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WERKPLAATS
SKF blaast multi-V-kit nieuw leven in

Bij de distributieriem zijn

we er aan gewend: kit be-

stellen en alle onderdelen

vervangen die er in zitten!

Bij de multi-V-riem is de kit

nooit echt doorgedrongen.

“Dat gaat veranderen!”,

zegt SKF. “Voor auto’s van

na 2000 is de multi-V-kit

winst voor autobedrijf én

klant.”

Geen risico met
de multi-V-riem

en de andere niet. Dat leverde zoveel verschil-
lende kits op dat het de grossier en SKF boven
het hoofd groeide: “Voor de auto’s van voor het
jaar 2000 gaan we de kits stilletjes aan laten
verdwijnen”, zegt Van Genechten.
Auto’s van na 2000 kennen veel minder multi-
V-variaties op dezelfde motor: “Airco en stuur-

bekrachtiging zijn standaard en de hele range
doet het met dezelfde dynamo. Dat geeft

‘één motor, één multi-V-systeem’, en dat
maakt de multi-V-kit ideaal voor auto’s
van na 2000”.

Prima oplossing voor
auto’s van na 2000:
multi-V-riem, spanrol
en geleiderollen samen
in een doos. Zonodig zit
er ook een dynamovrij-
loopwiel of waterpomp
in de kit.

SKF-technisch trainer Joris van Genechten zet
een stapje terug in de tijd: “Voor 1990 dreef de
V-riem waterpomp en dynamo aan. Was er ook
een stuurbekrachtigingspomp, dan had die een
extra riem. Bij het onderhoud kwamen alleen
die riemen voor vervanging in aanmerking,
span- of geleiderollen waren er niet”.
En toen kwam de multi-V-riem. Die kon alle ag-
gregaten in zijn eentje aandrijven, maar liep
wel over wat metalen slijtdeeltjes.
SKF stopte die rollen samen
met een riem als kit in een
doos. Nadeel was dat de
ene auto wel airco of
stuurbekrachtiging had

Multi-V-breuk met gevolgen
Duidelijk, de standaardisatie in moderne auto’s
maakt multi-V-kits mogelijk. Maar is dat reden
om ze te gebruiken? Waarom niet gewoon een
losse multi-V-riem bestellen? Voor het antwoord
maakt Van Genechten de vergelijking met de
distributieriem: “Daarmee neemt het autobe-
drijf geen risico. Immers, breekt die riem, dan
is de schade niet te overzien. Dus krijgt een
nieuwe riem, nieuwe span- en looprollen”.
De multi-V-riem is een ander verhaal. Want zeg
nu zelf: geen stroom, airco, stuurbekrachtiging
en/of koelwatercirculatie is vervelend, maar
niet desastreus. “Dat is een vergissing”, zegt
Van Genechten. Hij legt uit waarom: “Vaak
loopt de multi-V-riem voor de distributieriem.
Breekt hij, dan komt hij in de distributie te-

recht. Bij VW-motoren gaat dat via de
krukaspoelie, bij de Renault dCi’s
slaat de gebroken multi-V-riem dwars
door de distributiekast”.

Riem te lang, spanner kapot
Hoe kan dat, waar komt die enorme
kracht vandaan? “Op een distributie-

Gevolg van een gebroken multi-V-riem: de geribde
riem heeft zich rond het getande krukaswiel ge-
wurmd en de distributieriem vernield.
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riem staat een kracht van zo’n 35 kg. De span-
ning op een multi-V-riem is wel 250 tot 350 kg.
Dat is tien keer zoveel!”
Die grote spanning ontstaat ook anders dan de
spanning in een distributieriem: “Bij de distri-
butie zet je de riem op spanning met een excen-
ter in de spanrol. Bij de multi-V trek je een
pinnetje uit de spanrol en je kunt niets meer
instellen. De lengte van de riem bepaalt dus de
spanning”.
De hoge spanning vraagt om een stugge veer op
de spanrol. En die stugheid limiteert het wer-
kingsgebied van de veer: “Het nadeel daarvan is
dat een kleine afwijking in de lengte van de
riem al meteen voor tikken tegen de eindaan-
slagen zorgt”.
SKF kent de gevolgen uit ervaring: “Wij kregen
veel garantieclaims over onze spanrol op de
multi-V-riem van de Renault Scénic 1.9 dCi. 
‘Er zit teveel speling op en daardoor klappert
de riem’, was de klacht”.
En dus ging SKF op onderzoek: “Renault schrijft
een 6PK1637-riem voor. Eén OE-riemenfabrikant
levert een 6PK1640-aftermarketriem. Een ander
heeft zelfs een 6PK1642 in de catalogus. Die is 5
mm langer dan de OE-riem!” Kortom, de riem
was te lang, maar de spanrol kreeg de schuld.
Overigens is te kort ook niet goed: “Dat geeft
een hogere spanning en dus snellere slijtage.
Bovendien is de spanning op alle aangedreven
aggregaten groter, dus gaat ook daar de slijtage
sneller”.
En toch leveren de grote riemenfabrikanten rie-
men die net te kort of te lang zijn: “Dat komt
omdat ze die riem niet OE leveren”, legt Van
Genechten uit. “Ze hebben niet de exact pas-
sende mal, dus maken ze een riem die 3, 4, 5 of
6 mm in lengte afwijkt.”

