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Het is duidelijk dat een auto met zwakke schok-
dempers niet erg strak stuurt. Daar helpt geen
elektronisch moedertje aan, hooguit kunnen
stabilisatiesystemen de schade zoveel mogelijk
beperkt houden. Anderzijds komen de eisen
aan goede wegligging maar tegelijk goed com-
fort steeds hoger te liggen. Monroe bedacht
daarom eerder de Sensatrac. Een versmalling in
de demperbuis van de Sensatrac, zorgt dat bij
diep(er) inveren de demping stugger wordt.
Met de opvolger Reflex voert men dat nu een
flinke stap verder. Maatgevend is hier niet hoe
ver de auto inveert, maar hoe snel. Hierbij gaat
het verschil spelen tussen snelle en meestal
korte veerbewegingen op ongelijk wegdek, en
relatief langzame veerbeweging bij de reacties
van het koetswerk op remmen, acceleratie en
sturen. Bij snelle bewegingen heeft de Reflex
een soepel karakter, bij langzame beweging
wordt hij veel stugger. De auto zal dus minder
heftig hellen of duiken bij remmen en sturen.

Verende kleppen
Het geheim zit in twee schotelveer-kleppen
onderin de demper. Bij het uitveren moet de

olie in de demper naar de onderste kamer,
langs die twee schotelveer-kleppen. Daarvoor
zijn er zeer kleine bypass-openingen, die een
flinke extra demping veroorzaken. Beweegt de
demper iets sneller, dan wordt voldoende olie-
druk opgebouwd om de eerste schotelveer
open te drukken, waarmee de schokdemping
wat lichter wordt. Snellere demperbeweging
drukt ook de tweede schotelveer open, waar-
mee de ‘normale’ demping optreedt.
Naast deze tweetraps extra demping verbeterde
Monroe de conventionele dempingszuiger, nu
van brons met een Teflon afdichting. Dat geeft
een langere levensduur en constanter dem-
pingskarakter tijdens die levensduur. Dikkere
olie maakt de demping minder afhankelijk van
de temperatuur van de demper. En dat alles
voor dezelfde prijs als de voorganger Sensatrac,
zegt Monroe. Met de toevoeging dat het vol-
gens hen niet bezwaarlijk is om de Reflex dem-
per per twee te monteren, in plaats van meteen
alle assen van de auto op het nieuwe product
te zetten. ●

Reflex vervangt Sensatrac

Monroe verbetert 
vervangingsdemper
Met steeds meer elektronische hulpjes worden auto’s zo

optimaal mogelijk in het gewenste spoor gehouden. Dat

maakt echter nooit een slechte wegligging goed, net zo

min als het elke fout van de rijder goed kan maken.

Monroe haakt in op de trend naar stabilisatie van het

weggedrag met een bijzondere schokdemper voor de

vervangingsmarkt.
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te slijtage aan het
onderstel van de
auto zodra die nieu-
we dempers nodig
heeft.
Daarnaast is er de
‘advanced’ lijn,
dempers zoals
Monroe zelf denkt
dat ze het best zijn.
Tot nu toe was dat
de progressief wer-
kende Sensatrac.
Voor alle niet al te
oude auto’s, niet
ouder dan circa tien
jaar, komt hier nu
de Reflex voor in de
plaats. Een beperkt
gamma van de
Sensatrac blijft voor
oudere modellen
leverbaar. De
ombouw van het
programma begon
eind vorig jaar, is al
voor meer dan
tweederde voltooid,
en zal komende
herfst zijn afgerond.
●

Drie product-
lijnen
Naar eigen zeggen is
Monroe marktleider
in ‘ride & emission
control’, ofwel de
markt voor schok-
dempers en uitlaat-
systemen. Het
marktaandeel ligt op
25%, waarbij
Monroe circa twee-
derde van zijn pro-
ductie levert als eer-
ste uitrusting.
Op het terrein van
schokdempers zie je
daar iets van terug
in het programma,
simpel opgebouwd
uit drie hoofdlijnen.
Om te beginnen
levert Monroe ‘origi-
nele’ schokdempers,
ter vervanging van
af-fabriek gebruikte
dempers. Met vrijwel
gelijke eigenschap-
pen, alleen naar
eigen inzicht iets in
dempingskarakter
aangepast aan de
gemiddeld verwach-

In de befaamd geworden ‘elandproef’ registreerde
Monroe met de nieuwe Reflex-dempers een afna-
me van de optredende sliphoek van ruim zes gra-
den naar nog geen halve graad. Ofwel, een ver-
gaand onderdrukte overstuurreactie bij deze
gestandaardiseerde uitwijkmanoeuvre.

Het vervangingsgamma van Monroe in beeld, met
uitzondering van de originele vervangingsdem-
pers. Links de nieuwe Reflex, op de voorgrond de
Sensatrac. In het midden en rechts de speciale
producten: Magnum en Adventure voor bestel- en
terreinwagens, een Ride Leveler met luchthulpveer
en een Level Light voor auto’s die veel met aan-
hanger rijden. Peter Fokker

ONDERDELEN 
Stabiliserende schokdemper
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