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REMSCHIJVEN EN WIEL-
TOERENTALSENSOREN IN 
ANTIBLOKKEERSYSTEEM



Met de introductie van het antiblokkeersysteem (ABS) werd het 
mogelijk de veiligheid tijdens kritieke remsituaties te verhogen. 
Gevaarlijke remsituaties bij verschillende rijbaancondities (nat-
heid, gladheid) of plotseling optredende hindernissen leidden bij 
voertuigen zonder ABS tot blokkeren van de wielen. Hierdoor 
wordt het voertuig onbestuurbaar voor de bestuurder. Bij voer-
tuigen met antiblokkeersysteem wordt het blokkeren van de 
wielen voorkomen en blijven deze in geval van een volledige rem 
of noodrem op ieder moment bestuurbaar.
De informatie over het wieltoerental krijgt het stuurapparaat van 
de wieltoerentalsensoren. Uit deze informatie volgt de remslip 
of de wielvertraging, dan wel wielversnelling. De signaalvoor-
bereiding „wieltoerental“ vindt plaats door de impulsring en 
de wieltoerentalsensor, die op de remschijf of aandrijfas zijn 
gemonteerd. In deze brochure gaan wij in op remschijven met 
impulsring en wieltoerentalsensor.
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REMSCHIJVEN MET  
IMPULSRING
Door gebruik van verschillende asconstructies door de voertuigvoertuigfabrikanten kunnen verschillende 
varianten zijn gemonteerd. Afhankelijk van de uitvoering van het ABS-remsysteem kunnen de constructie 
van de remschijf en het type van de impulswielen verschillend zijn.

Remschijf zonder wiellager maar met 
vast gemonteerde impulsring en verticaal 
aangebrachte vertanding (A). 

Remschijf met wiellager (B), vast gemon-
teerde impulsring en horizontaal aange-
brachte vertanding (A). 

Remschijf met wiellager en meerpolige 
ring (C).

Varianten

Als impulswiel kan bijvoorbeeld ook een meerpolige ring (encoder-wiel) worden gebruikt, die apart of tegelijkertijd in de afdichtring 
van het wiellager is gemonteerd. In deze afdichtring zijn magneten met een wisselende poolrichting aangebracht. 

Taak  
van de impulsring

De op de remschijf aangebrachte im-
pulsring dient als signaalgever voor de 
wieltoerentalsensor. De sensoren wor-
den via het impulswiel aangebracht. De 
draaibeweging van het impulswiel en de 
daarmee verbonden wisseling van de tand 
en ontbrekende tand zorgen voor een om-
kering van de magnetische flux. De ver-
andering van het magneetveld wordt via 
de wieltoerentalsensor als signaal aan het 
bedieningsapparaat doorgegeven. De fre-
quentie en amplitude van dit signaal staan 
in verhouding tot het wieltoerental.

Taak  
van het wiellager

De wiellagers maken deel uit van het 
onderstel en dienen voor het geleiden en 
ondersteunen van de assen. Daarnaast 
absorberen de lagers de axiale en radiale 
krachten. De door de draaibeweging op-
tredende radiale krachten werken haaks 
op de lengteas op het lager in. De axiale 
krachten daarentegen werken in de rich-
ting van de lengteas op het wiellager in, 
bijvoorbeeld in bochten. Hierbij wordt het 
wiellager zeer zwaar belast.

Instructie voor de  
reparatie van de remmen

Tijdens de voorbereiding van een remre-
paratie moet door de vele uitvoeringen 
altijd gelet worden op de constructie van 
de desbetreffende wielrem. Niet altijd 
maken de wiellagers en impulsringen 
deel uit van de remschijf of worden deze  
meegeleverd. In die situaties kunnen de 
benodigde onderdelen van de oude op de 
nieuwe remschijf worden omgebouwd of 
zo nodig apart worden bijbesteld en wor-
den vervangen.
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UITVALSOORZAKEN 
Naast de gebruikelijke schadebeelden voor remschijven zoals bijvoorbeeld slijtage of zijslag moet boven-
dien nog rekening worden gehouden met de volgende schadebeelden voor wiellagers en impulsringen.

