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Gates PowerGrip® distributieriemen
Meer dan 100 miljoen auto’s in
Europa zijn uitgerust met
een distributieriem.
Distributieriemen hebben
in veel gevallen de
kettingen op motoren met
bovenliggende nokkenas
vervangen omdat ze
lichter, geruislozer,
efficiënter en economischer zijn en ze
niet gesmeerd moeten worden. Bovendien zijn ze
uitermate bestand tegen corrosie en rek. Gates
biedt de automobielvervangmarkt PowerGrip®
distributieriemen voor nagenoeg alle automerken.
En wat meer is : Gates helpt u PowerGrip®
distributieriemen verkopen!

Veeleisende toepassingen belasten de riemen
meer
Moderne, geavanceerde motoren ontwikkelen hogere
temperaturen en een groter aantal omwentelingen
per minuut. Bovendien worden er schijven met een
kleinere diameter gebruikt om plaats te besparen
onder de motorkap en zijn praktisch alle motoren
nu voorzien van een bovenliggende nokkenas. Door
deze gewijzigde werkomstandigheden worden
de distributieriemen zwaarder belast. Een goede
distributieriem werkt geruisloos en is betrouwbaar,
zonder veel onderhoud nodig te hebben. Om
een maximale levensduur te verzekeren en
voortijdige motorpech te vermijden, mogen er enkel
distributieriemen van eerstemontagekwaliteit gebruikt
worden.

Distributieriemen in eerstemontagekwaliteit
Gates distributieriemen voldoen aan de zwaarste eisen
van de eerstemontagemarkt. Ze worden immers strikt
volgens de specificaties van autofabrikanten in de hele
wereld geproduceerd. Autoconstructeurs in Europa,
Amerika, Azië en Latijns Amerika kopen de riemen
voor hun nieuwe motoren bij Gates. Het vertrouwen
dat de eerstemontagemarkt in Gates stelt, vloeit voort
uit de technische, design- en productiemogelijkheden
plus de unieke materialenkennis van het bedrijf.
Automobielfabrikanten die Gates riemen gebruiken
Alfa Romeo
Audi
Autovaz
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda

Iveco
Jaguar
Land Rover
MAN
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel

Peugeot
Porsche
Range Rover
Renault
Seat
Skoda
Subaru
Toyota
Volkswagen
Volvo

Namen met faam
1. Gates PowerGrip® distributieriemen
Een goede distributieriem werkt
geruisloos en is betrouwbaar,
zonder veel onderhoud nodig
te hebben. Dankzij hun goed
doordachte constructie en de
hoogwaardige materialen
waaruit ze gemaakt
zijn, zijn Gates PowerGrip®
distributieriemen precies
wat u zoekt.
Een PowerGrip® Kit bevat, afhankelijk van de
toepassing:
• 1 of 2 distributieriemen
• de nodige meelooprollen/spanrollen
• metalen ondersteuningsplaten
• montage-instructies
• andere onderdelen nodig voor een volledig
onderhoud (bouten, veren,...)
Een PowerGrip® Kit Plus bevat daarnaast ook:

2. Gates PowerGrip® Kits en PowerGrip® Kit Plus
Als u bedenkt welke ernstige problemen een slecht
werkende aandrijving kan veroorzaken, dan beseft u
meteen dat een aandrijving die perfect functioneert
geen overbodige luxe is. De kans is groot dat de
oorzaak van beschadiging aan één element ook de
andere aandrijvingsonderdelen heeft aangetast.
De beste manier om uw klanten een betrouwbaar
synchroon aandrijvingssysteem te garanderen, is
de distributieriemen, meelooprollen en spanrollen
gelijktijdig te vervangen. Gates’ gamma van
PowerGrip® Kits is hiervoor de ideale oplossing.
Gates biedt ook speciale kits aan: PowerGrip® Kit
Plus, aangevuld met olieringen en O-ringen of met de
waterpomp. Met een PowerGrip® Kit Plus hebt u alle
nodige elementen bij de hand voor een vervanging
van het synchroon aandrijvingssysteem.
Alle onderdelen zijn gemaakt door leveranciers aan
de eerstemontagemarkt, wat garandeert dat elk deel
van de kit van uitstekende kwaliteit is. De onderdelen
worden geleverd in een praktische kartonnen
verpakking, klaar voor montage.

