
Waterpompen

Bij het vervangen van een aandrijfriem moet ook de waterpomp worden gecontroleerd  
en eventueel vervangen. Er zijn twee fundamentele scenario's: 

Geval 1: De waterpomp wordt aangedreven door de tandriem. In dat geval moet de water-
pomp altijd worden vervangen. Want het vervangen van de tandriem is een tijdrovende re-
paratie. Daarom is het zinvol om altijd alle slijtageonderelen te vervangen - ongeacht of de 
waterpomp defect is of niet. 

Geval 2: De waterpomp wordt aangedreven door een multi V-riem of een elektromotor. In 
oudere voertuigen is het vervangen van de riem relatief eenvoudig. De waterpomp hoeft 
daarom alleen te worden vervangen als hij echt versleten is. In modernere motoren daaren-
tegen zijn reparaties aan de steeds complexere aandrijvingen met toebehoren zo tijdrovend, 
dat het zinvol is om dit nieuwe slijtageonderdeel te vervangen tijdens de demontage van de 
aandrijving en dus altijd de waterpomp te vervangen. 
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Waterpompen

Volledig Gamma

Ongeacht de uit te voeren reparaties kunnen 
distributeurs, werkplaatsen en klanten rekenen 
op een compromisloze premium kwaliteit in 
Continental producten.  Continental biedt alle 
benodigde onderdelen - waterpomp, tan-
driem, accessoires - aan in praktische kits, 
waardoor een complete vervanging mogelijk 
is, inclusief de waterpomp.  

Als alternatief heeft Continental een reeks 
stand-alone waterpompen beschikbaar.  
Het assortiment omvat talrijke pomptypen  
en bestrijkt meer dan 50 miljoen voertuigen 
in Europa. Bovendien zijn de motoren waarin 
de waterpomp volledig losgekoppeld is van 
de motor ook voorzien van speciale types.  
De pomp wordt compleet geleverd met alle 
gebruiksonderdelen, inclusief dichtingen en 
schroeven, die nodig zijn voor de montage. 
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Voordelen

 > Talrijke typen voor meer dan 50 miljoen 
voertuigen

 > Soorten voor een meervoudige V-rie-
maandrijving en een elektrische aandrij-
ving

 > Inclusief bevestigingsonderdelen

 > Zeer rustige loop dankzij geïntegreerde  
lagering met rol- en kogellagers

 > Uitstekende afdichtingscapaciteit dankzij 
mechanische asafdichtingen van koolstof- 
en siliciumcarbide.

 > Eenvoudige kruisverwijzing via TecDoc en 
het Product Information Center (PIC)

 > 5 jaar garantie: www.continental-ep.com/5

De inhoud van deze publicatie is niet juridisch bindend en is uitsluitend bestemd ter informatie. De vermelde industriële eigendomsrechten zijn eigendom  
van Continental AG en/of zijn dochterondernemingen. Copyright © 2019 ContiTech AG, Hannover. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie kunt  
u terecht op www.contitech.de/discl_en