Oorzaak: 
Verontreinigingen door  
milieu-invloeden, (bijv. water, 
zout en vuil)
Effect:
Roestvorming aan de opper-
vlakken van de vertanding kan 
tot een beschadiging van de 
tandkranks en daardoor tot 
een verkeerde toerentalinfor-
matie van de wieltoerental-
sensor leiden.

Oorzaak: 
Verkeerde montage door 
onprofessioneel gebruik van 
gereedschap (hamer, schroe-
vendraaier, enz.)
Effect: 
Verkeerd inwerkende monta-
gekrachten beschadigen het 
lager of de impulsring

Oorzaak: 
Overmatig gebruik van smeer-
middelen
Effect: 
Een teveel aan smeermiddel 
leidt tot een verzameling aan 
vuil en afslijpsel

Oorzaak: 
Gebruik van metaalhoudende 
smeermiddelen (bijv. koper-
pasta)
Effect: 
De aanwezige metaaldeeltjes 
kunnen in een chemische 
reactie met water en zout tot 
een verhoogde oxidatie en 
daardoor tot storingen van de 
sensoren en verkeerde func-
ties van de systemen leiden.

Oorzaken van storingen en  
effecten voor impulsringen

Een beschadiging herkent u door:
 ➔ Het branden van het antiblokkeersysteem-controlelampje
 ➔ Het opslaan van een storingscode
 ➔ Het antiblokkeersysteem werkt niet
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Oorzaak: 
Het draaimoment van de naaf-
moer te laag
Effect:
De axiale speling van de wiel-
lagers is te groot en leidt tot 
lagerschade

Oorzaak: 
Het draaimoment van de naaf-
moer is te hoog
Effect: 
Het wiellager verspant, waar-
door een temperatuurstijging 
ontstaat, die leidt tot het 
krimpen van de lageropper-
vlakken. Bovendien kan het 
vet zijn smeereigenschappen 
verliezen.

Effecten en oorzaken van  
storingen voor wiellagers

Een beschadiging herkent u door:
 ➔ Dreunende of malende loopgeluiden 
 ➔ Axiale speling van het wiel

Montage instructie!

Bij de reparatie van remschijven van deze uitvoeringen dient de 
monteur uiterst zorgvuldig te werk te gaan. Bij een eventuele 
verkeerde montage kunnen lager en impulsring beschadigen. 
Montagefouten hebben een negatieve invloed op de levensduur 
van het wiellager en kunnen tot een onjuiste werking van het 
antiblokkeerremsysteem leiden. Houd u daarom altijd nauwge-
zet aan de montage-instructies van de desbetreffende rem- of 
autofabrikant.
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WIELTOERENTALSENSOREN
Wieltoerentalsensoren worden op grond van hun werking onderverdeeld in actieve en passieve sensoren.  
Een eenduidige toewijzing is niet gedefinieerd.

Voor dagelijks gebruik in de garage is vastgelegd:
 ➔ Wanneer een sensor pas door het inschakelen van een voedingsspanning wordt “geactiveerd” en dan een uitgangssignaal  

genereert, wordt deze sensor als “actief” aangeduid.
 ➔ Als een sensor zonder een extra voedingsspanning werkt, dan wordt deze sensor als “passief” aangeduid.
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INDUCTIEVE, PASSIEVE SENSOREN
Signaalverwerking

De wieltoerentalsensoren zijn vlak aangebracht boven het im-
pulswiel, dat met de wielnaaf of aandrijfas verbonden is. De 
poolstift, die wordt omgeven door een wikkeling, is verbonden 
met een continue magneet, waarvan de magnetische werking 
zich tot aan het poolwiel uitstrekt. De draaiende beweging van 
het impulswiel en de daarmee gepaard gaande afwisseling van 
tand en tandopening zorgt voor een verandering van de magne-
tische stroom door de poolstift en de wikkeling. Dit veranderende 
magneetveld induceert in de wikkeling een meetbare wissel-
spanning (afbeelding 1). 

