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Informatie
KYB
KYB is een van ‘s werelds grootste leveranciers van originele schokdempers (OE) 
aan voertuigfabrikanten.

89
vestigingen wereldwijd, inclusief fabrieken in Japan, 

Spanje en Tsjechië.

1 5op

auto’s op de wereldwijde productielijnen worden 

standaard uitgerust met schokdempers van KYB.

schokdempers worden wekelijks geproduceerd 

voor OE en aftermarket.

1 miljoen

KYB is de grootste fabrikant van hydraulische producten in Japan. 

Technologie van KYB wordt gebruikt door de wereldberoemde Bullet 

Train en veel vliegtuigen, zoals de Boeing 787 Dreamliner.

90%

van de schroefveren van KYB zijn gemaakt in speciaal 

daarvoor gebouwde KYB-fabrieken.



Producten van KYB
Naast banden spelen ophangingscomponenten een cruciale rol in de manier 
waarop een voertuig wordt gebruikt en bestuurd. In geheel Europa levert KYB
de volgende producten:

Klik hier om op onze 
‘Inside Suspension 

Video’ de functie van elk 
onderdeel te zien.
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Schokdempers

Beschermingsset

Schroefveren

Ophanging-montagesets
Stelt het stuur in staat de banden 
te draaien en vormt een rubberen 
stootkussen tussen het chassis en 
de ophanging. 

Dragen het gewicht van een voertuig en 
comprimeren om eventuele stoten of 
schokken als gevolg van het wegdek op te 
vangen. Schroefveren zorgen ook voor de 
juiste rijhoogte van het voertuig..

Schokdempers
Zorgen dat de banden in contact blijven 
met de weg, zodat u veilig kunt sturen en 
remmen. Reguleert het stuiteren van een 
schroefveer om deze gecontroleerd te 
laten teruggaan naar zijn gewone lengte.

Voorkomen dat stof en vuil de pakking van de 
schokdemper beschadigen. Functioneert als een 
kussen en voorkomt contact van de ophanging met 
de metalen behuizing van de schokdemper en de 
onderkant van de montageset wanneer deze wordt 
gecomprimeerd.

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww&t=3s


Productie en fabrieken 
van KYB
KYB telt wereldwijd 15 fabrieken die wekelijks circa 1 miljoen schokdempers voor 
OE en de aftermarkt produceren. Drie van deze fabrieken bevinden zich in Europa, 
evenals één fabriek voor schroefveren.

KAMS is de nieuwste 
schokdemperfabriek van KYB Europe, 
gebouwd om originele schokdempers 
te produceren voor Audi en BMW, maar 
ook voor de aftermarkt.

KYBSE is gevestigd in Spanje en 
produceert originele schokdempers - 
voornamelijk voor Peugeot, Citroen, Opel 
/ Vauxhall en Renault maar ook voor de 
aftermarkt.

KMCZ is gevestigd in Tsjechië en 
produceert originele schokdempers, 
voornamelijk voor Suzuki, Toyota, 
Renault en Nissan, evenals voor de 
aftermarkt.

KCME  is een ultramoderne fabriek 
voor schroefveren in Tsjechië, waar 90% 
van de KYB K-Flex-schroefveren wordt 
geproduceerd, ongeveer 3 miljoen op 
jaarbasis.

Alle schokdempers van KYB worden onderworpen aan 
strenge tests om een optimale effi  ciëntie en veiligheid 
te garanderen. Deze tests omvatten:

TOT 10 MILJOEN 
COMPRESSIECYCLI

COMPRESSIETESTSNELHEDEN

VAN 5 METER
PER SECONDE
EEN LATERALE BELASTING 
WORDT UITGEOEFEND
TOT 300 KG
TOT 850 UUR
AAN CORROSIEVE
SPROEITESTEN MET ZOUT

KRACHTTESTEN 
TOT 4.000 KG
VRIESTEMPERATUREN 

TOT -40°C
HOGE TEMPERATUREN 

TOT 100 °C



KYB OE vs. aftermarkt
KYB maakt schokdempers voor zowel OE als de aftermarket. Er is maar één 
verschil tussen de twee:

Er is een klein verschil in de afstemming van de kleppen. Dit omdat het 
aftermarketproduct van KYB op oudere auto’s wordt gemonteerd, wat 
betekent dat de nieuwe schokdemper tussen de verouderde stuur- en 
ophangingscomponenten wordt gemonteerd. De kleppen op KYB-
schokdempers voor de aftermarket zijn precies afgesteld om dit te 
compenseren.

