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Slangvoering

Eerste versterkingsweefsel 

Speciale lijmlaag  
met ingebedde kleurcode

Slangbekleding Tweede versterkingsweefsel
 

VEILIG OP WEG

EXCELLENTE REMSLANGEN
Producten uit het Hella Pagid remmenassortiment worden gekenmerkt door veiligheid, duurzaamheid en 
prestatievermogen, onze remslangen vormen daarop geen uitzondering. Wij hechten er veel waarde aan 
dat onze remslangen niet alleen voldoen aan de specificaties van de SAEJ1401, maar deze overtreffen. 

In totaal omvat ons assortiment actueel meer dan 900 remslangen in OE-kwaliteit. 
Ze zijn verpakt in kunststof beschermzakken. De typische kwaliteitseigenschappen zijn: uitstekende impulssterkte, lange levensduur 
en uiterst robuuste koppelingen van roestvast staal, messing of verzinkt staal. Alle slangen kunnen eenvoudig en tijdbesparend in de 
Plug-and-Play-functie worden gemonteerd.

Het verschil zit ‘m in het detail
Moderne productie-installaties, eersteklas materiaalkeuze en een perfect op elkaar afgestemde opbouw vormen de kwaliteitsbasis 
van onze remslangen. De slangvoering en slangbekleding van onze remslangen bestaan uit een speciaal rubbermengsel, geopti-
maliseerd voor alle gebruikelijke remvloeistoffen. Twee extra vlechtwerken zorgen ervoor dat de slang aanzienlijk wordt versterkt 
en bestand is tegen de hoogste drukbelastingen. Bij remslangen van mindere kwaliteit wordt vaak gebruik gemaakt van maar een 
weefsellaag of van twee zwakkere lagen, zodat de remdruk niet optimaal kan worden doorgeleid. Deze omstandigheid kan negatieve 
effecten hebben op de elektronische regelsystemen (ABS, ESP) omdat de door het systeem opgegeven drukparameters niet meer 
kloppen. Daarentegen bieden remslangen van Hella Pagid een maximum aan veiligheid. 



Centrifugaaltest  
voor het bepalen 
van de levensduur 
van de slang bij 
dynamische be-
lasting.
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Productieproces met 
geïntegreerde kwaliteits-
controle 
Het productieproces van Hella Pagid 
remslangen wordt continu bewaakt zodat 
gewaarborgd is dat de opgegeven hoge 
standaardwaarden continu worden aan-
gehouden. 

Eersteklas prestatiever-
mogen door permanente 
testprocedures
Een buitengewoon hoge kwaliteitseis 
verlangt bijzondere testprocedures. Door 
regelmatige controles en tests zorgen wij 
er altijd voor dat remslangen van Hella 
Pagid absoluut veilig, betrouwbaar en 
duurzaam zijn. Tot de permanent toege-
paste testprocedures behoren o.a.

 ➔ de koude buigtest
 ➔ de remvloeistof compatibiliteitstest
 ➔ de dichtheidstest
 ➔ de barstdruktest
 ➔ de centrifugaaltest (zie afbeelding)
 ➔ de statische ozonbestendigheid
 ➔ de hete impulstest

Resistent tegen alle in-
vloeden

Door diverse testprocedures vertonen wij 
de maximale weerstandskracht tegen in-
vloeden van binnen en van buitenaf. Dat is 
buitengewoon belangrijk omdat de veilige 
functie, houdbaarheid en duurzaamheid 
van remslangen niet in de laatste plaats 
afhankelijk is van het robuuste weer-
standsvermogen. De remslang wordt o.a. 
beïnvloedt door: 

 ➔ stuur- en veerbewegingen 
 ➔ drukimpulsen
 ➔ weersomstandigheden  

(ozon/warmte/koude)
 ➔ verdere invloeden van buitenaf  

(olie, vet, water, zout, bodembescher-
ming, enz.)

WIST U AL...?
... , dat remslangen van Hella Pagid tot maximaal 250 bar druk 
kunnen uithouden? Dat is meer dan 80 keer zoveel als de water-
druk uit een huishoudelijke waterkraan, die bij 3 bar ligt. 



OPGELET: GEVARENZONE!
Alleen de onberispelijke toestand van een remslang garandeert de correcte functie. Vaak is al een blik vol-
doende om beschadigde plekken op te sporen en deze snel te kunnen verhelpen. Hier zijn enkele typische 
voorbeelden van remslangen met duidelijk herkenbare gebreken.

Om aan onze eis van de hoogste kwaliteit en veiligheid te vol-
doen, overtreffen onze remslangen alle SAEJ1401-specificaties 
vele malen.

Bij slechte kwaliteit remslangen is de volumecapaciteit vaak 
duidelijk hoger dan bij kwalitatief hoogwaardige remslangen. 
Deze omstandigheid kan negatieve effecten hebben op de elek-
tronische regelsystemen (ABS, ESP) omdat de door het systeem 
opgegeven drukparameters niet meer kloppen. 

