Voorkom motorschade
en kostbare reparaties

Vervanging van de
distributieriem
Waarom moet uw distributieriem worden vervangen?
De distributieriem is een belangrijk onderdeel in de motor van uw auto. Deze zorgt dat de
timing van essentiële onderdelen in een verbrandingsmotor continu gewaarborgd blijft. De
distributieriem is een riem die bestaat uit rubber en vezels. Deze materialen zijn aan slijtage
onderhevig. De riem zal daarom periodiek vervangen moeten worden. Het vervangen van
de distributieriem is arbeidsintensief en daardoor een kostbare reparatie. Maar wanneer de
distributieriem niet tijdig wordt vervangen, kan deze beschadigen of breken. De motor kan
hierdoor flinke schade oplopen! Laat de distributieriem daarom op tijd, volgens fabrieksvoorschriften vervangen.
De distributieriem vervangen is
arbeidsintensief

Precisiewerk
Het is belangrijk dat de distributieriem
op de juiste manier wordt vervangen.
Vaak worden daarbij ook andere
delen die in contact staan met de
riem vervangen, omdat versleten
componenten schade aan de nieuwe
riem kunnen toebrengen. Tijdens het
vervangen van de riem moeten allerlei
markeringen en merktekens op de
juiste plek staan, zodat de timing van
verschillende onderdelen goed is.
Ook een correcte riemspanning tijdens
de montage is van essentieel belang
voor een goede werking.

Duidelijk verder met Kia!

Voordat de monteur de distributieriem kan
monteren, zal hij de oude distributieriem
moeten demonteren. Deze riem is niet direct
bereikbaar. Er moeten eerst veel onderdelen
worden gedemonteerd, zoals bijvoorbeeld de
multiriemen, krukaspoeli, afhankelijk van het
model de aluminium afdekplaat en het luchtfiterhuis én tenslotte de stofkappen. Omdat
de distributieriem op een lastig bereikbare
plek in de auto zit, is het vervangen van de
riem tijdrovend en kostbaar.
Bij de vervanging van de distributieriem
worden de overige delen die in contact staan
met de riem gecontroleerd. De geleiderol
en spanrol, waar de distributieriem omheen

rolt, worden ook vervangen. Bij de vervanging van de riem controleert de monteur ook
of de riem de juiste spanning heeft. Als de
riemspanning correct is, kunnen alle gedemonteerde delen opnieuw gemonteerd worden. Ter controle of alles goed is aangesloten, draait de monteur de motor handmatig
rond. Hoeveel uur de totale vervanging van
de distributieriem in beslag neemt, is afhankelijk van het Kia model. Dit kan oplopen tot
een vervangingstijd van zes uur.

Nokkenassen

Hoe werkt een distributieriem?
De motor bestaat uit vele onderdelen, waaronder ook enkele essentiële mechanische componenten. Om uit te leggen wat de rol van de
distributie is volgt een korte technische uitleg.
De motor heeft een as die de krachten van
de verbrandingen in de motor overbrengt in
een draaiende beweging; de krukas. De krukas
drijft op zijn beurt weer andere assen aan
in de motor; de nokkenassen. De aandrijving
van de nokkenassen vindt plaats middels de
distributie.
De distributie bestaat uit een riem (of een ketting) en enkele bijbehorende geleiderollen (of
de auto een ketting of een riem heeft hangt af
van het type auto en type motor).
De distributieriem heeft tanden, zodat deze
niet kan slippen of verdraaien. Omdat de distributieriem moet zorgen dat de nokkenassen
op een juiste manier worden aangedreven door
de krukas, is het belangrijk dat de riem precies
goed wordt gepositioneerd, zodat de timing
tussen krukas en de nokkenassen op elkaar
is afgesteld. Klopt de timing niet, dan kan dit
grote schade tot gevolg hebben.
Voorkom schade bij riembreuk
Als de distributieriem breekt, kan dit leiden
tot grote schade. De kleppen kunnen dan de
zuigers raken. Dit kan zelfs het einde van de
motor betekenen! Omdat de distributieriem
aan slijtage onderhevig is en een riembreuk
voorkomen moet worden, moet deze dus tijdig
preventief worden vervangen.
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De nokkenassen bedienen de kleppen van de
verbrandingsmotor. De inlaatkleppen zorgen
ervoor dat een brandstof/luchtmengsel in de
cilinder gezogen kan worden. De uitlaatkleppen
zorgen ervoor dat de uitlaatgassen naar
buiten verdreven worden. Alleen bij een goede
aandrijving van de nokkenas zullen deze
kleppen op het juiste moment openen en
sluiten.

Geen verrassingen bij uw Kia-dealer
Wist u dat de distributieriem ook regelmatig
moet worden vervangen wanneer de auto niet
of weinig wordt gebruikt? Omdat de riem van
rubber is, kan deze uitdrogen en kunnen er
scheurtjes ontstaan.

Bij Kia houden we niet van onaangename verrassingen. Daarom hebben we vaste
reparatie- en onderhoudsprijzen vastgesteld. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
De 5 voordelen van reparatie en onderhoud bij de erkende Kia-dealer / Kia-reparateur
op een rij:
• Onderhoud door Kia-specialisten

Veel rijplezier!

• Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met kwaliteitsonderdelen
• Gebruik van geavanceerde diagnoseapparatuur en gereedschappen
• Vaste prijzen: u weet dus waar u aan toe bent

Kia Motors Nederland B.V.
De Corridor 25
3621 ZA Breukelen
Internet: www.kia.nl
E-mail: info@kia.nl

Bekijk de film over Kia Distributieriem. Scan deze QR code
met uw smartphone

Duidelijk verder met Kia!

KZK601XXDIST

• Een werkplaatsafspraak kunt u ook maken op www.mijnkia.nl