• olieringen en O-ringen en/of
• de toepassingsspecifieke waterpomp van
eerstemontagekwaliteit
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3. Gates’ sonische riemspanningstester STT-1
De werking en de betrouwbaarheid van een aandrijving
zijn in hoge mate afhankelijk van een correcte riemspanning. Een ervaren automonteur mag dan wel in
staat zijn de spanning met zijn duim te controleren,

al te vaak blijkt dat de resultaten van dergelijke
metingen sterk variëren van persoon tot persoon.
Daarom beveelt Gates het gebruik van de sonische
riemspanningstester STT-1 aan: hij meet elke keer even
nauwkeurig.

Kenmerken
• Alle spanningswaarden en aandrijvingsspecifieke kenmerken
zijn voorgeprogrammeerd in het toestel
• Riemfrequentieanalyse
• De databank omvat alle populaire automodellen in Europa
• Kleine sensor en flexibele draad
• Enkel voor Gates riemen
• Gebruiksvriendelijk

4. Gates’ assortiment van professionele
instrumenten
Gates biedt nu ook een assortiment aan van
instrumenten voor hulp- en synchrone aandrijvingen,
waarvan 4 universele instrumenten en 11 aangepast
aan het motortype. Deze kwaliteitsvolle instrumenten
maken van Gates een totaalleverancier, die u alle

mogelijke producten en diensten aanbiedt voor
een volledig en professioneel onderhoud van
aandrijvingen, op het kwaliteitsniveau van de
eerstemontagemarkt. Gates’ nieuwe assortiment van
hulpmiddelen omvat de meest populaire motortypes
en is zo de ideale oplossing voor iedere professionele
autotechnicus.

Belangrijkste voordelen
• Alle producten en instrumenten voor aandrijvingen
beschikbaar bij één leverancier
• Professionele instrumenten
• Geavanceerde technologie
• Geleverd met handleiding

Constructie van PowerGrip® distributieriemen
Mengsel van de riem
Gates PowerGrip® distributieriemen zijn gemaakt uit een duurzaam rubbermengsel. HSN (“highly saturated nitrile”) is
de meest geschikte grondstof voor distributieriemen voor nieuwe motoren. Vroeger was polychloropreen het materiaal
bij uitstek waaruit distributieriemen vervaardigd werden, tot Gates in 1985 als eerste distributieriemen uit HSN
introduceerde. Een HSN-riem lijkt uiterlijk op een polychloropreenriem, maar functioneert duidelijk beter in de zeer hete
motorcompartimenten van moderne auto’s.
HSN-riemen zijn hun geld waard. Ze kosten meer dan polychloropreenriemen, maar daartegenover staat dat ze slechts
een klein percentage van de totale kost voor het vervangen van een riem vertegenwoordigen en dat ze absoluut
noodzakelijk zijn voor een aanvaardbare levensduur. De huidige motoren eisen riemen die feilloos presteren. Daarom
gebruiken autofabrikanten HSN-riemen in tal van nieuwe motoren, net zoals Gates. Polychloropreenriemen hebben niet
altijd dezelfde levensduur op de moderne geavanceerde motoren.
HSN-, ACSM-, hittebestendige polychloropreen- en gewone polychloropreenriemen zijn niet onderling verwisselbaar.
Duurzame toplaag
De duurzame toplaag versterkt de riem en biedt
bescherming tegen vuil, vocht, oliedruppels en
slijtage.
Nauwkeurig gevormde tanden
De nauwkeurig gevormde
tanden passen precies in de
vertanding van de schijf en
verminderen de geluidslast.
Trekkoorden
In elke distributieriem zitten sterke trekkoorden
uit glasvezel, die de belasting van de riem
onder spanning dragen. De trekkoorden zijn
gespiraleerd, voor een grotere weerstand tegen
buigvermoeiing en rek.