De frequentie en amplitude van deze wissel-
spanning staan in verhouding tot het wiel-
toerental. Voor inductieve, passieve sensoren is geen aparte 
spanningsvoorziening door het stuurapparaat nodig. Omdat het 
signaalbereik voor de signaalherkenning door het stuurapparaat 
wordt gedefinieerd, moet de amplitudenhoogte zich binnen een 
spanningsbereik bewegen. De afstand (A) tussen sensor en im-
pulswiel wordt door de asconstructie opgegeven (afbeelding 2).

Afbeelding 2Afbeelding 1
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ACTIEVE SENSOREN
 
Werkingsprincipe

De actieve sensor is een naderingssensor met geïntegreerde 
elektronica, die van een door het antiblokkeersysteem- 
stuurapparaat gedefinieerde spanning wordt voorzien. Als 
impulswiel kan bijvoorbeeld ook een meerpolige ring worden 
gebruikt, die tegelijkertijd in de afdichtring van een wiellager is 
gemonteerd. In deze afdichtring zijn magneten met wisselende 
poolrichting geplaatst(afbeelding 1) De in de elektronische  
schakeling van de sensor geïntegreerde magnetoresistieve 
weerstanden herkennen bij de draaiing van de meerpolige ring 
een wisselend magneetveld. 
Dit sinussignaal word tdoor de elektronica in de sensor veran-
derd in een digitaal signaal (afbeelding 2). De overdracht naar het 
stuurapparaat vindt plaats als stroomsignaal in de pulsbreed-
te-modulatiemethode. 

De sensor is via een tweepolige elektrische aansluitkabel ver-
bonden met het stuurapparaat. Via de spanningsvoedingskabel 
wordt gelijktijdig het stroomsignaal overgedragen. De andere 
kabel dient als sensormassa. 
Naast magnetoresistieve sensorelementen worden tegenwoor-
dig ook Hall-sensorelementen gemonteerd, die grotere lucht- 
spleten mogelijk maken en op kleinste veranderingen reageren 
in het magneetveld.  Wanneer in een voertuig in plaats van een 
meerpolige ring een stalen impulswiel wordt gemonteerd, wordt 
op het sensorelement bovendien een magneet aangebracht. Als 
het impulswiel draait, verandert het constante magneetveld in de 
sensor. De signaalverwerking en de IC zijn identiek aan de mag-
netoresistieve sensor. 

Afbeelding 2Afbeelding 1

Meerpolige ring

Sensor

Sensorhuis
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Voordelen van de actieve sensoren

 ➔ Toerentalregistratie vanuit stilstand. Dit maakt snelheids- 
metingen tot 0, 1 km/h mogelijk, hetgeen bij aandrijvings- 
doorslipsystemen (ASR) al op het moment van het optrekken 
van belang is.

 ➔ De sensoren die volgens het Hall-principe werken, herken-
nen voorwaartse en achterwaartse bewegingen.

 ➔ De constructie van de sensor is kleiner en lichter.
 ➔ Door het wegvallen van de impulswielen ontstaat er een ver-

eenvoudiging van de krachtoverbrengingsscharnieren.
 ➔ De gevoeligheid tegenover elektromagnetische storingen is 

geringer.
 ➔ Veranderingen van de luchtspleet tussen sensor en  

magneetring hebben geen rechtstreekse gevolgen voor het 
signaal.

 ➔ Verregaande ongevoeligheid tegenover trillingen en tempe-
ratuurschommelingen.

