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REMZADEL



SOUVEREIN ALS HET OM VEILIGHEID GAAT 

REMZADELS  
ALTIJD ONDER DRUK
Remmen zijn onze zaak. Klanten verwachten dan ook terecht 
van Hella Pagid een programma waarin niets ontbreekt. Op het 
gebeid van remzadels voldoen wij aan deze verwachtingen actu-
eel met een assortiment van meer dan 200 nieuwe onderdelen 
en 1.400 vervangende remzadels in uitvoeringen met een, twee 
of vier zuigers. Ze hebben allemaal een corrosiebestendige laag

en worden indien gewenst met accessoires (Plug ‚n‘ Play) ge-
leverd. Wij breiden ons portfolio jaarlijks met max. 100 nieuwe 
producten uit. Op die manier voldoet Hella Pagid  aan de perma-
nente verdere ontwikkeling van de markt en de continu verande-
rende behoeftes van onze klanten.

RECYCLING
Door de revisie van gebruikte remzadels kunnen waardevolle hulpbronnen en het milieu worden ontzien. 
Hierbij maken wij gebruik van de recycling van oude onderdelen uit de markt. 

Goed voor de klanten  
en het milieu
Met de revisie van oude onderdelen die in verhouding staan tot 
de dagwaarde bieden wij werkplaatsen en automobilisten een 
voordelig alternatief. En dat vooral omdat bij de professionele 
revisie aan de hoogste eisen aan kwaliteit en veiligheid wordt 
voldaan. 

Tegelijk leveren we met de revisie en het hergebruik van waar-
devolle gebruikte onderdelen actief een bijdrage aan de milieu-
bescherming.

 ➔ Ontzien van hulpbronnen
 ➔ Recycling van grondstoffen
 ➔ Geringer energie- en materiaalverbruik
 ➔ Vermindering van CO2-uitstoot
 ➔ Besparing op nieuwe onderdelen
 ➔ Voorkomen van afval

Revisieproces volgens  
strenge voorschriften
Het thema „remmen“ is onlosmakelijk verbonden met het vei-
ligheidsaspect. In deze kwestie kennen wij geen compromissen. 
Zowel voor het nieuwe product als het gereviseerde oude onder-
deel gelden overigens dezelfde hoge veiligheidsnormen.. 

Bij Hella Pagid ondergaan gereviseerde remzadels daarom een 
streng gecertificeerd revisieproces in de volgende fasen:
1. Het oude onderdeel wordt in de afzonderlijke onderdelen 

gedemonteerd.
2. Alle veiligheidsrelevante onderdelen worden vervangen.
3. Slijtonderdelen zoals rubberen onderdelen of veren worden 

steeds vervangen.
4. Alle gietijzeren en aluminium behuizingen die geschikt zijn 

voor de revisie worden gereinigd en ontroest.
5. Na de reinigingsprocedure worden alle afzonderlijke en klei-

ne onderdelen weer gemonteerd.
6. Vervolgens vindt een honderd procent kwaliteits- en functie-

controle plaats.



Remzadeldrager voorberei-
den voor de montage
Daarvoor is het raadzaam de 
drager uit te bouwen en in een 
bankschroef te spannen.

 ➔ Drager met remmenreini-
ger reinigen

 ➔ Eventuele corrosie op de 
geleidingsvlakken voor-
zichtig met een draadbor-
stel of vijl verwijderen

Geleidebouten reinigen  
en controleren

 ➔ Schroefdraad controleren
 ➔ Beschadigde schroeven 

moeten altijd worden ver-
vangen

Na het reinigen de glijvlakken 
van de geleidebouten dun met 
vet insmeren. Op deze plaats 
uitsluitend vetten op silico-
nenbasis gebruiken. 
 

Remzadeldrager inbouwen
 ➔ Schroeven aanbrengen en 

aanhalen
 ➔ Draaimoment in acht ne-

men!

De gereinigde contactvlakken 
op de remzadeldrager vervol-
gens dun insmeren met een 
niet-geleidende en metaalvrije 
rempasta.
 
 

Remzadel monteren
Remzadel monteren en met 
de geleidebouten bevestigen.

 ➔ Remslang en kabel van 
de slijtage-indicator weer 
in de combihouder vast-
zetten

 ➔ Borgveer aanbrengen

Aanwijzing:
Draaimoment in acht nemen! 
 

Remzadel – geen standaardproduct:

Alleen door de zorgvuldige selectie van de componenten van een 
remzadel en het perfect samenspel ervan kan een soepele func-
tie worden gewaarborgd. 
Daarom let Hella Pagid bij de tot 50 componenten per remzadel 
op de hoogste kwaliteit en het opvolgen van de strengste eisen. 
 

WIST U AL...?
…, dat de druk die bij een volremming op een remzadel werkt 
ongeveer overeenkomt met de 4,5-voudige druk van een pers-
luchthamer?

 
Let op:
De stofhoes van de remzuiger, de afsluitpluggen en de dempingshulzen van de remzadelgeleiding mogen niet in aanraking komen met oliën of vetten op basis van minerale olie. 
Door de uitzetting van de elastomeren kunnen deze worden beschadigd. 
De schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en illustreren en kunnen niet worden gebruikt als ba-
sis voor de reparatie. Reparatiewerkzaamheden aan remsystemen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen.

HOE HET WERKT!
Bij de reparatie van remzadels is nauwkeurig, professioneel werken absoluut noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat de gerepareerde reminstallatie weer volledig functioneel en operationeel is. 
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