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TROMMELREM



Remschoenen voeren in het voertuig meestal twee functies uit, namelijk als bedrijfs-
rem en als parkeerrem. Door een perfect samenspel van alle componenten biedt Hella 
Pagid een maximum aan kwaliteit. veiligheid en comfort voor uw trommelrem.

DIE REDDEN HET VAST EN ZEKER

VOORAAN BIJ ALLE ACHTER-
ASTOEPASSINGEN
Remschoenen, remtrommels en wielremcilinders van Hella 
Pagid zijn de eerste keuze voor toepassingen aan de achteras. 
Zowel voor de rem als ook voor de parkeerrem bieden wij over-
tuigende, geperfectioneerde, complete oplossingen. 

Met meer dan 1.000 artikelen uit alle drie gebieden blijft er niets 
te wensen over. Door middel van dit zorgvuldig afgestemde as-
sortiment houdt Hella Pagid rekening met de groeiende markt 
van kleine en compacte auto’s en de bijbehorende specifieke, 
prijsgevoelige eisen. 

VOORDELEN IN HET KWADRAAT
Vooral in de kleine en compacte autoklasse bieden trommelremmen attractieve voordelen t.o.v. schijf-
remmen. Ze zijn voordeliger in de productie, sparen gewicht en beschermen de velg dankzij de gesloten 
bouwwijze tegen stof en vuil. De geringe slijtage maakt grote onderhoudsintervallen mogelijk. En dankzij 
de zelfbekrachtiging ontwikkelen trommelremmen een hogere remwerking bij geringe bedieningskracht. 

Remschoenen
Met meer dan 480 remschoenen en meer 
dan 250 remschoensets biedt Hella Pagid 
een indrukwekkend programma voor de 
trommel- en parkeerrem.  
De remschoensets zijn voor het grootste 
gedeelte voorgemonteerd en garanderen 
daardoor een snelle, ongecompliceerde, 
foutvrije en veilige montage.  

Remtrommels
Door de keuze van eersteklas materialen 
en hoogwaardig gietmateriaal bieden wij 
onze klanten meer dan 220 remtrommels 
met uitstekende kwaliteit, duurzaam-
heid en veiligheid. Door geïntegreerde 
ABS-sensoren, wielnaven en wiellagers 
bieden wij onze klanten een comfortabele 
inbouw – zoals bij het origineel. 

Wielremcilinders
Meer dan 350 wielremcilinders van 
aluminium of grijs gietijzer ronden het 
veelvoudige assortiment van Hella Pagid 
af. De wielremcilinders van worden even-
eens gekenmerkt door een uiterst hoge 
kwaliteit en duurzaamheid en worden 
volgens de hoogste OE-normen gepro-
duceerd.



Wij laten niets aan het toeval over

Door de zinkcoating en verlijming over het hele oppervlak 
evenals door de hoogste pasprecisie van de remschoenen biedt 
Hella Pagid naast een optimale remwerking ook een eersteklas 
corrosiebescherming. Bovendien moeten onze remschoenen, 
remtrommels en wielremcilinders hun klasse bewijzen in ver-
schillende kwaliteits- en functietest.  

Bij een of meerdere van deze foutschermen wordt het tijd voor een vervanging:
 ➔ afgebroken frictiemateriaal van de remschoenen
 ➔ verliezen van de instelveren
 ➔ vastzittende zuigers van de wielremcilinders
 ➔ vastzittende trommels
 ➔ corrosie
 ➔ lekkende wielremcilinders
 ➔ vastzittende parkeerremhendel

Een vervanging aan beide aszijden is aan te bevelen. 
De Hella Pagid remschoenset is hiervoor ideaal geschikt. Dit is compleet met rem-
schoenen, wielremcilinder en alle accessoires uitgerust.

Klein onderdeel – grote werking
Versleten springveren aan trommelreminstallaties zijn een ernstige storingsbron. Een 
tijdige vervanging zorgt voor een zo hoog mogelijke spanning van de veren die op hun 
beurt voor een geruisloze en trillingsloze functie van de rem absoluut noodzakelijk is.

Springveren en remschoenen nieuw

Springveren en remschoenen oud

100 %

70 %

TIJD VOOR EEN NIEUWE?
Ondanks de langere levensduur van de trommelrem t.o.v. de schijfrem kunnen deze ook na verloop van 
tijd schade oplopen. Voor een storingsvrije functie is een onberispelijke toestand van de reminstallatie 
noodzakelijk.

WIST U AL...?
…, dat de eerste auto met een trommelrem was uitgerust die 
pas in verloop van de jaren 70 door een schijfrem als bedrijfsrem 
werd vervangen? 



www.hella-pagid.com

HELLA PAGID GmbH
Lüschershofstraße 80
45356 Essen, Germany
www.hella-pagid.com 
service@hella-pagid.com

© HELLA PAGID GmbH 
J01000/02.16
Voorbehouden aan wĳzigingen in uitvoering en prĳzen.

HELLA Benelux BV
Celsiusbaan 2, Postbus 1398
3430 BJ Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)30 609 56 11
F +31 (0)30 605 16 77 
E nl.info@hella.com
I   www.hella.nl 

Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
België 
T +32 (0)3 887 97 21
F +32 (0)3 887 56 18
E be.info@hella.com
I  www.hella.be 


