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In de afgelopen maanden en jaren zijn er veel veranderingen geweest in 
de aanbevolen vervangingsintervallen voor distributieriemen voor de 
verschillende merken die tot de Volkswagen groep behoren. Daarom 
hebben wij een overzicht gemaakt van de situatie zoals die vandaag de 
dag is. 
 
Gates adviseert reeds sinds lange tijd om gelijktijdig de riemen, spanrollen 
en meelooprollen te vervangen, dus een volledige vervanging van het 
aandrijfsysteem, wat resulteert in een zorgeloze prestatie tot de volgende 
interval. 
Tevens zien we dat ook de autofabrikanten dit overnemen en dat ze OES 
kits aanbieden voor een volledige vervanging voor het aandrijfsysteem. Ze 
zijn ook gestart om de vervanging van de spanrollen in hun 
onderhoudsintervallen mee te nemen. Dit is ook het geval voor VAG (zie 
www.gates.com/europe/technische-info). 
 
Let wel dat deze vervangingsintervallen de OE aanbevelingen zijn voor de 
maximale kilometrage voor deze aandrijving. Een snellere vervanging kan 
nodig zijn als het voertuig in extreme omstandigheden opereert; zoals een 
sportieve rijstijl, extreme temperaturen (*), zand en gravel, veel stationair 
draaien (taxi’s, couriersbusjes etc), frequente stops, altijd korte afstanden 
rijden etc. VAG adviseert daarom om de conditie van de componenten te 
controleren bij elke grote onderhoudsbeurt. 
 
Hou er tevens rekening mee dat de motor op kamertemperatuur moet zijn 
voor de installatie en een precieze opvolging van de OE installatie 
instructies sterk wordt aanbevolen. 
Tevens adviseren wij om altijd de laatste OE informatie omtrent de 
vervangingsintervallen te controleren. 
 
Voor een correcte identificatie voor Gates riemen en kits voor de VAG 
motoren kunt u onze website raadplegen: www.gatesautocat.com
 
Zie tevens Technisch Bulletin  #  002, 007, 010, 011, en 012 voor meer 
informatie over specifieke VAG modellen. 
 
 
(*) Voor langere blootstelling aan temperaturen boven de 26 °C of onder 
de  -6 °C, wordt de interval teruggebracht van 5 naar 4 jaren. 
 
 
 
Bezoek onze on-line catalogus: www.gatesautocat.com
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