Vertrouw daarom op remslangen van Hella Pagid voor een 
maximum aan veiligheid.
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Blaarvorming bij de overgang tussen 
armatuur en weefselslang 

Oorzaak: 
beschadiging of verzwakking van de bin-
nenste weefselstructuur

Scheurvorming

Oorzaak: 
veroudering, verkeerde montage of me-
chanische overbelasting

Uitwendige beschadiging,  
opengebarsten roestplek

Oorzaak: 
beschadigde isolatielaag door verkeerde 
montage of mechanische overbelasting. 
Beschadigde isolatielaag door milieu-in-
vloeden. 
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GEVAREN ONDER CONTROLE

REMKABELS MET  
HOOG RENDEMENT
Handremkabels van Hella Pagid overtuigen door een veilige krachtoverdracht en een uitstekende trek-
sterkte en stabiliteit. Het assortiment omvat actueel meer dan 1.000 remkabels die door meer dan 200 
koppelingskabels met en zonder automatische afstelling worden gecompleteerd. 

Pasprecisie, de selectie van eersteklas materialen en de strengste kwaliteitscontroles in uitsluitend Europese fabrieken kenmerken 
de remkabels van Hella Pagid. Met betrekking tot de kabeldiameters, het aantal wikkelingen, armaturen en bevestigingspunten ko-
men de remkabels van Hella Pagid voor 100% overeen met OEM-producten. Hetzelfde geldt overigens ook voor de accessoires, daar-
om kunnen de kabels eenvoudig en tijdbesparend in de Plug-and-Play-functie worden gemonteerd.  
Ze worden geleverd in ruimtebesparende kunststof beschermzakken met haken.
 

OE
De rubber buffers worden met de spuit-
methode op de metaalhuls aangebracht. 

HELLA PAGID
Hetzelfde productieproces als bij 
OEM-producten en daarom hetzelfde 
maximale comfort.

CONCURRENTIE
Geen vaste verbinding tussen metaalhuls 
en rubber buffer. Daardoor geluidsont-
wikkeling en slecht reactievermogen 
mogelijk.



Topkwaliteit in twee varianten
Er kan hoofdzakelijk tussen twee soorten staalkabels worden 
onderscheiden:
1. Staalkabels die gevormd worden door meerdere kabel-

strengen, waarvan elk weer uit een vlechtwerk van draden 
bestaat. Deze variant beschikt over een buitengewone flexi-
biliteit (afbeelding boven).

2. Staalkabels die bestaan uit een vlechtwerk van draden. Deze 
worden gekenmerkt door een bijzonder hoge sterkte (afbeel-
ding onder).

Beide varianten garanderen een hoog rendement, een geringe 
slijtage en een robuuste houdbaarheid. Deze kwaliteiten zijn 
onmisbaar want zij versterken de weerstandkracht tegen de vol-
gende invloeden:

 ➔ mechanische belasting door optredende trekkrachten bij de 
bediening van de rem en door as- en veerbewegingen van 
het voertuig

 ➔ weersinvloeden: warmte, koude of ozon
 ➔ inwerkingen van buitenaf: water, strooizout en olie

Veiligheid kent geen compromissen
Voor de vervaardiging van Hella Pagid rem- en koppelingskabels 
worden zonder uitzondering gecontroleerde en kwalitatief hoog-
waardige materialen gebruikt. Bovendien zijn ze altijd optimaal 
op het voertuig en het systeem afgestemd. 

Om de slijtage van de staalkabel zo gering mogelijk te houden, 
zijn de staalkabels van Hella Pagid of direct door een polyamide-
laag ommanteld, die weer door een buis of metalen slang wordt 
gevoerd, of de staalkabel heeft een laag van speciaal vet die het 
glijvermogen optimaliseert. Hierdoor wordt de wrijving op een 
minimum gereduceerd en de duurzaamheid en houdbaarheid 
gemaximaliseerd.

Boven: staalkabel bestaande uit meerdere kabelstrengen
Onder: staalkabel bestaande uit een vlechtwerk van draden

De toepassing beslist
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WIST U AL...?
… , dat een 4 mm dikke handremkabel niet alleen het wegrollen 
van een auto voorkomt, maar ook 25 kratten water omhoog zou 
kunnen trekken. 

Gebreken en de oorzaken 
ervan
Het is vanzelfsprekend dat een auto al-
leen met correct functionerende parkeer-
rem bedrijfs- en verkeersveilig is. Hand-
remkabels van Hella Pagid ondergaan 
permanent diverse controle- en testpro-
cedures en bieden daardoor een maxi-
mum aan veiligheid. Niettemin kunnen er 
op grond van slechte omstandigheden of 
verkeerde behandeling functiestoringen 
optreden die onmiddellijk moeten worden 
verholpen.

De volgende defecten 
kunnen voorkomen:

 ➔ geen of te geringe remwerking
 ➔ belemmering van de gangbaarheid 
 ➔ ongelijke remwerking
 ➔ de parkeerrem kan niet worden gelost

Mogelijke oorzaken voor 
functiestoringen:

 ➔ ongewenst langer worden van de 
handremkabels

 ➔ verandering van de elasticiteit door 
overbelasting en te ver uitrekken van 
de bowdenkabel 

 ➔ vastvriezen van de bowdenkabels 
door vorst en vocht

 ➔ door beschadigde ommantelingen of 
stofbeschermingsmanchetten kan 
water of vuil binnendringen wat kan 
leiden tot corrosie en klemmen van 
de bowdenkabels 

 ➔ mechanische beschadigingen van de 
ommantelingen of draadkabels door 
verkeerde montage of mechanische 
overbelasting 

Opgelet: kabelvervanging!
Principieel moeten remkabels altijd per paar worden vervangen.  
De reden hiervoor is dat alleen bij dezelfde frictiewaarden een optimale reminstelling eenvoudig en snel uit te voeren is.
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