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Uit deveren

WERKPLAATS 
Schokdemperservice vereist speciaal gereedschap

Opspannen met draad, vastklemmen in de
werkbank of de draaibank; het zijn praktijken
die we nog steeds in werkplaatsen aantreffen
wanneer veer en demper van de MacPherson
veerpoot van elkaar gescheiden moeten wor-
den. Monteurs weten maar al te goed dat ze
gevaarlijk bezig zijn. We gunnen niemand de
ervaring van een ongecontroleerde vlucht van
een veer. Toch verzuimen veel werkplaatsen,
vooral waar men sporadisch dempers vervangt,
om deugdelijk gereedschap aan te schaffen.
Misschien is het daarom een goede zaak de
schokdemperservice actiever ter hand te
nemen. De investering in professioneel gereed-
schap loont dan snel en de werkplaatsomzet is
er goed mee af. Er rijden immers nog veel auto-
’s rond met slechte schokbrekers, met alle
gevolgen voor het comfort en de verkeersveilig-
heid. Aan u de taak om de klant te overtuigen
van het belang van goede dempers. Geen een-
voudige missie overigens want de slijtage en
dus het inboeten op de rijeigenschappen gaat

zo geleidelijk dat de bestuurder het vaak niet
eens merkt. Om u een idee te geven, kenners
beweren dat een auto met 50.000 km op de tel-
ler aan nieuwe dempers toe is. Aan de buiten-
kant zie je veelal niets, een schokdempertest
biedt uitkomst maar vraagt een grote investe-
ring. Op het moment dat de klant bij u komt
klagen over vreemd bochtengedrag, deinen of
‘vreemde’ bandenslijtage heeft hij er al een
groot aantal ‘oncomfortabele’ ritten op zitten
en is het dus hoog tijd voor nieuwe dempers!

Doorgezakt
Een andere vorm van slijtage in de ophanging
is het breken van een veer. Vooral voertuigen
die een zwaar beladen leven leiden, zoals taxi-
’s, hebben hier last van. Of het daadwerkelijk
een grote invloed heeft op het rijgedrag is
afhankelijk van de plaats waar de veer is gebro-
ken. Een breuk in het midden heeft een veel
groter effect dan een breuk pal boven of onder-
in. Het rijgedrag van de chauffeur heeft een

flinke invloed op de levensduur van veren en
dempers. Vooral de eerder genoemde taxi’s
hebben te lijden van de vele verkeersdrempels
die de binnenstedelijke gebieden rijk zijn.
Inspecteer dus regelmatig de spiraalveren ook
al staat het voertuig ogenschijnlijk ‘koersvast’
op zijn wielen.
Voor het vervangen van de veren heeft u dezelf-
de spanners nodig als voor het vervangen van
de demper of het eventueel verlagen van het
voertuig. Indien u een versleten demper moet
wisselen, vervang dan beide kanten.
Vervanging aan één kant geeft namelijk een
onvoorspelbaar rijgedrag, zeker als de ‘achter-
blijvende’ demper er al een arbeidsintensief
leven op heeft zitten. Voor jonge schadeauto’s
is dit verhaal uiteraard anders.
Of u nadien opnieuw moet uitlijnen is afhan-
kelijk van uw aanpak. Indien u alle verbindin-
gen goed markeert lukt het om hieraan te ont-
komen, echter sommige merken zijn zo gevoe-
lig voor wat betreft de wielgeometrie dat wij
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hydraulische cilinder. Kiest u voor een derge-
lijke oplossing dan is het noodzakelijk om de
complete voorpoot te demonteren terwijl dat
in de praktijk niet altijd noodzakelijk is. Dat
geldt bijvoorbeeld voor oudere auto’s met con-
ventionele dus ‘ruime’ wielophangingen.

Hulpstukken horen erbij
Homogeniteit is ver te zoeken op het gebied
van veerpoten. Zo zijn er voertuigen met
extreem korte of juist lange veren. Het is
uiteraard de wens om beide met dezelfde span-
ner te lijf te kunnen gaan. Klann heeft op zijn
spanner drie mogelijkheden om de schotels te
monteren waarbij de inspanafstand (van de KL-
9002) varieert van 40 tot 349 mm. De korte
stand wordt gebruikt voor veren met 2 tot 4
windingen, de middelste voor 4 tot 5 en de
wijdste voor 5 tot 8 windingen. Uiteraard is het
altijd van belang om zoveel mogelijk windin-
gen te pakken.
Behalve de lengte kan ook de vorm van de veer
verschillen. Zo hebben Japanse auto’s vaak een
conische veer. Indien u deze wilt servicen is
het noodzakelijk om, ingeval van Klann veer-
spanners, aparte schotels aan te schaffen. Op
één van de foto’s kunt u het verschil zien.
Volgens Klann-leverancier Roys Special Tools in
Dedemsvaart (0523-615653), kunt u met de uni-
versele kit KL-0015 zo’n 60% van de personen-
auto’s bedienen. Wilt u niet voor verrassingen
komen te staan, dan moet u er 4 setjes schotels

aanraden om het zekere voor het onzekere te
nemen. Uiteraard moet u ingeval van verlagen
altijd opnieuw afstellen.