De gebruikte materialen, toegepaste kwaliteitscontroles en gebruikte machines 
blijven allemaal gelijk aan die van OE-onderdelen. Het aftermarketproduct van 
KYB behoudt daarom de optimale kwaliteit die door autofabrikanten wordt 
geëist, maar is afgestemd op de behoeften van de aftermarket-klant.

Het is veel moeilijker om een nieuwe klant te vinden dan 
om zaken te blijven doen met de huidige klant op hetzelfde 
niveau. Waarom zou u het risico lopen een terugkerende 
klant te verliezen door een product te monteren dat u niet 
kent of niet vertrouwt?

“Huismerken” zijn misschien goedkoper, maar u verliest het 
prijsvoordeel wanneer een defect onderdeel moet worden 
vervangen.

Onze kwaliteit is gemakkelijk uit te leggen aan uw klanten. 
KYB is al meer dan 80 jaar een expert op het gebied van 
hydraulica en is leverancier van enkele van de grootste 
voertuigfabrikanten ter wereld.

Tests door KYB
KYB test nieuwe producten op een speciaal 
gebouwde testbaan in Kashio, Japan. Deze 
faciliteit van $ 35 miljoen is gebouwd in 2011 en 
beschikt over verschillende banen die speciaal 
zijn ontworpen voor de ontwikkeling en het testen 
van ophangings- en stuurcomponenten.

In Europa verkochte KYB-producten moeten 
bovendien een voertuigmontage- en rijtest 
ondergaan. KYB Europa beschikt over een 
montage- en testcentrum in Frankrijk uitgerust 
met onder meer hefbruggen, een volledig 
assortiment garageapparatuur en de nieuwste 
3D-technologie voor geometriecontroles.

Waarom meer betalen voor KYB

KYB biedt technici ondersteuning bij het vinden, 
monteren en verkopen.

Het garantiepercentage van KYB in Europa is ongeveer 0,2%.

Omdat KYB een OE-leverancier is, kunt u er zeker van zijn 
dat minstens op origineel niveau wordt gerepareerd...
nooit op een lager niveau!

Klik hier om 
een video over 
onze testbaan 

te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ&t=2s


Schokdempers van KYB
KYB beschikt over meer dan 4000 schokdempers, beschikbaar in verschillende 
assortimenten.  Elke assortiment biedt een andere technologie en is ontworpen 
om u te helpen in uw besluitvorming welk type technologie het beste past 
bij uw klant. Alle KYB-schokdempers worden geleverd met 2 jaar onbeperkte 
garantie vanaf de montagedatum.

Schokdempers zijn cruciaal voor de veiligheid. Met slechts één versleten 
schokbreker kan de remafstand bij een snelheid van 50 km/u met wel twee 
meter toenemen.

KYB Gas-A-Just
Mono-tube gasgevulde schokdemper.

Beschikbaar voor auto’s en 4x4.

Vervanging voor voertuigen met OE mono-tube-gas, of een 
upgrade voor OE twin-tube-eenheden.

Het mono-tube-ontwerp is responsiever en biedt extra 
controle. Een eenheid met hoogwaardige prestaties.

Voorvoegsel onderdeelnummers: 55xxxx: Schokdemper 

KYB Premium
Twin-tube oliegevulde schokdemper.

Verkrijgbaar als veerpoten, schokdempers en patronen 
voor auto’s, 4 x 4 en lichte bedrijfsvoertuigen.

Vervanging voor voertuigen met OE-olie, herstel van OE-
prestaties.

Voorvoegsel onderdeelnummers: 44xxxx: Schokdemper 
                        66xxxx: Patroon
                                                            63xxxx: Veerpoot

KYB Excel-G
Twin-tube gasgevulde schokdempers.

Verkrijgbaar als veerpoten, schokdempers en patronen 
voor auto’s, 4 x 4 en lichte bedrijfsvoertuigen.

Vervanging voor voertuigen op OE-gas, of een upgrade 
voor die op OE-olie.

De meest populaire optie op OE-niveau, wordt gebruikt 
voor 85% van de auto’s.

Voorvoegsel onderdeelnummers: 34xxxx: Schokdemper
              36xxxx: Patroon
                             23/33xxxx: Veerpoot

KYB Ultra-SR
Mono-tube/twin-tube gasgevulde schokdempers (hoge 
druk).

Verkrijgbaar als veerpoten, schokdempers en patronen voor 
sportwagens of auto’s die zware lasten trekken.

Upgrade voor sportwagens met regulier OE-gas of mono-
tube eenheden.
De unit heeft een hardere dempingskracht, dus een 
reactievere wegligging en besturing.