Gevolgen bij uitvallen

Het uitvallen van wieltoerentalsensoren herkent u door:
 ➔ Het branden van het antiblokkeersysteem-controlelampje
 ➔ Het opslaan van een storingscode
 ➔ Het blokkeren van de wielen bij het afremmen
 ➔ Schijnregelingen
 ➔ Het uitvallen van andere systemen

 
Oorzaken bij uitvallen

 ➔ Leidingonderbrekingen
 ➔ Inwendige kortsluiting
 ➔ Uitwendige kortsluiting
 ➔ Sterke verontreiniging
 ➔ Verhoogde wiellagerspeling
 ➔ Mechanische beschadiging van het opnemerwiel

Sensoropname en impulsring controleren
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CONTROLE MOGELIJKHEDEN
Vaak is er aan de controle van de wieltoerentalsensoren een storing aan een ABS/ASR/ESP remsysteem voorafgegaan. 

Nadat het waarschuwingslampje gaat branden, kan voor probleemoplossing en diagnose worden uitgevoerd:
 ➔ Het uitlezen van het foutgeheugen 
 ➔ Het controleren van de voedingsspanningen en -signalen met multimeter en oscilloscoop
 ➔ Het optisch controleren van kabels en mechanische modules  

 

Diagnoseapparaat              
 ➔ Foutgeheugen uitlezen
 ➔ Parameters evalueren
 ➔ Vergelijking en evaluatie 

van de signalen van de 
afzonderlijke wieltoeren-
talsensoren 

Multimeter
 ➔ Voltmeter
 ➔ Voedingsspanning  

controleren
 

Ohmmeter
 ➔ Controleren van de  

binnenweerstand
 ➔ Bij actieve sensoren is een 

meting van de binnen-
weerstand niet mogelijk

Oscilloscoop
 ➔ Signaalweergave
 ➔ Evaluatie van het signaal-

verloop

Let op:
Het opsporen van fouten bij wieltoerentalsensoren kan door het verschil tussen actieve en passieve 
sensoren moeilijk zijn, omdat deze optisch niet altijd direct te onderscheiden zijn. Hier moeten de 
specifieke gegevens van de fabrikant en van de desbetreffende voertuigfabrikant worden geraad-
pleegd. Vanwege de gunstige technische eigenschappen zoals nauwkeurigheid en geringe grootte 
worden door de autofabrikanten sinds 1998 overwegend actieve wielsensoren gemonteerd.
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Bij de diagnose van complexe systemen is de beste techniek alleen niet voldoende om het voertuig te repareren. Er is goed opgeleid 
personeel nodig om het willekeurig vervangen van systeemcomponenten en storingen in de werkplaatsprocessen te voorkomen.  
Bovendien draagt goed personeel bij aan het vertrouwen van klanten.

Voorwaarden van een veilige diagnose

 ➔ Beschikbare documentatie in de vorm 
van technische gegevens

 ➔ Een geschikt diagnoseapparaat,  
multimeter of oscilloscoop

 ➔ De technische knowhow van de  
technicus, cursussen van de  
medewerkers

Belangrijke reparatie instructies 
Reparatiewerkzaamheden aan remsystemen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door  
gekwalificeerde professionals.

Bij alle reparaties aan het remsysteem moeten de onderhouds- en veiligheidsadviezen van de 
autofabrikanten en de productspecifieke montage-instructies in acht worden genomen

 ➔ Remschijven moeten per paar worden vernieuwd.
 ➔ Monteer remschijven altijd met nieuwe remvoeringen.
 ➔ De betreffende draaimomenten moeten absoluut in acht worden genomen.
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PRAKTIJKVOORBEELD 
IN DE GARAGE
Remschijven met geïntegreerde wiellagers en antiblokkeersysteem-impulsring (magneetencoder)
Hoe vervangt u remschijven met geïntegreerde wiellagers en antiblokkeersysteem-impulsring op de achteras? Als voorbeeld nemen 
we een Renault Espace IV met elektrische parkeerrem. De schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitslui-
tend ter illustratie en gelden niet als basis voor de montage en reparatie. 
 