Tandprofiel
Het tandprofiel van de distributieriem biedt een constante, slipvrije vermogensoverdracht en verschilt
in grootte, vorm en afstand. Aanvankelijk hadden distributieriemen een trapeziumvormig tandprofiel.
Om te voldoen aan steeds veeleisender toepassingen werden het curvilineair en later het afgeleid
curvilineair profiel ontwikkeld.
Afgeleid curvilineair

Curvilineair

Trapeziumvormig

Elk tandprofiel heeft zijn eigen kenmerken en moet perfect aangepast zijn aan de toepassing.
Tandprofielen zijn niet onderling verwisselbaar.
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Montage van distributieriemen
Lees eerst deze informatie voordat u een nieuwe
distributieriem monteert. Stelt u zich ook de volgende
vragen:
• Vervangt u de riem omdat de oude
distributieriem stuk was of is het een algemene
onderhoudsprocedure?
• Als de oude riem stuk is, kan de motor nog draaien?
• Hebt u eerder al een distributieriem op deze motor
gemonteerd?
• Hebt u de handleiding van de autofabrikant
met daarin de precieze montage-instructies en
spanningsspecificaties?
• Beschikt u over het nodige gereedschap?
Alle PowerGrip®-distributieriemen van Gates
hebben een lange levensduur als ze op de juiste
manier worden gemonteerd en onderhouden. Volg
tijdens de montage altijd de aanwijzingen van de
autofabrikant, om een juiste spanning en een correcte
motorafstelling te verzekeren.

Uw antwoorden op deze vragen zijn heel belangrijk.
Is de oorspronkelijke riem stuk, dan kan de motor van
het voertuig schade hebben opgelopen. Herstel die
eerst voor u een nieuwe riem monteert. De lijst met
mogelijke problemen verder in deze brochure helpt u
te achterhalen waarom de riem versleten of defect is.
Aangezien motoren sterk van elkaar kunnen
verschillen, zijn ook de riemconfiguraties vaak erg
verschillend. We willen u toch een idee geven van
wat er zoal moet gebeuren bij de vervanging van
een distributieriem. Daarom laten we u stapsgewijs
de procedure zien, die wordt aanbevolen door één
fabrikant. Vergeet niet dat dit maar een voorbeeld
is. Het is belangrijk dat u de handleiding van de
autofabrikant raadpleegt voor specifieke instructies.

Verwijderen van de riem
Stap 1
Ontkoppel de aarding van de batterij.* Zorg ervoor dat
de motor koud is voor u eraan werkt.
Stap 2
Draai de krukas (in de normale draairichting) tot aan het
bovenste dode punt door de “O”-markering op één lijn
te brengen met de markering op de krukasdemper. De
verdelerrotor moet op één lijn worden gebracht met de
markering op het verdeleromhulsel.
Stap 3
Neem alle riemen, schijven of slangen weg die in de
weg zitten.
Stap 4
Verwijder het distributieriemdeksel.
Stap 5
Draai de regelschroef van de spanrol los.
Stap 6
Duw de spanrol van de riem weg en draai de
regelschroef van de spanrol opnieuw vast.
Stap 7
Verwijder de distributieriem.
Stap 8
Inspecteer de aandrijving zorgvuldig. Een verkeerde
uitlijning, een te hoge of te lage spanning en versleten
schijven zorgen er allemaal voor dat de riem het
voortijdig kan begeven. Als één van de componenten
van de aandrijving versleten is, vervang deze dan
onmiddellijk.

