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WERKPLAATS
Zo vervang je een Stretchfit-aandrijfriem!

Economisch repareren met Gates-gereedschap

Krukas, aircocompressor, stuurpomp, dynamo,
waterpomp, spanrol, meelooprol, sommige
Micro-V-riemen slingeren zich tussen wel zeven
schijven door. En het kan nog gekker. Wie zijn
ogen de kost geeft onder de motorkap van een
Maybach treft een ruim 2,7 meter lange riem
aan, die over 11 schijven en rollen gaat. Die con-
structie lijkt aantrekkelijk voor de autofabri-

Een volgend probleem is de uitlijning. Zeven
schijven laten zich niet zo gemakkelijk exact op
één lijn zetten. En staan ze dat niet, dan laten
geluids- en slijtageproblemen niet lang op zich
wachten.

Misverstanden
Om al die problemen voor te blijven, verscheen
zo’n jaar of zeven geleden de eerste Stretchfit-
riem in Europa. Ideaal, een spanner was niet
meer nodig want door de ‘stretch’ lag de riem
met de juiste spanning om de poelies. De nieuwe

Stretchfit-montage
zonder schade
Autofabrikanten hebben het een beetje gehad met

Micro-V-riemen die over zeven of acht poelies

lopen. Steeds vaker kiezen ze voor een tweede of

zelfs derde aandrijving. De Stretchfit-riem is voor

hen een uitkomst. Maar wat doen we met die

 elastische riem in de werkplaats? We gingen op

Stretchfit-training bij Gates.

Moderne aandrij-
ving van water-
pomp, dynamo en
andere toeters en
bellen: twee
Stretchfit-riemen.

Eén riem tussen veel poelies en schijven. Steeds
vaker kiezen autofabrikanten ervoor om zo’n com-
plexe aandrijving op te knippen en de Stretchfit-
riem in te zetten.

kant. Een tweede riem voor de eerste
neemt immers extra ruimte in. Maar die
aantrekkelijkheid is betrekkelijk. De Maybach-
riem moet 25 pk over kunnen brengen. Dat
vraagt om 10 ribben en een breedte van maar
liefst 35,6 mm. Dus zo compact is dat nu ook
weer niet. Bovendien is zo’n riem kostbaar. Voor
de Maybach-eigenaar misschien niet zo’n pro-
bleem, maar ook in veel gewonere auto’s zitten
dure riemen. Bijvoorbeeld omdat ze achterover
om een poelie met kleine diameter moeten bui-
gen en dus een versterkte of zelfs geribde rug
nodig hebben.
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riem zorgde ook voor misverstanden. Zo waren
er twijfels aan de levensduur: “Na korte tijd is de
rek eruit en dan is het gebeurd”, dachten velen.
Fout, weten we inmiddels. Een elastische riem
gaat gemakkelijk 100.000 en meer kilometers
mee. Dus wordt hij de laatste jaren op steeds
grotere schaal ingezet door de autofabrikanten.
Nog een misverstand: “Als ik een korte en een
lange Stretchfit op voorraad leg, kan ik dan alle
maten aan?”, vroeg ooit een garagehouder op
een beurs in de Gates-stand. Hij dacht met een
Stretchfit-riem een universeel elastiekje in han-

den te hebben. Fout. De ‘stretch’ van een elasti-
sche riem is echt minimaal. Precies genoeg om
de riem te monteren. Tenminste, als dat op de
juiste manier gebeurt. Gaat het fout en rekt de
riem bij montage teveel uit, dan raken de koor-
den beschadigd en is hij op zijn minst een flink
deel van zijn levensduur kwijt. Alle reden dus
om de montage nader onder de loep te nemen.

Als een fietsketting
Iedereen die wel eens een fietsketting heeft om-
gelegd begrijpt het principe. Eerst de ketting

om het achtertandwiel, dan op de eerste tandjes
van het trapastandwiel, het pedaal ronddraaien
en fietsen maar weer. Meestal gaat zo’n fietsket-
ting er af omdat hij te los ligt. Na het omleggen
moet hij dan gespannen worden. Stond de ket-
ting al strak, dan is hij veel lastiger te monteren.
Er is dan een grote kracht op het pedaal nodig
om de ketting over de tandjes van het trapas -
tandwiel te krijgen.
Het monteren van een Stretchfit-riem lijkt op
die situatie. Eén of meer poelies spelen de rol
van achtertandwiel, de krukaspoelie is door-
gaans het trapastandwiel en een sleutel op de
centrale bout is het pedaal. De montage is niet
zonder risico’s. De riem mag niet te ver uitrek-
ken, niet te ver verdraaien en niet door uitste-
kende bouten worden beschadigd.
Om die gevaren af te wenden leveren de meeste
autofabrikanten hun elastische aftermarket-
riemen als kit, inclusief een of meer stukken
wegwerpgereedschap.

