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EERSTE KLAS ASSORTIMENT

REMSCHIJVEN IN          
OEM-KWALITEIT
Met een assortiment dat bijna 98% van de West-Europese markt 
afdekt, is Hella Pagid een graag geziene werkplaatspartner. Elke 
remschijf van onze actueel meer dan 1450 remschijven garan-
deert een hoogste mate aan veiligheid, comfort en levensduur. 
Tot de portfolio behoren gecoate en ongecoate remschijven en 
remschijven met en zonder ABS-sensoren, wielnaaf en wiellager. 

Voor de op handen zijnde ECE R90 richtlijn zijn wij nu al uitste-
kend uitgerust. Onze remschijven voldoen nu al aan alle vanaf 
november 2016 verplichte voorschriften. Zo geven wij onze part-
ners de zekerheid dat alle reserveonderdelen aan dezelfde pres-
tatieparameters voldoen als de OEM-producten.

GEEN TOLERANTIE VOOR COMPROMISSEN
Minder dan topkwaliteit is voor ons niet goed genoeg.  
Hella Pagid voldoet daarom moeiteloos aan alle OEM-voorschriften. 

Zekerheid door uitge-
breide testen
Wij controleren onze remschijven perma-
nent op het aanhouden van de OEM-stan-
daards. Daarom kunnen werkplaatsen en 
automobilisten onze producten vertrou-
wen.
Tot de permanente testseries behoren:

 ➔ levensduurtest
 ➔ treksterktetest
 ➔ röntgentest
 ➔ uitzettingstest
 ➔ 3D-dimensietest
 ➔ diktetolerantietests (parallelliteit, 

rondloop, rondheid, ruwheid)
 ➔ Warmtegeleidbaarheidstest
 ➔ Hardheidstest conform Brinell

En niet in de laatste plaats ondergaat 
iedere remschijf door Hella Pagid aan het 
einde van de productie een 100% visuele 
controle.

Veiligheid uit één stuk

Het basismateriaal voor de productie van 
remschijven is grijs gietijzer. Doorslag-
gevend bij de bewerking ervan is dat alle 
opgegeven toleranties compromisloos 
worden aangehouden. Alleen op die 
manier kan Hella Pagid een resultaat 
garanderen dat het grootste comfort, een 
maximaal remvermogen en de hoogste 
veiligheid garandeert. Om ook de kleinste 
risico’s van het begin af aan uit te schake-
len adviseren wij principieel de remschij-
ven altijd asgewijze te vervangen.

Betere look en geoptima-
liseerd vermogen
Onze meer dan 750 Hella Pagid PRO rem-
schijven verschillen van de standaarduit-
voering door een speciale materiaalkeuze 
en coating die een honderd procent corro-
siebescherming garandeert. Een extra in-
vestering die voor allen vruchten afwerpt. 
De PRO remschijf garandeert automo-
bilisten naast de optische voordelen ook 
een optimalisering van de prestatie. Bij de 
montage besparen ze u tijd en geld want 
op grond van de coating vervalt de anders 
noodzakelijke beschermolie en zodoende 
ook de tijdrovende verwijdering ervan.
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Oververhitting / wrijvingsplekken:
 ➔ overbelasting in de inrijfase
 ➔ geweld- of schokremmingen

Effect:
 ➔ geluiden en vibraties bij het remmen 

uit hoge snelheden 

Remschijf met standplekken:
 ➔ geringe belasting van de rem
 ➔ lange stilstandstijden en milieu-in-

vloeden veroorzaken corrosie en 
structuurveranderingen van het fric-
tievlak

Effect:
 ➔ remgeluiden
 ➔ pulserend rempedaal

Onderroest van het aanlegvlak op de 
remschijfopname:

 ➔ montagefout
 ➔ onvoldoende reiniging van de wielnaaf

Effect:
 ➔ dikteverschil
 ➔ zijschokken

Remschijf met groeven:
 ➔ overbelasting
 ➔ inwerking van vuil
 ➔ slechte kwaliteit remvoering

Effect:
 ➔ gereduceerde remwerking
 ➔ geluiden
 ➔ verhoogde slijtage 

Scheuren bij de schijfopname:
 ➔ verkeerd draaimoment
 ➔ verkeerde montage

Effect:
 ➔ reductie van de sterkte
 ➔ geluiden
 ➔ trillen van het stuur 

Dikteverschil van het frictievlak:
 ➔ schokken van de schijf bij gelijktijdig 

geringe belasting van de rem
Effect:

 ➔ koude trillingen 

Kwaliteit op het hoogste niveau 

Minder dan topkwaliteit is voor ons niet goed genoeg.  
Hella Pagid voldoet daarom moeiteloos aan alle OEM-voor-
schriften. Bij onze remschijven heeft dit betrekking op de:

 ➔ materiaalstructuur 
 ➔ productieproces
 ➔ chemische samenstelling  
 ➔ productietoleranties
 ➔ productdesign
 ➔ corrosiebescherming

KLEINE OORZAAK – GROTE WERKING
Ook de beste remschijven kunnen een optimaal vermogen en het beste rijcomfort alleen garanderen wan-
neer deze zich in onberispelijke toestand bevinden. Hier zijn enkele typische vormen van slijtage:

WIST U AL...?
…, dat bij een volremming van 100 km/h op 0 km/h dezelfde 
hoeveelheid energie vrijkomt die nodig is om een standaard 3 
watt-LED 50 uur te laten branden?
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