
 

 

 

Nieuw op de markt – Remklauwen zonder statiegeld 

Op de markt heeft het zich allang bewezen en een vaste plaats veroverd: het remklauwen-portfolio 

van remspecialist Hella Pagid. Het assortiment voor de vrije onderdelenmarkt is nu uitgebreid met 

112 nieuwe remklauwen. En het bijzondere is: voor de nieuwe producten hoeft helemaal geen 

statiegeld te worden betaald! 

Een statiegeldsysteem brengt uitdagingen met zich mee 

Vooral groothandelaren en garagehouders met een klein of middelgroot bedrijf weten er alles van: 

producten met statiegeld stellen extra eisen aan de hulpbronnen, met name op het gebied van 

proceskosten, kapitaalbinding en opslagcapaciteit. Want de oude onderdelen moeten ergens worden 

bewaard en nemen dus veel ruimte in beslag – en dat terwijl er bij kleinere bedrijven juist vaak weinig 

ruimte is. 

Met of zonder statiegeld: garagebedrijven kunnen kiezen 

Ook met het oog hierop heeft Hella Pagid zijn remklauwenprogramma nu uitgebreid met voorlopig 112 

nieuwe producten zonder statiegeld die een groot aantal gangbare voertuigmerken bestrijken. Deze 

producten vormen een aanvulling op het 'Reman'-portfolio, dat bestaat uit geherfabriceerde 

remklauwen met statiegeldsysteem. 

Garagebedrijven kunnen dus voortaan kiezen – tussen milieuvriendelijke geherfabriceerde remklauwen 

met statiegeldsysteem en nieuwe onderdelen zonder statiegeld. Bij vervanging door deze nieuwe 

onderdelen kunnen de oude remklauwen direct worden afgevoerd en is er hiervoor dus geen 

opslagcapaciteit nodig. 

Accessoires inbegrepen 

De nieuwe producten van het assortiment zonder statiegeld omvatten naast het eigenlijke artikel ook 

een premium-accessoirekit. Hierin zitten bijvoorbeeld vet, rubberen onderdelen, bouten en de 

benodigde pasbouten. Dat heeft een duidelijk voordeel: tijdrovende reinigingswerkzaamheden of zelfs 

de aanschaf van dure bijkomende producten is niet nodig. 

Christian Berlich, productmanager bij Hella Pagid, zegt hierover: "Wij adviseren om bij het vervangen 

van de remklauwen ook altijd de pasbouten te vervangen, zodat het glijmechanisme van de remklauw 

goed functioneert en de remvoeringen gelijkmatig en zonder geluid te maken, kunnen afslijten. Daarom 

leveren wij garagebedrijven meteen het complete pakket." 

Onderdelen van topkwaliteit 

Net als de Reman-producten overtuigen ook de nieuwe remklauwen zonder statiegeld van Hella Pagid 

door hun topkwaliteit, die wordt gewaarborgd door geauditeerde productieprocessen en uitgebreide 

testprocedures. Hiertoe behoren onder andere druktesten, testen van de functionaliteit van de 

handrem en een zorgvuldige eindcontrole. Alleen producten die alle testprocedures met succes hebben 

doorstaan, worden afgeleverd aan de klanten. Alle door Hella Pagid geproduceerde gegoten 

remklauwen krijgen een speciale oppervlaktebehandeling – nog een pluspunt voor de kwaliteit van de 

onderdelen. 

Conclusie: een alternatief dat de moeite waard is 

Met de nieuwe Hella Pagid remklauwen zonder statiegeld kunnen garagebedrijven voortaan kiezen voor 

een comfortabel alternatief met de uitstekende productkwaliteit die ze gewend zijn. Met het 

programma van voorlopig 112 nieuwe remklauwen is Hella Pagid de eerste aanbieder op de markt die 

een dergelijke efficiënte oplossing mogelijk maakt! 


