
Bepaal de maat van de aandrijfriem!

Door technische aanpassingen van machines zijn er verschillende aandrijfriemen gebruikt (vaak ook per type machine). 
Om de juiste aandrijfriem voor uw machine  te bepalen zijn er verschillende mogelijkheden.

1. U kunt de maten van de riem nog lezen:
U verwijdert de aandrijfriem en op de riem treft u de maat nog aan. Vergelijk deze maat met de beschikbare    
aandrijfriemen of geef uw aangetroffen maten door aan uw dealer of Matom BV.

2.      U kunt de maten van de aandrijfriem niet meer lezen: 
a) Controleer eerst of de centrifugaal koppeling (is de koppeling op de motor) en de poelie goed in lijn 

staan. Zeker als u de motor heeft vervangen is dit noodzakelijk. U kunt dit bijv. doen door een 
waterpas langs beide koppelingen te houden. U kunt correcties uitvoeren door de motor bouten los te 
draaien en de motor enigszins te verplaatsen. Draai de motor bevestiging bouten handvast zodat u de 
motor altijd nog kunt verplaatsen waardoor de riem strakker of losser komt te staan.

b) Veeg de binnenkant groef van de centrifugaalkoppeling en poelie goed schoon met een doek. 
c) Trek een lengte van ± 5mm diameter touw rond de twee poelies voor het bepalen van de lengte van 

de aandrijfriem. Trek het touw strak. Zorg ervoor dat de uiteinden van het touw een overlap hebben 
van zo’n 4 centimeter. 

d) Trek een lijn over het overlappende touw met een pen of permanent marker. Zorg ervoor dat de lijn 
zichtbaar is op beide gedeeltes van het touw. Haal het touw uit de poelies. 

e) Leg het gemarkeerde touw plat op een stevige ondergrond. Gebruik een meetlint of rolmaat om de 
afstand tussen de twee markeringen op te meten. 

f) U heeft nu de binnenmaat van de aandrijfriem opgemeten (de Li maat). Bepaal aan de hand van de 
vermelde riemen uw benodigde aandrijfriem (neem de riem die het dichtst bij de gemeten lengte 
zit!) of neem contact op met Matom BV.

g) Denk er aan dat u na het plaatsen van de riem deze ongeveer duimdikte moet kunnen indrukken.

Li= binnenlengte, La= buitenlengte, Lw/LP= werkende lengte, Ld = iso lengte, 


