
EXPERTS 
WETEN WAAROM
Wanneer de weg draait en kronkelt, bewijzen premium 
stuur- en ophangingsonderdelen hun nut.
Daarom doen experten uit de hele wereld beroep op Sidem.

sidem.eu

Sidem is een toonaangevende Europese ontwerper en fabrikant van premium stuur- en ophangingsonderdelen voor de 
assemblage- en vervangingsmarkt in de automobielsector. Dankzij de focus op eigen productiefaciliteiten, de geavanceerde 
technische kennis, de jarenlange ervaring en voortdurende optimalisatie biedt Sidem het meest complete assortiment 
stuur- en ophangingsonderdelen van de hoogste Europese kwaliteit. Sidem maakt zo monteurs én hun klanten gelukkig. sidem.eu
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STURING & OPHANGING
HOE VERSLETEN
ONDERDELEN HERKENNEN?

Tevreden klanten

98%

WAAROM
EXPERTS 
VOOR SIDEM KIEZEN

Bij Sidem produceren we stuur- en ophangingsonderdelen in eigen 
bedrijf voor de eerstemontage- en vervangingsmarkt. We zijn dan 
ook zeer trots dat kwaliteit en productie in ons DNA zit. Dankzij de 
controle over elke stap in het productieproces kunnen de experten in 
de markt, namelijk de garagisten, rekenen op de beste kwaliteit! 

We zijn een volledig Europees bedrijf waarbij de productie van stuur- 
en ophangingsonderdelen zich in Roemenië bevindt. Het centrale  
magazijn van 27.000 m2 is gesitueerd in België. Van hieruit worden 
meer dan 90 landen wereldwijd bevoorraad.

Het merk Sidem bestaat reeds sinds 1933. Dankzij ons sterk team 
en ruim 90 jaar ervaring kan ons familiebedrijf prat gaan op familie- 
waarden en diepgaande knowhow.

Hierdoor weten OE-merken onze aanpak sterk te waarderen.     
Daarom doen merken zoals o.a. Porsche en Ford beroep op Sidem 
voor stuur- en ophangingsonderdelen.

Bovenal zijn we gekend door onze indrukwekkende catalogus met 
meer dan 9.000 referenties. We mogen met trots zeggen dat we 
het meest afdekkende gamma aan stuur- en ophangingsonderdelen 
in de vervangingsmarkt hebben. We zijn dan ook het enige merk dat 
aan garagisten zo goed als alle wagens van Europese of Aziatische 
origine van hoogwaardige vervangonderdelen kan voorzien.

Dit alles leidt ertoe dat we zeer tevreden klanten hebben en dat   
garagisten graag en vaak gebruik maken van Sidem onderdelen in 
de werkplaats.

Dé referentie in de markt

Vertrouwen van OE

Ervaring als troef

Europese productie

Fabrikant van stuur- en ophangingsonderdelen
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HET GROOTSTE ASSORTIMENT 
Sidem heeft meer dan 9.000 stuur- en ophangingsreferenties in zijn 

catalogus zodat u er altijd de onderdelen vindt die u nodig heeft.

DE HOOGSTE BESCHIKBAARHEID  
De catalogus omvat alle beschikbare types voor: ophangingsarmen 

boven en onder, ophangingsarmen voor voor- en achterwielophanging, 

ophanging met dubbele draagarm en multilink-ophanging.
 
SNEL ONLINE ZOEKEN
Vind alle stuur- en ophangingsreferenties die u nodig heeft in 

onze online catalogus via catalogue.sidem.be of via de 

mobiele app van Sidem.

sidem.eu

DE NR. 1 FABRIKANT VAN STUUR- EN OPHANGINGSONDERDELEN

Wanneer de weg draait en kronkelt, bewijzen premium stuur- en ophangingsonderdelen hun nut. 
Daarom doen experten uit de hele wereld beroep op Sidem.

Stuur- en ophangingsonderdelen zijn essentieel in de wagen. De draagarm, bijvoorbeeld, verbindt de wie-
len met het kader van de wagen en laat de wielen vlot op en neer bewegen. Tenslotte zorgen ze ook voor 
stabilisatie van de wielen.

Bij het falen van een draagarm spreken we meestal over een gebroken kogelgewricht of silent block. 
Een wagen dient ten minste jaarlijks nagezien worden aan de stuur- en ophangingsonderdelen. Zo vermijd 
je dat de wagen afgekeurd wordt in de autokeuring en dat je een ontevreden klant krijgt. Hoe weet je of de 
draagarm of kogelgewricht aan vervanging toe is? Tijdens het rijden kan je merken dat de wagen van de 
rechte lijn afwijkt of dat de wagen moeilijk bestuurbaar wordt bij bochten of oneffenheden op de baan.

Bij het onderzoeken van de wagen zijn er een aantal te volgen stappen.

Wat doet een draagarm? 
VRAAG 1

Hoe een versleten draagarm herkennen? 
VRAAG 2

Hoe ga je versleten onderdelen na in de wagen? 
VRAAG 3

STURING & OPHANGING 
HOE VERSLETEN 
ONDERDELEN HERKENNEN?

1

Ontdek hier waarom het belangrijk is om tijdig versleten stuur- en ophangingsonderdelen 
te herkennen en vervangen.

Bij de start van de visuele controle til je de wagen 
op zodat de wielen van de grond komen. Je houdt 
het wiel langs boven en onder vast terwijl je een 
kantelbeweging maakt. Met deze beweging willen 
we nagaan of er speling op het kogelgewricht van 
de draagarm zit. Speling zorgt er namelijk voor 
dat de ophanging en besturing van de wagen niet 
nauwkeurig reageert tijdens het rijden. Dit kan ris-
kant zijn bij drempels of kuilen in de weg. Je zal 
dan minder controle hebben over de wagen. Als 
je bij het uitvoeren van de kantelbeweging weinig 
weerstand voelt, dan duidt dit op speling.

2 3

Vervolgens ga je verder met de visuele controle 
en til je de wagen hoger op. Eerst ga je de staat 
na van de stofhoes op het kogelgewricht. Indien 
het rubberen materiaal van de stofhoes slijtage of 
scheurtjes vertoont, is het kogelgewricht aan ver-
vanging toe. Met een hendel kan je daarna testen 
of er ook speling op het kogelgewricht optreedt. Je 
doet dat door de draagarm op en neer te wringen 
ten opzichte van het wiellagerhuis. Wanneer de 
arm neerwaarts beweegt terwijl het kogelgewricht 
op zijn plaats blijft zitten, duidt dit op speling. 

Tenslotte bekijk je ook de staat van de silent blocks. 
Bij visuele controle met een lamp kan je hier zien 
of er scheurtjes of slijtage is. Je priemt opnieuw 
een hendel tussen het subframe en de draagarm 
en kijkt of het mogelijk is om beweging te creëren.  
Als je een beweging kan maken van één of meer-
dere centimeters, dan is er sprake van speling en 
slijtage van de silent blocks en dienen die ook ver-
vangen te worden. 
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Scan de QR-code en bekijk de 
video hoe je versleten onderdelen 
herkent.

Surf naar de Sidem website 
www.sidem.eu en schrijf je in 
voor onze nieuwsbrief voor 
meer technische updates.

Meer weten
Surf naar het Sidem YouTube-
kanaal en bekijk er onze andere 
installatie-video’s.

Sidem op YouTube

BEKIJK 
DE VIDEO

TECHNISCHE  
INSPECTIE 
VERSLETEN ONDERDELEN

Technische video