* Als er voorgeprogrammeerde zenders op de radio staan, noteer dan de frequenties voor u de batterij afzet.
Zo kunt u de radio opnieuw programmeren als u de riem vervangen hebt.
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Montage van de riem
Stap 1
Zorg ervoor dat de markeringen op één lijn staan.
• De wijzer van de krukas naar het bovenste dode punt.
• De verdelerrotor op één lijn met de markering op het
verdeleromhulsel.
• De wijzer van de tandschijf van de nokkenas op één lijn
met de markering op het motorblok.
Stap 2
Leg de riem over de schijven, zonder hem te forceren. Monteer
nooit een gebruikte riem, want de spanningswaarden zijn
berekend voor nieuwe riemen.
Stap 3
Draai de regelschroef van de spanrol langzaam los, zodat deze
opnieuw tegen de riem kan drukken. Breng de spanrol voorzichtig in
de juiste positie, zodat ze niet tegen de riem stoot. Zorg ervoor dat
de veer van de spanrol juist gekoppeld is.
Als de spanrol geen veer heeft, span de riem dan op volgens de
aanbevelingen van de autofabrikant.
Stap 4
Draai de krukas (in de normale draairichting) ten minste twee keer
volledig rond zodat de riem niet langer loshangt en de vertanding
van de riem en die van de schijven perfect in elkaar passen.
Stap 5
Maak de spanrol los en span de riem opnieuw aan volgens de
richtlijnen van de fabrikant. Als de aandrijving een vaste spanrol
bevat, gebruik dan Gates sonische riemspanningstester STT-1 om de
spanning te controleren. Draai de regelschroef van de spanrol en de
schroeven van haar as aan volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Stap 6
Monteer opnieuw het distributieriemdeksel en alle onderdelen die
eerder verwijderd werden. Draai alle schroeven vast volgens de
aanbevelingen van de fabrikant tot het draaimoment bereikt is.
Stap 7
Koppel de aarding van de batterij aan.
Stap 8
Start de motor, controleer de ontsteking en stel alles juist af.
Programmeer de radiozenders opnieuw.

Zoals reeds eerder vermeld, is dit een procedure aanbevolen door één fabrikant.
Een distributieriem vervangen kan aanzienlijk verschillen bij een ander model of merk.

Veiligheidstips

• Distributieriemen zijn niet onderling verwisselbaar. Gebruik de juiste
distributieriem die wordt aanbevolen in Gates’ catalogi.
• Behandel de riem met zorg en bewaar hem in zijn originele
verpakking tot u hem monteert. Een distributieriem mag nooit
geplooid, verdraaid of gebogen worden: dit kan de trekkoorden
beschadigen.
• Volg altijd de aanwijzingen van de autofabrikant
wanneer u een distributieriem vervangt.
• Sommige autoconstructeurs hebben speciale 		
montagewerktuigen ontworpen. Het gebruik van
andere gereedschappen zou schade kunnen veroorzaken.
Zorg er dus voor dat u het juiste gereedschap bij de hand 		
hebt. Gebruik Gates’ professionele instrumenten voor auto’s.
• Let erop dat u de riem nooit forceert.
• Monteer nooit een gebruikte riem.
• Als u één onderdeel van de aandrijving moet vervangen, vervang
dan ook de andere onderdelen: de kans is groot dat de oorzaak van
beschadiging aan één element ook de andere aandrijvingsonderdelen
heeft aangetast. De beste manier om uw klanten een betrouwbaar
aandrijvingssysteem te garanderen, is de distributieriemen en de metalen onderdelen gelijktijdig
te vervangen. Gates’ gamma van PowerGrip® Kits en PowerGrip® Kits Plus is hiervoor de ideale
oplossing.
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Behandeling en opberging van distributieriemen
In elke distributieriem zitten sterke
trekkoorden uit glasvezel, die de
belasting van de riem onder spanning
dragen. Hoewel deze koorden
erg sterk zijn, zijn ze ook broos.
Glasvezelkoorden hebben weliswaar
meer trekkracht dan de polyesterkoorden
die in V-riemen verwerkt zijn, maar ze zijn niet zo
buigzaam. Plooi of buig dus nooit een distributieriem.
Dit kan de trekkoorden beschadigen
en de levensduur van de riem
verkorten.