Veerkracht vermindert
De klacht over de Scénic-spanrol bracht SKF op
het idee zijn multi-V-riem-kits nieuw leven in
te blazen: “Wij produceren zelf geen riemen.
We kopen ze in bij de OE-fabrikant. Zo zit in
onze kits dus altijd exact de juiste lengte”. Zo’n
kit bevat behalve een riem ook slijtagedelen als
span- en looprollen: “Een spanrol verliest zijn
veerkracht. Een nieuwe riem op een oude rol
gaat daarom niet lang goed. Vervang je de rol-
len niet, dan heb je binnen korte tijd een onte-
vreden klant op de stoep”.
Zo’n multi-V-kit kan ook een dynamovrijloop-
wiel bevatten: “Die vrijloop vangt de klappen
op die ontstaan door de variatie in kracht die
de dynamo opneemt. Is de vrijloop versleten
dan functioneert het vrijloopwiel als een vaste
poelie en moet de spanrol die krachten opne-
men. Die is daar niet op gebouwd en geeft vroeg-
tijdig de geest”.
Binnenkort start SKF zelfs met kits waarin ook
een waterpomp zit: “Vervang je de riem en niet
de waterpomp, dan gaat hij na korte tijd lek-
ken”, weet Van Genechten.

“Leg uit wat je doet!”
Dat kan allemaal zijn, maar een klant moet al
die extra onderdelen wel betalen. “Dat wil die
klant best, als je maar uitlegt wat je gaat doen

en waarom”, zegt Van Genechten. “Leg uit dat
het voor hem goedkoper is om die waterpomp
nu te vervangen dan over een maand als alles
opnieuw los moet. Leg uit dat je twee uur bezig
bent met het de- en monteren van het front van
zijn VW Passat om de distributieriem te kun-
nen vervangen. Leg ook uit dat dat opnieuw
moet als volgend jaar de multi-V-riem aan ver-
vanging toe is. En leg uit dat hij dus geld be-
spaart door het nu tegelijk te laten doen”.
Zo kan nog meer uitleg nodig zijn: “Controleer
bij vervanging van het multi-V-systeem ook de
krukasdemper en het tweemassavliegwiel. Leg
uit dat defecten in die onderdelen, de distribu-
tie en het multi-V-systeem kunnen vernielen”.

Kennis op afroep
Zo’n uitleg vraagt kennis en ook die levert SKF
graag: “Via ons gratis Pole Position-programma
geven we technische bulletins uit met montage-
procedures en -tips, foutenanalyse en antwoor-
den op veel gestelde vragen. Daarnaast geven
we in samenwerking met grossiers ook trainin-
gen. Het afgelopen jaar hebben 3700 autotech-
nici in de Benelux via ons een certificaat ge-
haald”.
Heel mooi, maar wat je op zo’n training leert
zakt weg. “Klopt, daarom zijn de technische
bulletins nu ook beschikbaar via bestelsyste-
men als TecDoc en mijngrossier. Gewoon de
button aanklikken en je hebt het technisch bul-
letin voor de auto waarvoor je een kit bestelt.
Dat is de juiste info op de juiste plaats.” ●
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“Is het dynamovrijloopwiel defect, dan
neemt de spanrol zijn werk over met alle
gevolgen van dien”, zegt SKF. 
Eerst zien dan geloven? Bekijk de video op
www.AMT.nl (Video, rubriek Werkplaats).

Hoe controleer je een krukasdemper? 
Trek een lijn over de demper en laat de motor 

stationair draaien. Wordt de lijn met een hoek van
meer dan een graad of 10 verbroken, dan is de

demper  versleten. Een verdraaiing zo groot als op
deze foto, komt in de praktijk alleen voor als de
rubberverbinding tussen binnen- en buitendeel

compleet verbroken is.

“Waak voor namaak”, waarschuwt SKF. De onder-
ste ‘demper’ heeft alleen een rubber randje voor
het zicht. Dempen doet hij net zomin als een vaste
poelie.

En hoe weet je of een multi-V-riem versleten is?
Meer dan drie barstjes op 3 inch betekent vervan-
gen. SKF helpt met de ‘Belt Wear Gauge’.

SKF-demper

Namaak

Rubber

Geen rubber
maar metaal!

Nieuwe demper Laat motor 60 sec. 
stationiar draaien

Versleten

Ok!
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