Prettig en veilig
van A naar B

Vervanging van de
koppeling
Waarom moet een koppeling tijdig vervangen worden?
Wanneer moet de koppeling
worden vervangen?
De koppeling heeft geen voorgeschreven levensduur of vervangingstermijn.
Wanneer de koppeling vervangen moet
worden is afhankelijk van het gebruik.
Wanneer u hard rijdt, veel in de file rijdt
of veel in de stad rijdt, slijt de koppeling
sneller. Tijdens het onderhoud bij uw
Kia-dealer / Kia-reparateur wordt de
koppeling altijd gecontroleerd. De koppeling wordt vervangen als de werking
niet meer toereikend is.
Merkt u tussentijds dat de koppeling
niet meer goed werkt en gaat slippen,
het bedienen van het koppelings-pedaal
zwaarder wordt, hoog aangrijpt of de
versnellingsbak slecht schakelt, ga dan
voor een controle naar de Kia-dealer /
Kia-reparateur. Soms moet de koppeling anders afgesteld worden en soms
moet deze vervangen worden, om
meer schade en stranding van de auto
te voorkomen. Als de koppeling slipt
dient deze zo snel mogelijk te worden
vervangen.

Duidelijk verder met Kia!

Alle handgeschakelde auto’s hebben een koppeling. De koppeling is één van de belangrijkste
onderdelen van een auto en zorgt voor de overbrenging tussen de motor en de
aangedreven wielen
De koppeling slijt door gebruik. Hoe meer de
koppeling slijt, hoe groter de kans is dat ook
andere onderdelen hieronder gaan lijden.
Dit heeft extra reparaties en onderhoud
tot gevolg. Als de koppelingsplaten versleten zijn zal de auto moeizaam zijn bestemming bereiken. Dit is goed te merken bij snel
optrekken en zware belasting. Wanneer de
koppeling echt versleten is zal het motortoerental fors oplopen ten opzichte van de
snelheid van de auto. De koppelingsplaat kan
geen verbinding meer maken met de motor
en de versnellingsbak en moet dringend
worden vervangen.
Het vervangen van de koppeling is
arbeidsintensief
De koppeling bevindt zich tussen de motor
en de versnellingsbak. Om bij de koppeling te
komen zal eerst de versnellingsbak gedemonteerd moeten worden.

De koppeling bestaat uit een koppelingsplaat, een drukgroep en een druklager.
Omdat de delen op elkaar inslijten en om een
optimale werking van de koppeling te garanderen, moet de koppeling altijd in zijn geheel
vervangen worden, dus zowel de koppelingsplaat, drukgroep en druklager.
Hoeveel tijd de totale vervanging van de
koppeling in beslag neemt, is afhankelijk
van het Kia model. Dit kan oplopen tot een
vervangingstijd van
acht uur.

Hoe werkt een koppeling?
Vliegwiel
Koppelingsplaat

De koppeling zorgt voor de mechanische verbinding tussen de motor en de versnellingsbak.
De motor is voorzien van het vliegwiel waartegen de koppelingsplaat wordt aangedrukt. Het
vliegwiel is direct verbonden met de motor en
draait als de motor loopt. De koppelingsplaat
is een plaat die direct is verbonden met de
versnellingsbak. Deze plaat heeft frictiemateriaal waarop de uiteindelijke verbinding tot stand
wordt gebracht. Een goed werkende koppeling grijpt soepel aan en maakt een geleidelijke
verbinding tussen de motor en de versnellingsbak mogelijk. De plaat wordt aangedrukt door
de drukgroep, die sterke veren bevat om een
krachtige verbinding te kunnen maken.
Als de koppeling versleten is kan er geen optimale verbinding plaatsvinden tussen de motor
en de versnellingsbak. Het toerental van de
motor loopt dan fors op, maar de auto komt
niet meer goed vooruit.
Bij het indrukken van het koppelingspedaal, het
ontkoppelen, wordt de drukgroep weggedrukt
van de plaat. De motor en de versnellingsbak
zijn dan niet meer verbonden (zie afbeelding
Open).
Wist u dat?
De koppeling juist ontkoppeld is als het koppelingspedaal is ingedrukt? Het contact van de
koppelingsplaat met het vliegwiel is essentieel
voor het rijden van een auto. Als het koppelingspedaal wordt ingedrukt zorgt de drukgroep
er voor dat de koppelingsplaat loskomt van het
vliegwiel en dus uitgeschakeld staat. De kracht
van de motor wordt nu niet overgebracht en nu
kan de versnellingsbak worden bediend. Zodra
het koppelingspedaal weer losgelaten wordt,
klemt deze de plaat weer vast. De koppeling is
dus een soort klem.

Gesloten

Drukgroep

Open

Deze afbeeldingen tonen een dwarsdoorsnede van een koppeling. De koppeling is direct op het
vliegwiel van de motor gemonteerd en bestaat uit een koppelingsplaat, die aan weerszijden van
wrijvingsmateriaal is voorzien, en een drukgroep. Wanneer de koppeling gesloten is drukt de
drukgroep, bestaande uit een ring en een diafragmaveer, de koppelingsplaat tegen het vliegwiel
aan. Hierdoor wordt het motorkoppel doorgegeven aan de versnellingsbak.
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afbeelding 1: een nieuwe koppeling
afbeelding 2: een versleten koppeling

Geen verrassingen bij uw Kia-dealer
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

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

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

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

Duidelijk verder met Kia!
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• Vaste prijzen: u weet dus waar u aan toe bent

