en 
levert meer omzet op”. 
 Moet je dan steeds alles vervangen om proble-
men te voorkomen? “Nee”, zegt Remeysen. “Het 
is de verantwoordelijkheid van de autotechnicus 
om vakkundig te oordelen of onderdelen aan 
vervanging toe zijn. Versleten onderdelen niet 
vervangen, vergroot de kans op problemen.” 

 Kwaliteitscontrole 
 “Federal-Mogul voert tijdens het productieproces 
op verschillende momenten kwaliteitscontroles 
uit. Als er productiefouten ontstaan, worden die 
meteen opgelost. Tijdens het transport kunnen 
onderdelen beschadigen, dat komt af en toe 
voor. Mocht je twijfelen over een product of een 
schade, neem dan contact op met je leverancier. 
Dan wordt er, eventueel in overleg met ons, 
altijd naar een passende oplossing gezocht”, zegt 
Remeysen. 
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Online kennis 
opdoen
“Kennis is cruciaal”, zegt Steve Remeysen. Fede-
ral-Mogul ontwikkelde een online leerplatform 
voor werknemers in de autobranche. Iedereen 
kan zich online registeren voor kosteloze 
toegang tot de leeromgeving. Federal-Mogul 
Campus bestaat uit verschillende modules: 
Remmen, Motor, Onderdelen voor stuur- en 
ophangingsystemen. Elke module bestaat uit 
verschillende hoofdstukken en wordt afgeslo-
ten met een eindtoets. Bij een goed resultaat 
ontvangt de deelnemer een certifi caat. Behalve 
uitleg over verschillende systemen geeft Fede-
ral-Mogul ook online advies over foutdiagnose. 
Bezoek de FM Campus via www.fmcampus.eu 
of ga naar de link in ons maanddossier.

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Federal-Mogul produceert veel verschillende auto-onderdelen, 
van motordelen tot remdelen en van bougies tot draagarmen. 
In AMT verschenen eerder artikelen over de rol die Federal-
Mogul speelt bij de downsizing van motoren. Bekijk de artikelen 
in ons maanddossier op www.amt.nl/januari2014 of scan de QR-code.

Federal-Mogul

Een slagmoersteutel gebruiken om te monteren? “Niet doen, een slagmoersleutel is voor demon-
tage. Gebruik een momentsleutel om schade te voorkomen”, zegt garantiespecialist Remeysen.
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