Voorvoegsel onderdeelnummers:
24xxxx: Mono-tube schokdemper                                         
35xxxx: Twin-tube schokdemper
32xxxx: Veerpoot
37xxxx: Patroon
         

KYB AGX-serie
Verstelbare gasgevulde twin-tube-eenheid. Vier of acht 
instellingen via een draaiknop op de eenheid of bovenaan 
de zuigerstang.

Verkrijgbaar als veerpoten, schokdempers en patronen 
voor sportwagens.

De mate van demping kan zonder verwijdering worden 
ingesteld.

Voorvoegsel onderdeelnummers: 76xxxx: Patroon          
                                   74xxxx: Schokdemper
               73xxxx: Veerpoot
         



Binnenkant van een 
schokdemper
Twin-tube vs. mono-tube

Excel-G
Twin-tube

Een twin-tube schokdemper is uitgerust 
met twee cilinders; een cilinder aan de 
buitenkant en een aan de binnenkant.

Ze bevatten zowel olie als gas onder 
druk. De vereiste weerstand wordt 
gecreëerd doordat de olie door een 
aantal zorgvuldig gekalibreerde 
kleppen van de binnenste naar de 
buitenste buis stroomt.

Dit is de meest populaire OE-optie, 
maar onder extreme omstandigheden 
of sportief rijden kan een mengsel 
van olie en gas ontstaan, wat 
resulteert in prestatieverlies. We 
raden een upgrade naar mono-tube 
aan wanneer dit de waarschijnlijke 
rijstijl van de klant is.

Gas in een twin-tube staat onder een 
druk van circa 2,5 bar.

Buitenste cilinder

Binnenste cilinder

Olie 

Gas

Gas-A-Just
Mono-tube

Een mono-tube schokdemper heeft 
slechts één grote cilinder in plaats 
van twee.

Gas en olie worden fysiek gescheiden 
door een drijvende zuiger, dus geen 
risico op inblazen van lucht.

Een grotere zuigerklep betekent een 
bredere drukzone, wat zorgt voor een 
dempingskracht die nauwkeuriger 
en reactiever is.

Gas in een mono-tube-eenheid staat 
onder een druk tussen 25 en 30 bar.

Olie 

Gas

Een cilinder

Zuigerklep

Drijvende zuiger

Wilt u de binnenkant van een schokdemper zien functioneren? 
Klik hier.

https://www.youtube.com/watch?v=f0SQ7rBayg8


Schroefveren van KYBKYB
Constante en conische draad
U hebt misschien gemerkt dat KYB u voor sommige 
mini-blok-schroefveren (ovaal) de keuze biedt uit een 
ontwerp met constante draad en een conische draad.

RJ

RX

Conische draad
Onderdeelnummers beginnen met 
RJ.

De draad wordt richting het einde 
van de veer dunner, zodat de 
spiralen netjes in elkaar worden 
gedrukt.

Hoe groter de hobbel, hoe meer de 
veer wordt samengedrukt, vandaar 
de ‘progressieve’ ordening.

Dit ontwerp komt overeen met de 
OE-veer waarmee het voertuig is 
uitgerust.

Constante draad
Onderdeelnummers beginnen 
met RX.

De draad heeft een constante 
diameter, dus de veer zal 
gelijktijdig op uniforme wijze 
gecomprimeerd worden, vandaar 
de ‘lineaire’ ordening.

Deze optie biedt een scherp 
geprijsd alternatief voor het 
aftermarket-ontwerp.

De twee gedragen zich totaal verschillend. Daarom mogen ze nooit samen 
op dezelfde as worden gemonteerd.

Veel van onze concurrenten bieden alleen de constante draadveer als 
aftermarket-optie, KYB beschikt over een volledig assortiment van zowel 
constante als conische draadveren.

‘Side load’-veren
‘Side load’-veren, ook wel bekend als ‘banaanvormige’ veren, worden in veel 
moderne auto’s gebruikt en zien er iets anders uit dan miniblokveren, omdat 
ze licht gebogen zijn. Dit kan vaak voor verwarring zorgen bij de montage.

Let bij de montage op het gedeelte 
van de veer dat van buiten naar de 
binnenkant van de compressor buigt.

Als de nieuwe gecomprimeerde spoel 
nog steeds naar buiten buigt en het lijkt 
alsof het tegen de wielkast schuurt, is 
de veer niet correct gemonteerd.

Nadat het volledige gewicht 
van de auto erop geplaatst is, 
wordt de ‘side load’-veer recht 
samengedrukt. Na jarenlang recht 
te zijn samengedrukt, ziet de originele 
veer er een stuk rechter uit dan de 
vervangende veer.