Wegwerp of herbruikbaar?
Gates-technisch trainer Roger Siau is niet geluk-
kig met dat wegwerpgereedschap: “Het is weg-
werpgereedschap en de kwaliteit is ook echt
onvoldoende voor meermalig gebruik. Dus be-
taal je bij iedere riem voor nieuw gereedschap.
Dat drijft de riemprijs op”. Een tweede bezwaar
ziet Siau in de bijgeleverde instructies: “Ze be-
staan vaak uit talloze pagina’s, zonder dat dui-

Montage in acht stappen

Gates gebruikt de binnenkant van de riemverpak-
king voor de montage-instructies. Stap 1 is de se-
lectie van het juiste gereedschap. In dit geval de
SFT001. De boutjes kunnen in het doosje blijven.

Dat laatste is niet altijd zo. De zijkant van deze Chrysler-poelie
houdt de SFT001 onvoldoende in positie. Vandaar boutje 3 in  
gat C. De oude riem er af.

De Stretchfit om de stuurpomppoelie
en bovenop de krukaspoelie.

SFT001 in positie.

De krukas verdraaien
en met de vrije hand
voorkomen dat de zij-
kant van de poelie de
riem te ver verdraait.

Nog iets doordraaien en de SFT 001
valt vrij.

Even opletten, de riem ligt een rib verschoven op de stuurpomp-
poelie. Kan gebeuren. Draai de krukas verder en duw of trek de
riem op zijn plaats.

1

2

3

4 5

6

7
8

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



WERKPLAATS
Zo vervang je een Stretchfit-aandrijfriem!

delijk wordt hoe je het gereedschap moet ge-
bruiken”. Voor de monteur bij een merkdealer
hoeft dat geen probleem te zijn, maar omdat
ieder merk weer ander gereedschap levert, kan
dat voor de universeel toch erg lastig zijn:
“Soms is het zo erg, dat ik alleen de instructie:
‘na gebruik in de afvalbak’ begrijp”, grapt Siau.
Enkele fabrikanten pakken het probleem an-
ders aan: “Een Franse constructeur levert een
mooi koffertje met vier stukjes herbruikbaar in-
stallatiegereedschap. De bijbehorende montage-
instructies kun je downloaden van de techni-
sche-informatiesite. Een beetje omslachtig,
maar je komt er wel”.
Met het herbruikbare BMW-gereedschap kan
Siau goed overweg: “Dat is een kostbaar stukje
installatiegereedschap van gepolijst alumi-
nium. Je kunt er elastische riemen mee monte-
ren zonder de krukas te verdraaien, heel inge-
nieus! Wel jammer dat het alleen op BMW’s
werkt”.

En het universeelbedrijf?
Dat brengt ons bij het universeel bedrijf. Hoe
monteert dat de golf van elastische aftermarke-
t riemen, die er aankomt? Zonder speciaalge-
reedschap? “Dat zeker niet”, waarschuwt Siau.
“Zonder het juiste gereedschap raakt de riem
beschadigd. Uiteindelijk kost dat het bedrijf
geld.”
Oké, hoe dan wel? Koopt de niet-merkgarage
het Franse koffertje, het ingenieuze, maar kost-
bare BMW-gereedschap, nog meer speciaalge-
reedschap van weer een ander merk en riemen
met wegwerpgereedschap voor de rest? “Nee,
ook dat is duur én er is een slimmere oplos-
sing”, weet Siau.
Hij toont een gereedschapdoosje met een
schijfje met uitstekend lipje en drie boutjes:
“Dit is de SFT001”, zegt hij, “de StretchFit Tool
nummer 1”. Siau claimt daarmee 80% van de
huidige Stretchfit-toepassingen aan te kunnen.

Hij gebruikt een BMW 320d en een Gates
4PK895SF-Stretchfit-riem om te laten zien hoe
het werkt. Allereerst knipt hij het kartonnetje
open dat om de riem zit. Op de binnenkant
staat de montage-instructie in acht tekeninge-

tjes. Op het eerste is te zien dat de minpool van
de accu los moet en dat montagegereedschap
SFT001 nodig is, maar dat de drie boutjes in het
doosje kunnen blijven. “De BMW-poelie is zo
ontworpen dat die hier niet nodig zijn”, legt
Siau uit. Hij legt de riem om de stuurpomppoe-
lie en over de bovenkant van de krukaspoelie.
Dan zet hij het schijfje tegen de poelierand met
het lipje tussen poelie en riem. Vervolgens ver-
draait hij de krukaspoelie met een ratel. Omdat
het deel van de riem dat nog niet op zijn plaats
ligt tegen de draaiende zijkant van de poelie
komt, draait dat zich met de ribben naar Siau
toe. Met twee vingers van zijn vrije hand houdt
hij die verdraaiing tegen. Na een halve krukas-
omwenteling ligt de riem om beide poelies en
is de SFT001 weer vrij. Het kan gebeuren dat
niet alle ribben van de  riem in de groeven van
de schijf liggen. Siau en instructietekeningen 7
en 8 leggen uit dat de riem dan met verder
draaien en geleiden op zijn plaats komt.

Dealers over 
merkgereedschap
Universeel montage-
gereedschap is ideaal
voor het merkon-
afhankelijk autobe-
drijf. Maar hoe zit het
met het dealerbedrijf.