Voertuig voorbereiden  
 ➔ Plaats het voertuig op de hefbrug
 ➔ Demonteer de achterwielen
 ➔ Voer zichtcontrole uit
 ➔ Controleer voor u begint alle relevan-

te onderdelen in de buurt van de as 
en wielrem op beschadigingen, zoals 
de banden, dwarsgeplaatste wiel-
draagarmen of remslangen

 ➔ Lees het storingsgeheugen van de 
elektrische parkeerrem uit

Elektrische parkeerrem uitschakelen 
Voor het uitschakelen of noodontgrende-
len moeten de volgende stappen geno-
men worden:

 ➔ Contact inschakelen
 ➔ Zet de automatische versnellingsbak 

op stand “P”
 ➔ Zet de parkeerrem los
 ➔ Druk hiervoor op de ontgrende-

lingstoets en bedien de ontgrende-
lingstoets

 ➔ Schakel het contact uit of verwijder de 
Renault chipkaart 

 ➔ Open de middelste klep tussen de 
voorste stoelenn

 ➔ Trek stevig aan de noodbediening 
(gele hendel) 

 ➔ Het lossen van de bowdenkabels 
maakt een waarneembaar geluid

 ➔ Haal de bedieningskabels aan de 
remzadels los

 ➔ Voorkom mechanische beschadi-
gingen van de bowdenkabels door 
gereedschap 
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Opbouw van de remschijven 
 ➔ Bouw de borgveer van het remzadel 

uit
 ➔ Verwijder de afsluitpluggen van de 

geleidepennen
 ➔ Controleer afsluitpluggen en dem-

pingshulzen op beschadigingen 
 ➔ Draai de geleidepennen (bevesti-

gingsbouten) los en verwijder deze
 ➔ Verwijder remzadel van remdrager 

en hang deze met een geschikte haak 
aan de veer

 ➔ Let erop dat de remslang niet wordt 
verdraaid

 ➔ Demonteer remvoeringen 
 ➔ Draai de  bevestigingsbouten van de 

remzadeldrager los en verwijder deze
 ➔ Demonteer de remzadeldrager 
 ➔ Verwijder wielnaafkap 
 ➔ Maak de naafmoer los en draai deze 

eruit
 ➔ Trek de remschijf met wielnaaf los

 ! OPMERKING
Laat het remzadel niet aan de rem-
slang hangen om beschadigingen te 
voorkomen!

Reiniging en controle   
Voor het monteren, moeten de volgende 
onderdelen worden schoongemaakt en 
op beschadigingen worden gecontroleerd

 ➔ Remzadeldrager: 
verwijder evtuele corrosie op de aan-
legvlakken van de voeringen met een 
draadborstel

 ➔ Remzadel: 
controleer de stofhoes van de remzui-
ger op beschadigingen 

 ➔ Reinig geleidepennen en controleer 
deze op beschadiging controleren. 
Smeer daarna de glijvlakken dun in 
met vet op siliconenbasis 

 ➔ Sensor antiblokkeersysteem: 
controleer of deze goed zit en niet 
beschadigd is

 ➔ De astap moet braamvrij, vlak en 
roestvrij zijn: 
sproei de astap na de reiniging in met 
een beetje testolie sn smeer in met 
een schone doek 

 ! OPMERKING
Reinig alleen met remreiniger, bor-
stel en een pluisvrije doek uitvoeren. 
Mechanische beschadigingen van de 
geleidingsvlakken moeten absoluut 
voorkomen worden.

Voorbereidingen voor de montage   
 ➔ Vergelijk de nieuwe remschijf met de 

oude.
 ➔ Controleer de antiblokkeersys-

teem-impulsring (magneetencoder) 
die op de remschijf gemonteerd is.

 ➔ Maak, indien nodig, de remschijf 
schoon met remreiniger

 ➔ Controleer het remvloeistofniveau in 
het expansiereservoir 

 ➔ Bij MAX., deksel, reservoir - rem-
vloeistof eraf schroeven en een beetje 
vloeistof afzuigen.

