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HIGH CARBON 
REMSCHIJVEN



NIEUWE ACCENTEN EN TRENDS
HIGH CARBON REMSCHIJVEN



Het partnerconcept van 
HELLA PAGID is vooral zo 
succesvol door de OE-
kwaliteit, een breed 
assortiment en innovatieve 
oplossingen. Met de uitbreiding 
van ons assortiment aan high 
carbon remschijven wordt dit 
succesverhaal op een 
indrukwekkende manier voortgezet. 
Voor veel autofabrikanten zijn high  
carbon remschijven nu al  
standaard. 
 
HELLA PAGID zit boven op deze ontwikkeling en 
speelt sneller dan anderen in op de trend door de high 
carbon remschijven ook in de vrije onderdelenhandel aan te 
bieden. Het nieuwe remschijvenprogramma is speciaal 
ontwikkeld voor voertuigen in het premium- en 
performance-segment op de Europese markt. 

De high carbon remschijven hebben een aanzienlijk hoger 
koolstofpercentage en zijn daardoor bestand tegen zware 
belasting. Ze overtuigen in iedere situatie met optimale 
remkracht en een uitstekend rij- en remcomfort.  

Het moge duidelijk zijn: HELLA PAGID legt met de high 
carbon remschijven absoluut nieuwe accenten en biedt een 
premium-product voor veeleisende toepassingen aan.
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INDRUKWEKKENDE VEELVOUD
DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

OE-standaard
Het high carbon materiaal is van OE-
kwaliteit.

Milieuvriendelijke 
coating
De coating bestaat uit een speciale lak op 
waterbasis, die absoluut onschadelijk is 
voor het milieu.

Verhoogd 
remcomfort
Door uitstekende 
tolerantiewaarden wordt het 
remmen veiliger en directer.

Snelle montage 
Door de coating hoeft er geen 
beschermende olie verwijderd 
te worden. Zo kan de remschijf 
direct worden ingebouwd.

Betrouwbare bescherming
De coating beschermt de hoed en buitenring 
permanent tegen corrosie en is bovendien beter 
bestand tegen velgenreiniger.

Een lagere tolerantie in de 
remschijven
Dankzij de betere warmtegeleiding van het high carbon 
materiaal wordt vervorming van de remschijf gereduceerd.  
Het resultaat: minder trillingen. Een rustiger remproces.

Reductie van de remgeluiden
Optimale geluiddempende eigenschappen door 
verhoogd koolstofpercentage.

Weinig fading
Ook in extreme situaties optimale 
remkracht dankzij de snellere 
warmteafvoer van het hoogvaste gietijzer.



Ons bestaan is ondenkbaar zonder koolstof. Alle levende 
weefsels zijn opgebouwd uit koolstofverbindingen en 
vormen zo de basis voor al het leven op aarde. Als vrij of 
zuiver element komt koolstof in de vorm van diamant 
(hard) en grafiet (zacht) voor. 

Vanwege de bijzondere elektronenconfiguratie kan het ook 
complexe moleculen vormen. Karakteristiek voor het 
element C zijn het hoge warmtegeleidende vermogen,  
de extreme hardheid en de ongewone zachtheid.  
En precies dankzij deze uitstekende, deels tegengestelde 
eigenschappen zijn de high carbon remschijven van  
HELLA PAGID – met het verhoogde koolstofpercentage –  
een uniek product.