Zwaardere veren
Het bovenstaande geeft aan dat schokdemper-
service vaker voor kan komen mits de werk-
plaats er nauwlettender mee omgaat. U kunt
dan niet meer om de aanschaf van speciaal,
veilig gereedschap heen. Heeft u jaren geleden
al een investering op dit gebied gedaan, vraag
u zelf dan eens af of het apparaat nog wel
geschikt is voor de moderne voertuigen. Het
onderstel is in de loop der jaren aanzienlijk
geëvolueerd met als voornaamste veranderin-
gen zwaardere veren, een compactere construc-
tie en dempers met meerdere instellingen.
Om een voorbeeld te geven, vroeger was een
veer van 600 kg een zware jongen, tegenwoor-
dig begint het bij 800 kg! Uw (oude) spanner
moet uiteraard wel bestand zijn tegen die gro-
tere krachten. Indien u regelmatig bestelbusjes

onderhoudt is dit een punt van zorg.
Klann, een Duitse leverancier van speciaalge-
reedschap, waaronder veerpanners, levert voor
de zware jongens de KL-9001 of Kl-9002. Deze
zijn bestand tegen krachten tot 30.000 Nm.
Voor personenauto’s levert men de Kl-0015,
deze kan krachten tot 12.500 N aan. Bespreek
dus altijd met uw leverancier voor welk type
voertuigen u gereedschap wilt aanschaffen.
De veerspanners zijn onder te verdelen in twee
uitvoeringen. Allereerst zijn er spanners die de
veer aan twee kanten pakken, de monteur
moet beide zijden gelijkmatig aandraaien om
de veer veilig in te korten zodat alle windingen
op elkaar komen te liggen. Andere spanners,
zoals die van Klann, werken aan één zijde van
de veerpoot. Boven en onder worden er scho-
tels tussen de windingen aangebracht. Deze
zijn enigszins gedraaid zodat ze goed op de
windingen aansluiten. Het is van belang dat de
schotels voldoende diep in de veer komen te
liggen zodat ze bijna een hele winding omvat-
ten en bij het aandraaien van de spindel de
veer gelijkmatig van lengte verandert.
Het opspannen van beide type spanners
geschiedt met een draadspindel. Een andere
mogelijkheid is om de veer hydraulisch te
spannen. Een voorbeeld daarvan is de Hanba
veerspanner, geleverd door Explora in Ede
(0318-648220), een spindel brengt de veer op
voorspanning, het echte werk, dat wil zeggen
de veer helemaal indrukken, geschiedt met een

Bij oudere auto’s met voldoende
vrije ruimte in de wielkast kan de
demper vaak vervangen worden zon-
der de complete veerpoot eronder
uit te halen. Groot voordeel is dat de
wielgeometrie niet verandert
waardoor nadien uitlijnen niet nood-
zakelijk is.

Nadat de veer helemaal gespannen
is wordt het mogelijk om de borging
van de veer te verwijderen waardoor
veer en demper van elkaar geschei-
den kunnen worden.

Bij een aantal merken zijn de veerwindingen geco-
at. Het is aan te bevelen om in dergelijke gevallen
een spanner te gebruiken waarvan de schotels zijn
voorzien van een kunststof beschermkapje. De
coating biedt onder andere bescherming tegen
corrosie.

Foto’s: Jan Lieftink

Bij veel moderne auto’s met een
gecompliceerde en compacte wielop-
hanging moet de complete veerpoot
gedemonteerd worden. Het inspan-
nen van de veer vraagt de nodige
aandacht, zorg ervoor dat de span-
ner zo veel mogelijk windingen pakt.
Het opspannen van de veer gaat
eenvoudig met de spindel die even-
tueel wordt aangedreven door een
luchtsleutel. Doordat de spanner van
Klann zowel boven als onder een
bijna complete winding pakt en in
gespannen toestand de winding
goed omsluit komt het losschieten in
de praktijk niet voor.
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beïnvloeden of (verdere) slijtage versnellen.