1. Dichtgeplakt

4. Alle info die u nodig
hebt

Behandel de riem met zorg en bewaar hem in
zijn originele verpakking tot u hem monteert. De
verpakkingen moeten zo worden gestapeld dat er geen
te hoge drukbelasting ontstaat. Distributieriemen
moeten worden bewaard op een droge plaats, waar
ze beschut zijn tegen direct zonlicht en extreme
temperaturen.
PowerGrip® distributieriemen zijn per stuk
verpakt in een doos. De doos vermeldt de
toepassingsmogelijkheden van de riem, een
aandrijvingsschema, afstelpunten en montagetips; 10
dozen per karton.
PowerGrip® Kits zijn handig verpakt in een stevige
kartonnen doos.

2. Met kilometersticker

5. Anti-namaak
hologram

3. Info in uw eigen
taal

Problemen opsporen en oplossen
Als een riem voortijdig stukgaat, is het belangrijk te
weten waarom, zodat de fout kan worden hersteld.
Het defect is meestal te wijten aan een probleem met
één van onderdelen van de aandrijving. Als de riem
voor om het even welke reden moet worden

vervangen, monteer dan een nieuwe riem.
Monteer nooit een gebruikte riem.
De volgende lijst, opgesteld door Gates-ingenieurs,
helpt u problemen op te sporen en op te lossen.

Symptomen

Oorzaak

Oplossing

Gebroken trekkoorden

Vreemd voorwerp in de aandrijving

Plaatsing van de beschermkap controleren

Te hoge spanning bij de montage

De riem correct aanspannen

Geplooide riem door verkeerde handeling

De tips voor behandeling van de riemen volgen

Lage spanning

De riem correct aanspannen

Vastlopen van een deel van de aandrijving

De oorzaak uitschakelen

Verkeerde uitlijning

Correct uitlijnen

Verkeerde spanning

De riem correct aanspannen

Afgesleten schijf(ven)

Schijf(ven) vervangen

Zeer lage spanning

De riem correct aanspannen

Spanningsverlies tijdens werking

De spanrolschroeven stevig vastdraaien

Hoge temperatuur

De oorzaak uitschakelen

Lage temperatuur

De oorzaak uitschakelen

Versleten meelooprol

De meelooprol vervangen

Te hoge spanning

De riem correct aanspannen

Ruwe schijf(ven)

Schijf(ven) vervangen

Inwerking van olie

Olielek

Defecte olieafdichting(en) vervangen

Afgesleten flanken

Beschadigde binnenrand(en) van de schijf

Schijf(ven) vervangen

Verkeerde uitlijning

Correct uitlijnen

Hoge spanning

De riem correct aanspannen

Lage spanning

De riem correct aanspannen

Verkeerde uitlijning

Correct uitlijnen

Beschadigde binnenrand(en) van de schijf

Schijf(ven) vervangen

Afgescheurde tanden

Afgesleten vertanding

Uitgeholde vertanding

Gebarsten rugzijde

Afgesleten tussentandvlakte

Lawaai
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Zo helpt Gates u PowerGrip® distributieriemen verkopen
Verkoopstand voor PowerGrip® distributieriemen
Deze handige en compacte verkoopstand biedt plaats
voor 15 distributieriemen. Uit het Gates gamma
distributieriemen kan men 15 referenties kiezen
die voldoen aan de lokale markteisen. Met deze
verkoopstand hebt u altijd de juiste vervangingsriemen
bij de hand om uw klanten een vlotte en perfecte
service te bieden.
Trainingsvideo
Deze videocassette laat u zien hoe u V-riemen,
Micro-V® XF geribde riemen en PowerGrip®
distributieriemen correct monteert en onderhoudt.
Het deel over de distributieriemen behandelt de
functie, de constructie, het gebruik en de inspectie
van de riem en de aandrijving. De cassette geeft ook
algemene richtlijnen in verband met de montage.