KOOLSTOF
BOUWSTEEN VAN HET LEVEN

Om een optimale frictie te bereiken,  
moeten high carbon remschijven van HELLA PAGID altijd 
samen met remblokken van HELLA PAGID worden 
vervangen.
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ALLEEN HET BESTE IS GOED GENOEG
EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN EN 
VOORDELEN
Bij de vormgeving en verdere ontwikkeling van het 
productassortiment bewijst HELLA PAGID steeds weer dat 
prestatievermogen en snelheid, de eisen van de markt en 
vooral de belangen van onze partners in werkplaats en 
handel de doorslag geven. Dit is ook onze richtlijn voor de 
verdere ontwikkeling van het assortiment high carbon 
remschijven. Het gaat hier natuurlijk om producten voor 
hoogwaardige voertuigen in het premium- en 
performancesegment. Tegelijkertijd verrijken wij hiermee 
echter het aanbod op hoog niveau, waarbij de actuele trends 
van de originele fabrikanten worden gevolgd: op maat 
gemaakte voordelen op het gebied van rij- en remcomfort 
alsmede originele kwaliteit in materiaal en uitvoering. En 
high carbon remschijven van HELLA PAGID bieden de 
bestuurders van premium-voertuigen in Europa 
vanzelfsprekend ook de eigenschappen waaraan zij veel 
waarde hechten: optimale prestaties, elegantie en uitgelezen 
exclusiviteit dankzij de unieke coating.

Optimale warmtegeleiding, eersteklas dempingsgedrag en de 
milieuvriendelijke laklaag behoren tot de opvallendste 
eigenschappen en kenmerken van de high carbon remschijven. 
Deze worden aangevuld door machinale bewerkingstoleranties 
zonder compromis. High carbon remschijven van HELLA PAGID 
behalen de beste waarden in hun klasse voor wat betreft 
afwijking van de schijfdikte, concentriciteit en onbalans. Dat 
betekent: topcomfort, maximale remkracht en optimale 
veiligheid. 

Het huidige programma van gecoate high carbon remschijven is 
toegesneden op actuele Europese premium-voertuigen en 
sportwagens. Het aanbod van HELLA PAGID wordt 
vanzelfsprekend, rekening houdend met actuele trends onder de 
fabrikanten, voortdurend uitgebreid. 

High carbon remschijven worden voornamelijk aan de vooras 
gemonteerd. Indien nodig levert HELLA PAGID de high carbon 
remschijven compleet met fixeerschroeven. Een handige hulp bij 
de montage.



Er is geen enkele term die het verschil tussen eersteklas en 
middelmatig duidelijker karakteriseert dan het woord 
kwaliteit. Voor HELLA PAGID is het vanzelfsprekend dat aan 
de hoogste kwaliteitseisen wordt voldaan en duidelijk 
gedefinieerde producteigenschappen in acht worden 
genomen. Sterk, beproefd en betrouwbaar – deze 
kwaliteitsgarantie bieden wij zonder meer bij al onze 
producten.  

Door het gebruik van beproefde testprocedures in onze eigen 
onderzoeks- en ontwikkelingscentra is gewaarborgd dat onze 
producten voldoen aan de voorschriften van de voertuig- en 
remfabrikanten alsmede aan de normen en specificaties. Zo zijn 
optimale veiligheid en comfort gegarandeerd.

KWALITEITSBORGING
VOORSPRONG DOOR STRESSTESTS 

Een voorbeeld: neutrale zoutneveltest (conform DIN EN ISO 
9227). Doel van deze standaard-testprocedure is de controle en 
beoordeling van de corrosiebescherming van bepaalde coatings 
of lakken. Dit geldt ook voor onze gecoate high carbon remschijf 
in vergelijking met de ongecoate standaard-remschijf.  
Hiervoor wordt in een speciale kamer een omgeving 
gegenereerd die de roestvorming sterk bevordert. Gedurende 72 
tot 96 uur worden de remschijven bespoten met een 
natriumchlorideoplossing. Al na 24 uur is de bijzondere 
corrosiebescherming van de high carbon remschijven zichtbaar. 
De milieuvriendelijke en innovatieve lak van de high carbon 
remschijf biedt optimale bescherming tegen roestvorming, 
zowel op de naaf als op de remschijf. Zo wordt niet alleen een 
perfecte look gewaarborgd, maar worden bovendien eens te 
meer de hoge kwaliteitseisen van HELLA PAGID bewezen.

Proefopstelling vóór en tijdens de test
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