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EPB: TRENDSETTER ONDER DE SYSTEMEN

DE REM-EVOLUTIE
Onze klanten weten uit ervaring: Gaat het om REMMEN, dan 
is het aanbod van Hella Pagid technisch en commercieel 
nauwelijks te overtreffen. De jaarlijkse uitbreiding van onze 
portfolio met tot wel 600 nieuwe producten is hiervoor een 
duidelijke indicatie. Daarom is het alleen maar vanzelfsprekend, 
dat wij ons assortiment nu hebben uitgebreid met remzadels 
met elektrische parkeerrem. Zo doen we mee met de weg naar 
een oplossing die de automobilist duidelijk meer rijcomfort biedt. 

Tegelijkertijd wordt ons assortiment hydraulische remmen 
sterker, waardoor wij u ook in de toekomst de beste basis 
kunnen bieden om optimaal aan de wensen van uw klanten te 
kunnen voldoen en uw concurrentiepositie moeiteloos te kunnen 
handhaven. 

RECYCLING
Respect voor het milieu en een behoedzame omgang met hulpbronnen vormen het uitgangspunt en het 
doel van een toenemende waardering voor gebruikt materiaal. Wij van Hella Pagid delen deze visie, 
stimuleren deze in de praktijk door recycling van gebruikte remzadels – natuurlijk ook die met elektrische 
parkeerrem – en maken hiervoor gebruik van recyclen van gebruikte onderdelen uit de markt.

Goed is, wat allen goed doet
Het veiligheidsaspect speelt bij remmen een zeer belangrijke 
rol. Daarom worden er hoge eisen gesteld aan recycling van 
gebruikte onderdelen. Wij voldoen daaraan in elk opzicht. 
Werkplaatsen en automobilisten bieden wij met de door ons 
gerecyclede gebruikte onderdelen een voordelig alternatief, 
conform de hoogste standaards wat betreft kwaliteit en 
veiligheid.

Tegelijkertijd leveren we met de revisie en het hergebruik 
van waardevolle gebruikte onderdelen actief een bijdrage aan 
milieubescherming, namelijk door

 ➔ het ontzien van hulpbronnen
 ➔ het recyclen van grondstoffen
 ➔ een geringer energie- en materiaalverbruik
 ➔ een vermindering van CO2-uitstoot
 ➔ een besparing op nieuwe onderdelen
 ➔ het beperken van afval 



 

Sleutelfunctie voor het  
EPB-remzadel
Belangrijke elementen van het elektronisch bestuurde 
systeem zijn de EPB-schakelaar, een elektronisch 
regelapparaat en het EPB-remzadel. 
Het laatste fungeert tegelijkertijd als basiselement van 
de EPB, want dit remzadel is uitgerust met een extra 
elektromotor, die de elektrische parkeerrem bedient 
door met behulp van een versnellingsbak druk uit te 
oefenen op de zuiger en daarmee op de remvoeringen en 
-schijven. De parkeerrem is dus plaatsbesparend direct in 
het EPB-remzadel geïntegreerd. 

WIST U...?
… dat de EPB-technologie al sinds 2000 op de markt is en er 
inmiddels meer dan 60 miljoen EPB-remzadels wereldwijd op de 
wegen worden gebruikt?

EPB – EEN SYSTEEM MET TOEKOMST
De visie van een zelfrijdende auto die alle situaties in het verkeer de baas is, wordt langzaam maar 
zeker werkelijkheid. Al bij de huidige ontwikkelingsstatus van dit project speelt de EPB-technologie een 
belangrijke rol. Daarnaast spreken nog andere aspecten voor een uitstekend toekomstperspectief voor 
EPB. 

Meer comfort binnenin
De handremhendel wordt vervangen 
door een kleine bedieningstoets. De 
hierdoor vrijgekomen ruimte kan de 
ontwerper gebruiken voor een individuele 
interieurvormgeving.

Wegrijassistent
Deze herkent het wegrijden op basis van 
versnelling of bediening van koppeling of 
gaspedaal en activeert automatisch de 
parkeerrem.

Brandstofverbruik
Het wegvallen van componenten leidt tot 
een aanzienlijke gewichtsbesparing en 
daarmee tot een merkbare reductie van 
brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Auto Hold
Bij stilstand beveiligt de Auto-Hold-functie 
het voertuig tegen wegrollen. Hiertoe 
verzendt het stabiliteitscontrolesysteem 
een blokkeringsbevel en wordt de EPB 
geactiveerd. Een loszettingsbevel heft dit 
weer op.

Noodremming
In het geval van een noodremming of 
bij uitval van de bedrijfsrem kan het 
voertuig door bediening van de EPB-
bedieningstoets tot stilstand worden 
gebracht.

Rolbescherming
Hete remmen leiden bij een mechanische 
parkeerrem tot verlies van de klemkracht. 
Bij de EPB bewaakt en bestuurt de 
rolbescherming de klemkracht van 
de parkeerrem om onafhankelijk van 
temperatuur of wrijvingsverlies een 
veilige toestand van de parkeerrem 
te kunnen waarborgen. Zo wordt het 
wegrollen van het voertuig zelfs onder 
extreme omstandigheden voorkomen. 
Met name in bergachtige regio's een 
belangrijk veiligheidsvoordeel. 
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