PSA levert een fraai
koffertje met vier

 stukken herbruikbaar
gereedschap.

Kan dat overweg
met het merkgereed-
schap? We maakten
een rondje Doetin-
chem.
Citroën-dealer Rue-

sink is blij met het
PSA-Stretchfit-gereed-
schapkoffertje: “Onze
eerste Stretchfit-riem
monteerden we voor
we dit koffertje had-
den. We probeerden
het met een band-
ijzer. Dat heeft geld
gekost. We rekten de
riem te ver op en sta-
ken een aircoleiding
kapot”.
Met het PSA-gereed-
schap is die ellende
voorbij: “Het zwarte
gereedschap linksbo-
ven in de koffer ge-
bruik je als je een
Stretchfit wilt demon-
teren en hergebrui-
ken. Rechtsboven
klem je op de poelie.
Het ro-de linksonder
voorkomt dat de riem
van een geleiderol af-
loopt en rechtsonder
hebben wij nog nooit
gebruikt”. En de
montage-instructies?
“Die komen uit het

digitale werkplaats-
handboek van de
PSA  -technische info-
site. Keurig in het Ne-
derlands en met
duidelijke tekeninge-
tjes”.
AutoCasa Italia werkt
met het wegwerpge-
reedschap van Fiat.
Dat blijkt ook best
voor een tweede keer
bruikbaar. “Als het er
nog goed uitziet be-
waren we het en ge-
bruiken we de vol-
gende keer een riem
zonder gereedschap
erbij.”
Ford-dealer Cosmo
Auto gooit het weg-
werpgereedschap wel
meteen na afloop in
de afvalbak. “In ie-
dere doos zit weer
nieuw en we gaan
niet met verbogen
gereedschap wer-
ken.” �

Dit Fiat-wegwerpgereedschap is al eens gebruikt,
maar gaat nog niet naar de afvalbak.

Twee riemen en drie stukjes wegwerpgereedschap
in een Ford-doos.

Wegwerpgereedschap lijkt gratis, maar is het niet.
Een kit met riem en gereedschap is duurder dan
een losse riem. Bovendien vergroot het de afval-
berg.

Heel ingenieus, dit merkgereedschap, maar ook
duur. En: het past alleen op BMW-poelies.
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is nog maar een prototype, ontworpen voor 1.6
en 1.8 benzinemotoren die in Ford’s en Volvo’s
voorkomen. Daar moet de Stretchfit-riem over
vier poelies, maar de montage over de water-
pomppoelie is lastig. Ford heeft er een lastig te
monteren stuk wegwerpgereedschap voor ont-
worpen, wij de SFT002.”

Na drie riemen terugverdiend
Dan wordt het tijd voor een conclusie. Het goed
monteren van Stretchfit-riemen vraagt om goed
gereedschap, zoveel is duidelijk. Maar is het

aanschaffen van de Gates StretchFit Tools daar-
voor de meest economische oplossing? Siau
denkt van wel: “Merkgereedschap is kostbaar en
veelal alleen voor dat merk bruikbaar. Wegwerp-
gereedschap kost ook geld, maar dat is verstopt
in de prijs van de riem. Wij verkopen de riemen
en het gereedschap apart en zijn daarom goed-
koper. Gemiddeld heb je na drie riemen je her-
bruikbaar én universeel Gates-gereedschap al
terugverdiend”. �

Erwin den Hoed

Bijzondere toepassingen
Oké, een kind kan de was doen, zoveel is duide-
lijk. Toch knaagt er iets. Waarom zou BMW zo’n
gecompliceerd en duur stuk gereedschap ont-
werpen, als het ook kan met een eenvoudig
schijfje met lipje? Siau weet dat wel: “Op de M3
en op de zescilinder diesels zitten krukaspoelies
zonder centrale bout. Die kun je dus niet ver-
draaien met een dopsleutel en een ratel.
Daarom heeft BMW zijn Stretchfit-tool zo ont-
worpen dat je de krukas niet hoeft te ver-
draaien. Voor reparaties waarbij dat wel moet, is
apart gereedschap nodig”.
Aha, dus de SFT001 kan de M3 en de BMW zes-
cilinder diesels niet aan! “Nóg niet”, corrigeert
Siau, “Binnenkort nemen we de SFT004 in pro-
ductie. Dat is een verdraaitool die op deze poe-
lies past. Dan kan het wel”.
Goed, BMW is daarmee volledig gedekt, maar
we zaten pas op 80%. Hoe zit het met de rest?
“Bepaalde poelies, zoals die in de Ford Fiësta en
Fusion, maar ook die in een bepaald type Fiat,
zijn te klein voor de SFT001. Die laat dan geen
ruimte meer voor een dopsleutel op de centrale
bout. Daarom noemen we de SFT001 de ‘vader’
en hebben we ook een ‘zoon’ ontworpen, de
SFT003.”
Blijft over: de SFT 002. “Goed gezien. De SFT 002

“Met ons herbruikbaar universeel gereedschap
kun je vrijwel alle auto’s aan en na drie riemen
heb je het terugverdiend”, zegt Gates.
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