1 Geleidebout 
2 Stofbeschermingskap 
3 Remzadel
4 Dempingshuls
5 Remzadeldrager
6 Borgveer 

Voertuigspecifieke reparatie-instructies

 ➔ Het voertuig is uitgerust met een elektrische parkeerrem.
 ➔ Schakel deze uit voordat u met de de reparatie begint
 ➔ Remschijven mogen niet worden nabewerkt.
 ➔ Bij sterke slijtage of groeven moeten deze worden vervangen 
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 ➔ Remschijf met geïntegreerd wiellager 
in het midden op de astap plaatsen en 
erop schuiven.

 ➔ Naafmoer erop draaien en met opge-
geven draaimoment aanhalen

 ➔ Monteer naafkap  
 ➔ Bouw de remzadeldrager in 
 ➔ Haal de bevestigingsschroeven met 

opgegeven draaimoment aan
 ➔ Druk de remzuiger met het terugstel-

gereedschap helemaal terug
 ➔ De zuiger moet gelijktijdig naar rechts 

worden gedraaid
 ➔ Let op het remvloeistofniveau in het 

expansiereservoir

De inwendige remvoering aan zuiger-
zijde, met veer, plaatsen

 ➔ Hierbij moet erop worden gelet dat 
alle drie beugels van de borgveer in 
de zuigergroef worden geplaats of  er 
worden opgeschoven

 ➔ Monteer de buitenste remvoering 
 ➔ Bevestig het remzadel 
 ➔ Schroef de geleidepennen in en haal 

deze met opgegeven draaimoment 
aan

 ➔ Maak de  glijvlakken van de bout 
schoon en smeer deze dun in met vet 
(siliconenbasis)

 ➔ Plaats de stofhoezen op de dem-
pingshulzen 

 ➔ Monteer de borgveer op het remzadel
 ➔ Controleer de spankracht van de 

borgveer en vernieuw deze indien 
nodig

 ➔ Hang de handremkabel erin
 ➔ Controleer of de bowdenkabels cor-

rect zijn vergrendeld
 ➔ Druk meerdere keren op het rem- 

pedaal om de remvoeringen in de 
voorgeschreven werkpositie te bren-
gen

 ➔ Controleer het remvloeistofniveau in 
het expansiereservoir vul eventueel 
bij tot “MAX”

 ➔ Ververs remvloeistof indien nodig
 ➔ Activeer de parkeerrem 
 ➔ Bedien de parkeerrem meerdere  

malen (aantrekken-loslaten)
 ➔ Bij geloste parkeerrem moet bij het 

trekken aan het einde van de bow-
denkabel een speling van 1-2 mm 
aanwezig zijn.

MONTAGE  
VAN DE REMSCHIJF
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 ➔ Voor een laatste controle met het di-
agnoseapparaat uit

 ➔ Lees het storingsgeheugen uit en wis 
deze eventueel 

 ➔ Monteer de wielen 
 ➔ Reinig de aanlegvlakken van de vel-

gen voor de montage van het wiel

 ➔ Voer functiecontrole uit en maak een 
testrit  

 ➔ Rijd de remschijven en remvoeringen 
in

 ➔ Neem de inrij-instructies van de rem-
voering- en voertuigfabrikant in acht

 ➔ Verricht werkingscontrole op de rem-
mentestbank

Montage instructies voor gebruik van 
smeermiddelen

 ➔ Remvoeringen alleen aan de opleg-
vlakken (F) op de hamerkop (E) en de 
aanlegvlakken op het remzadel dun 
met metaalvrij permanent smeer- 
middel invetten.

 ! LET OP!
De stofhoes van de remzuiger, de 
afsluitpluggen en de dempingshulzen 
van de remzadelgeleiding mogen niet 
in aanraking komen met oliën of vet-
ten op basis van minerale olie!  
Door de uitzetting van de elastomeren 
kunnen deze worden beschadigd. 

Aanvullende informatie draaimoment 

Voorbeeldvoertuig Renault Espace IV
Draaimoment op de wielrem van de achteras

 ➔ Schroef aan remzadeldrager (105 Nm)
 ➔ Geleidepennen remzadel (28 Nm)
 ➔ Wielbouten (130 Nm)
 ➔ Bevestigingsmoer van de wielnaaf (280 Nm)
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