Grondige technische training
Gates heeft een nieuw pan-Europees team voor
technische ondersteuning en training samengesteld.
Het team zal trainingsinitiatieven en concepten voor
technische support ontwikkelen ter ondersteuning
van productontwikkeling en verkoop. Eén van
de objectieven hiervan is het benadrukken van
de voordelen van een grondige inspectie van het
aandrijfsysteem en van een volledig onderhoud bij
iedere vervanging van een synchrone riem of een riem
voor de hulpaandrijving.
Catalogi
Complete informatie over referenties van
distributieriemen vindt U in Gates’ riemencatalogus
voor personenwagens en in onze online catalogus, op
www.gatesautocat.com.
Deze nieuwe, praktische elektronische catalogus
laat u toe om met enkele muisklikken de juiste
distributieriem te vinden, aangevuld met de meest
actuele informatie.
Gates’ toepassingslijsten geven toepassingsinformatie
voor de meest voorkomende auto’s en zijn speciaal
bedoeld voor garages en servicestations. Naast
speciale numerieke lijsten voor PowerGrip® riemen
en PowerGrip® Kits, bestaat er ook een lijst met
fabrieksnummers en een lijst met vergelijkingstabellen,
om u te helpen de juiste vervangriem te vinden.
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Laat ons nog eens opsommen
• Nieuwe motoren ontwikkelen hogere
temperaturen en een groter aantal
omwentelingen per minuut met kleinere
schijfdiameters en met meer vermogen.
Daardoor eisen zij sterkere en duurzamere
distributieriemen uit HSN.

• De kern van een distributieriem zijn de
trekkoorden uit glasvezel, die belasting
van de riem onder spanning dragen.
Trekkoorden van glasvezel hebben meer
trekkracht dan polyesterkoorden en zij
zorgen voor een stabiele riemlengte.

• HSN is duur en moeilijk te verwerken,
maar riemen uit HSN functioneren bij de
hoge temperaturen in de huidige motoren
beter dan polychloropreenriemen.

• Alleen met de juiste riem kan een optimale
prestatie en levensduur bereikt worden.

• Distributieriemen zijn niet onderling
verwisselbaar, zelfs al lijken ze op elkaar.
Pogingen om geld te besparen met een
riem die niet van eerstemontagekwaliteit
is, kunnen leiden tot voortijdige
motorpech.

Waarom kiezen voor Gates PowerGrip® distributieriemen?
• Gates is fabrikant van het meest complete gamma riemen van eerstemontagekwaliteit.

• Gates verkoopt meer riemen aan autoconstructeurs dan om het even welke andere
riemenfabrikant.

• Gates is leidinggevend in de technologie van distributieriemen dankzij voortdurende
verbetering van zowel het gebruikte materiaal als het tandprofiel.

• Gates helpt u distributieriemen verkopen met behulp van technische steun en
marketingprogramma’s.

• Gates investeert voortdurend in kwaliteit, onderzoek en ontwikkeling om tegemoet
te komen aan de huidige en toekomstige eisen van zijn klanten. Als erkenning voor
zijn toewijding aan innovatie en kwaliteit, heeft Gates – naast de ISO 9001 en QS9000 certificaten – belangrijke kwaliteitsonderscheidingen ontvangen van zijn klanten.
Dankzij dit kwaliteitsprogramma blijft Gates ongetwijfeld ook in de 21e eeuw de meest
toonaangevende vernieuwer.

Opgelet!
Gebruik Gates PowerGrip® distributieriemen en kits alleen voor toepassingen die gespecificeerd zijn in
de Gates-literatuur. Monteer en onderhoud deze producten volgens de procedures voorgeschreven door
de autofabrikant en gebruik de aanbevolen werktuigen. Het negeren van deze instructies kan leiden tot
verwondingen of tot beschadiging van de auto. Gates is niet verantwoordelijk voor schade of verwondingen
die werden opgelopen omdat de instructies niet werden nageleefd.
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