
TOEBEHOREN  
VOOR SCHIJF- EN 
TROMMELREMMEN

WERK VEREENVOUDIGD. 
www.hella-pagid.com



 

TOPTOEBEHOREN VOOR SCHIJF- EN TROMMELREMMEN

BOUWSTENEN VAN EEN 
BETROUWBARE VEILIGHEID
Het begrip spitstechnologie vat samen wat de 
werkplaatspartners van Hella Pagid zo waarderen aan de 
waardigheid en de diversiteit van ons aanbod. En dat is niet 
zonder reden. Wij streven naar perfectie. Onze basis wordt 
gevormd door onderzoek en ontwikkeling. 

Onze ambitie: sneller dan de markt. Dit leidt tot een portfolio dat 
constant naar behoefte wordt uitgebreid en daarom altijd - en tot 
in de kleinste bouwsteen - aan alle behoeften van de klanten en 
de markt voldoet. 

DEEL VAN HET GEHEEL
In al onze toebehoren zijn de ervaring en de innovatiekracht van de onderneming terug te vinden. 
Ons assortiment omvat momenteel meer dan 600 toebehorensets voor remzadels, remschijven en 
remtrommels, die afzonderlijk kunnen worden besteld. Bovendien vindt u bij veel van onze producten alle 
nodige toebehoren reeds inbegrepen in de doos. 

Service als richtlijn
De beste techniek is niet alles. 
Als het gaat om het vereenvoudigen van 
het alledaagse werk van de werkplaats, 
kan niemand ons overtreffen. 

Naast een uitgebreide montage-
handleiding vindt u daarom ook alle 
benodigde toebehoren in de verpakking, 
zoals geleidingsplaten, metalen platen, 
schroeven, kunstof kapjes, veren en 
glijmiddel.

Remblokken met toebehoren

Remschoenen met toebehoren

Toebehorenset

Remzadel met toebehoren      



 

Veiliger per dozijn

Handig, stabiel, compact – dus typisch Hella Pagid:  
Met deze metalen box hebben vakwerkplaatsen altijd de juiste bevestigingsschroef bij 
de hand. De complete set bevat een voorraad van de 12 gebruikelijkste uitvoeringen 
van bevestigingsschroeven - vanzelfsprekend met zinklamellen coating. De op water 
gebaseerde dunne laag corrosiebescherming van iedere afzonderlijk schroef verhoogt 
de robuustheid en levensduur. Dankzij deze box is het vervangen van beschadigde 
bevestigingsschroeven snel en eenvoudig uitgevoerd – zonder compromissen aan de 
veiligheid. Bovendien kunnen de afzonderlijke bevestigingsschroeven altijd worden 
nabesteld.

 

Hella Pagid biedt meer dan 600 toebehorensets aan die zonder uitzondering aan 
de hoogste veiligheidsnormen voldoen en volgens OEM-voorschriften worden 
gefabriceerd. Alleen goed gemaakte en functionerende accessoires garanderen de 
veilige functie van het remsysteem. Deze accessoires zoals bevestigingsschroeven, 
klemmen, veren en remblokplaten zijn optimaal op de desbetreffende 
toepassingsgebieden afgestemd:

 ➔ Schijfremblokken
 ➔ Remschoenen
 ➔ Parkeerremschoen
 ➔ Remzadels

Nieuwe accessoires worden dringend aanbevolen, niet in de laatste plaats bij deze 
foutschermen:

 ➔ Bevestigingsschroeven tonen een verkeerd aanhaalmoment en zijn  
eventueel al losgedraaid

 ➔ Verouderde en uitgerekte remblokplaten en klemmen zijn gebroken  
of verloren gegaan

 ➔ Oude veren hebben nog maar een geringe spankracht, wat leidt tot  
storende geluiden en klapperen

Opmerking:
Bij voertuigen die ouder dan 48 maanden zijn, wordt geadviseerd de borgveer tijdens de 
remreparatie te vervangen!

 Springveren oud

 Springveren nieuw

Boven: remzadelveren nieuw. 
Onder: remzadelveren met duidelijk 

gereduceerde spankracht na circa 6 jaar 
gebruik met langere stilstandstijden.

WIST U DAT...?
… in een auto ongeveer 30.000 afzonderlijke onderdelen zijn 
ingebouwd en daarvoor slechts 1.000 - 1.400 schroeven worden 
gebruikt?

KLEINE ONDERDELEN – GROTE WERKING
Iedere nieuwe schijf- of trommelrem is slechts zo goed als de bijbehorende accessoires.  
Daarom gelden hier ook dezelfde strenge maatregelen als bij onderhoud en vervanging.
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