KYB-montagesets
Montagesets zijn een essentieel onderdeel van het ophangingssysteem 
van een voertuig. Ze vormen een rubberen kussen tussen het chassis en de 
ophanging, waardoor de belasting op de ophanging wordt verlaagd door de 
absorptie van trillingen.

Ze kunnen ook een lager bevatten, waardoor het stuurwiel de ophangingskolom 
en de wielen kan draaien. Het zorgt ervoor dat het stuur bij het loslaten 
terugkeert naar zijn oorspronkelijke rechte positie.

Montagesets verzetten net zoveel werk als schokdempers. Om een soepele 
besturing en comfort voor passagiers te garanderen, moeten montagesets 
tegelijk met schokdempers en veren worden vervangen.

KYB biedt een volledig assortiment montagesets - dit betekent dat de houder, 
het lager en alle moeren, schroeven en andere bijbehorende artikelen zijn 
inbegrepen. Het onderdeelnummer begint altijd met “SM”. Wees voorzichtig 
wanneer u deze montagesets vergelijkt met die van concurrenten, aangezien 
die sets vaak niet volledig zijn.

KYB biedt nu ook een beperkt assortiment onderdelensets voor wanneer een 
complete set niet nodig is. Deze onderdeelnummers beginnen altijd met “MB” 
en bevatten alleen de lager.

LagerRubberen kussen

KYB-beschermingssets
Beschermingssets bestaan uit een aanslag en een stofkap.

Aanslag
Bij het volledig 

samendrukken van de 
zuigerstang vormt de 

aanslag een kussen om 
doorslaan te voorkomen.

Alle KYB-beschermingssets worden per twee geleverd. Ze moeten voor 
bescherming en een langere levensduur altijd gelijktijdig met de schokdemper 
worden vervangen.

Verkooptip: Als u schokdempers verkoopt, vraag dan 
“hoe lang wilt u uw auto houden?” omdat beschermingssets 
de levensduur van nieuwe schokdempers tegen relatief lage 
kosten verlengen.

!

Stofkap
Beschermt de olieafdichting 
en de zuigerstang tegen vuil 

op wegen, stof, ijs / gesmolten 
sneeuw en bijtend zout.



Het juiste
KYB-onderdeel vinden

KYB-catalogus

U kunt op drie manieren het juiste KYB-onderdeel vinden:

KYB-catalogus

1

KYB heeft twee 
verschillende 

catalogi: een voor 
schokdempers, 
montagesets en 

beschermingssets 
en een andere voor 

schroefveren.

TecDoc

2

KYB is een erkende 
gegevensleverancier 

met A-rating van 
TecDoc.

Online catalogus

3

Beschikbaar op 
www.kyb-europe.com 

of op de KYB
App voor veringen.

Klik hier voor meer informatie

Ophangingsoplossingen 
van KYB
KYB beschikt over diverse tools ter ondersteuning van distributeurs en 
werkplaatsen.

360º-productafbeeldingen
De veerpoten en semi-veerpoten van KYB kunnen in 3D 
geraadpleegd worden op de KYB-website. De gebruiker kan 
draaien en inzoomen op de afbeelding, en vergelijken met 
de unit die moet worden vervangen. De mogelijkheid om alle 
details te vergelijken zorgt ervoor dat het juiste onderdeel 
voor de werkuitvoering wordt gekozen en betekent dus een 
hogere effi  ciency en minder retourzendingen.

KYB Suspension Solutions App
KYB beschikt over een gratis app die speciaal is ontworpen 
om technici te helpen vervangingsonderdelen te 
identifi ceren en te verkopen voor voertuigen met versleten 
ophangingscomponenten.

Montagevideo’s
KYB beschikt op YouTube over een bibliotheek met meer 
dan 130 montagevideo’s met vandaag meer dan 5 miljoen 
views! De video’s zijn bedoeld voor specifi eke onderdelen 
met een moeilijke montage.

Klik op elke afbeelding om toegang te verkrijgen tot de tool.

https://kyb-europe.com/nederlands/ondersteuningszone/
https://kyb-europe.com/nederlands/360-zone/
https://kyb-europe.com/app/
https://kyb-europe.com/nederlands/montagevideos/


kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Voor een meer diepgaande 
trainingservaring biedt KYB online 

trainingen voor distributeurs en 
werkplaatsen.

Om uw training aan te vragen bij 
een lid van het technische team 

van KYB: klik hier.

https://kyb-europe.com/nederlands/training/
https://kyb-europe.com/nederlands/
https://www.facebook.com/KYBSuspension
https://twitter.com/KYBEurope
https://www.youtube.com/KYBEurope
https://www.instagram.com/kybeurope/