Monteren met mal
Praten we over hulpstukken dan mag de pas-
mal die nodig is voor het monteren van de
voor- en achterschokdempers van recente Audi-
en Volkswagen modellen niet ontbreken. Bij
deze auto’s is de positie van de demper ten
opzichte van de bovenste en onderste bevesti-
ging een vaste hoek. Wordt deze niet goed inge-

steld dan zal de montage onder de auto niet
echt vlotten. Lukt dit wel, ondanks een foute
afstelling, dan komt de klant geheid terug met
klachten. Zeker voor de modellen met niveaure-
geling is deze voorafstelling heel belangrijk
omdat door een verkeerde montage de keerrin-
gen beschadigd raken.
In deze context zijn ook de beschermkapjes die
op de schotels van de draadspindel van Klann
worden bevestigd van groot belang. Naast een
bescherming van de coating op de veer voorko-
men ze dat de veer tijdens het ontspannen ver-
draait waardoor de hierboven beschreven voor-
instelling niet meer klopt. Voor een aantal
(Duitse) automerken zijn deze kunststof
beschermkapjes verplicht. ●

Hans Doornbos

Bij sommige auto’s zoals Mercedes
W124, W201, W202 en W210 en
bepaalde types van Renault en
Peugeot zijn veer en demper naast
elkaar in de ophanging gepositio-
neerd. Voor het verwijderen van de
veer gebruikt u een spanner die in
de veer gebracht wordt.

Bij de montage van schokdempers van recente
Audi en VW modellen heeft u een hulpstuk nodig
om de dempers, zowel voor als achter, in de juiste
positie te monteren. Dit houdt in dat de positie
van de demper ten opzichte van de bovenste en
de onderste bevestiging onder een bepaalde hoek
geschiedt.

bij aanschaffen. Om een indicatie te geven van
de kosten: de spanner met één set schotels
(goed voor de eerder genoemde 60%), kost u €
650,-. Een extra setje schotels kost € 160,-.
Het is echter maar de vraag of u het hiermee
ook redt voor de voertuigen die recent op de
markt zijn verschenen. Zo heeft de nieuwe
Chrysler Voyager links een links draaiende veer
en rechts een rechts draaiende veer. Wilt u
beide vervangen, dan heeft u in geval van
Klann-gereedschap twee verschillende sets scho-
tels nodig. De veerspanners die aan twee zijden
gespannen worden hebben  minder last van dit
soort dwalingen van de auto-industrie en zijn
dus universeler toepasbaar.
Het zal u niet verbazen dat de gerenommeerde
producenten van dergelijk speciaalgereedschap
goede contacten moeten hebben met de autofa-
brikanten, omdat van standaardisatie steeds
minder sprake is. Om u een voorbeeld te geven:
Klann heeft nu al een oplossing om de veren
van de nieuwe Mercedes C-klasse op te spannen.
En ook met de Golf V (die nog op de markt
moet komen) is men volop aan het stoeien om
straks een pasklaar hulpstuk te leveren.

Sleutelen op de mm2
Kwam het vroeger veelvuldig voor dat het dem-
perpatroon verwisseld kon worden zonder de
complete veerpoot te demonteren, tegenwoor-
dig is dat vaker een uitzondering dan regel. De
wielophangingen zitten zo complex in elkaar
en de beschikbare ruimte is zo miniem dat het
schier onmogelijk is om aan het voertuig de
delen van elkaar te scheiden.
Juist omdat de beschikbare ruimte zo krap is, is
het voor de monteur zaak om met goed gereed-
schap te werken. En dat gaat verder dan alleen
de hier behandelde spanners. In sommige geval-
len is het raadzaam om het onderstel niet al te
veel met zware sleutels en hamers te lijf te gaan
om onbedoelde beschadigingen te voorkomen.
Een luchtsleutel of soms zelfs een speciale
pneumatische hamer kunnen veel ellende voor-
komen.
Voor sommige auto’s is het handig om speciale
doppen en/of verlengstukken aan te schaffen,
waardoor u net die bout of moer kunt bereiken
zonder al te veel te hoeven demonteren. De
leverancier van het speciaalgereedschap kan u
hier alles over vertellen.
Vaak staat er in de documentatie die bij de
nieuwe demper geleverd wordt een aantal
goede inbouwtips, werp hier ook eens een blik
op. Vervangt u de demper, vernieuw dan gelijk-
tijdig de rubbers, deze worden meestal meege-
leverd. En kijk dan meteen naar de conditie van
de stofhoezen en de overige rubberen delen van
de ophanging, ook deze kunnen het weggedrag

Foto: Klann
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