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ACCESSOIRES



ACCESSOIRES VAN HELLA PAGID

VEILIGHEID BEGINT AL BIJ HET 
KLEINSTE ONDERDEEL
Goed om te weten: 
Hella Pagid heeft naast de reeds met de remblokken meegele-
verde slijtindicatoren meer dan 220 vervangende slijtindicatoren 
in het programma. Indien een remblok standaard voor een 
slijtindicator is voorbereid, maar deze niet wordt meegeleverd, 
verzoeken wij de klant het niet zonder de gebruikelijke veiligheid 
te stellen. De elektronische slijtindicator van Hella Pagid

worden gekenmerkt door een hoge hittebestendigheid en een 
zeer goede isolatie.

Goed om te hebben: 
Nuttige accessoires voor alle componenten van de reminstallatie 
– o. a. een complete set voor alle op de markt verkrijgbare be-
vestigingsschroeven, compact in een handige metalen box. 

DAT IS GAAF
De toestand van de reminstallatie heeft een doorslaggevende invloed op de verkeersveiligheid.  
De controle van de toestand wordt hoofdzakelijk door de slijtindicator overgenomen.  
Daarom mag de functie en het effect hiervan niet worden onderschat. 

Slijtindicatoren voor remblokken leveren een belangrijke bijdrage 
aan uw veiligheid. Ze zorgen ervoor dat u met functionerende 
remmen rijdt. Sluit daarom geen compromissen en gebruik uit-
sluitend merkaccessoires van Hella Pagid. Deze worden volgens 
OE-voorschriften vervaardigd en bestaan uitsluitend uit materiaal 
van hoge kwaliteit, zodat een hoogste mate aan veiligheid, duur-
zaamheid en comfort kan worden gegarandeerd. 

Zoals de naam al zegt, zijn slijtindicatoren bestemd als contro-
le-inrichting die aangeeft wanneer de remblokken versleten zijn. 
In het algemeen kan men twee soorten slijtindicatoren onder-
scheiden – mechanische en elektronische:

1. Mechanische, op de remblok-
drager aangebrachte slijtin-
dicatoren produceren bij het 
remmen een luid, vibrerend 
waarschuwingsgeluid zodra 
het wrijvingsmateriaal de kritieke restdikte heeft bereikt.

2. Er zijn elektronische con-
trolesystemen in het wrij-
vingsmateriaal ingebed. Bij 
het bereiken van de rest-
dikte wordt de kabel door 
het remmen doorbroken 
waardoor de stroomkring wordt onderbroken en er een kort-
sluiting ontstaat, die er op haar beurt voor zorgt dat er een 
waarschuwingssignaal in de tacho-eenheid gaat branden.



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 de vervanging van beschadigde 
bevestigingsschroeven snel en eenvoudig uitgevoerd – zonder compromissen aan de 
veiligheid. Bovendien kunnen de afzonderlijke bevestigingsschroeven altijd worden na-
besteld.

Hella Pagid biedt meer dan 550 accessoires aan die zonder uitzondering aan de hoog-
ste veiligheidsstandaards voldoen en volgens OEM-voorschriften worden vervaardigd. 
Alleen correct vervaardigde en functionerende accessoires garanderen de veilige functie 
van de reminstallatie. Deze accessoires zoals bijvoorbeeld bevestigingsschroeven, 
klemmen, veren en remblokplaten zijn optimaal op de desbetreffende toepassingsge-
bieden 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 geredu-
ceerde spankracht na ca. 6 jaar gebruik met 

langere stilstandstijden.

WIST U AL ...
…, dat de eerste elektronische slijtindicator einde van de jaren 
1970 werd uitgevonden? 

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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