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GEREVISEERDE REMKLAUWEN

Gegarandeerd de hoogste 

veiligheidsstandaard

Met het oog op de groeiende behoefte van eindgebruikers aan reparaties die in verhouding staan tot de 

dagwaarde, vormen recyclebare onderdelen, zoals remklauwen, een steeds aantrekkelijker alternatief voor 

werkplaatsen en automobilisten. De stijgende vraag naar gereviseerde onderdelen kan onder andere worden 

verklaard door een groter aandeel aan oudere auto's en de langere gebruiks- c.q. levensduur van voertuigen.

Bovendien speelt de zorg voor het milieu een steeds grotere rol. Met de revisie van vervangende onderdelen 

kan het milieu worden ontzien.

Aan de veiligheid van producten kunnen, wat Hella Pagid betreft, echter geen concessies worden gedaan. Of er 

nu gebruik wordt gemaakt van een nieuw of een gereviseerd onderdeel, de veiligheidscriteria zijn net zo hoog 

en veeleisend. 

Het revisieproces verloopt dan ook volgens nauw omschreven procedures en standaarden. Zo worden 

bijvoorbeeld alle componenten die rechtstreeks betrekking hebben op de veiligheid en alle rubberen 

onderdelen steeds voor 100% vervangen. Alle overige componenten worden geheel gereviseerd. Zo voldoet 

een gebruikte remklauw van Hella Pagid steeds aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitseisen. 



MILIEUBESCHERMING 

Wat kwaliteitswerk en de besparing 

door recyclen opleveren

Met de revisie van remklauwen bieden wij klanten een voordelig alternatief dat voldoet aan de hoogste 

veiligheids- en kwaliteitseisen. Tegelijk leveren we met het hergebruik van waardevolle gebruikte onderdelen 

actief een bijdrage aan het beschermen van het milieu.

 � Recycling van grondstoffen

 � Geringer energie- en materiaalverbruik

 � Vermindering van CO2-uitstoot

 � Besparing op nieuwe onderdelen

 � Voorkomen van afval

Goed voor werkplaats 
en milieu 

De vanzelfsprekendheid van Hella Pagid is gebaseerd op competentie, 
kwaliteitsbewustzijn en verantwoording. Bij de productie en de 
verkoop van onze producten wordt evenzeer uitgegaan van de 
behoefte aan veiligheid van de automobilist als van de wensen van 
onze partners in de werkplaatsen. Bovendien steunen wij waar het 
maar kan energiebesparingsdoelen en de bescherming van het milieu. 
De terugname en revisie van remklauwen is dan ook onderdeel van 
een uitgebreide strategie, waar alle partijen van profiteren.
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Gelijke kansen door 
strakke regels

Vakkundig geproduceerd en uitvoerig getest: deze 
kwaliteitsgarantie geven wij voor al onze producten 
en uiteraard ook voor gereviseerde artikelen. Dat 
kan natuurlijk alleen, wanneer er bindende regels 
worden gehanteerd voor de terugname van gebruikte 
onderdelen, die onder alle omstandigheden en door 
iedereen in acht worden genomen. Op deze wijze wordt 
ook gewaarborgd, dat de teruggave en restitutie van de 
tegenwaarde zonder problemen verlopen.



VOORWAARDEN

Niet alle gebruikte onderdelen zijn 

geschikt

Een voorwaarde voor een succesvolle revisie van gebruikte remklauwen is, dat ze in een goede toestand verkeren. 

Beschadigde of onvolledige remklauwen voldoen niet aan deze voorwaarde.

Controleer voor het terugnemen van gebruikte remklauwen de toestand en kwaliteit 

aan de hand van de volgende checklist:

 � Het gebruikte onderdeel moet overeenkomen met het gekochte product.

 � Het gebruikte onderdeel moet compleet zijn.

 � Alle remklauwgeleidingen, aansluit- en ontluchtingsschroefdraden en bevestigingen moeten aanwezig en 

onbeschadigd zijn.

 � Er mag geen overmatige corrosieschade zichtbaar zijn aan het gebruikte onderdeel.

 � Het gebruikte onderdeel mag niet gescheurd of mechanisch bewerkt zijn.

Alleen gebruikte onderdelen die geschikt zijn voor revisie, kunnen worden teruggenomen en vergoed.

Als het gebruikte onderdeel voldoet aan de genoemde terugnamecriteria, 

dient u nog op het volgende te letten voordat het u terugstuurt:

 � Het gebruikte onderdeel kan alleen worden gecrediteerd als het in de originele verpakking wordt geretourneerd.

 � Het label van de verpakking mag niet verwijderd, verontreinigd of beschreven zijn. 

 � Gebruikte onderdelen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet gecrediteerd.

Het statiegeldsysteem van HELLA PAGID

De actualiteit en leverbaarheid van artikelen in het Hella Pagid uitwisselingsprogramma zijn gebaseerd op een 

eenvoudig en overzichtelijk statiegeldsysteem in combinatie met zo volledig mogelijke terugname van gebruikte 

onderdelen.
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MECHANISCHE BESCHADIGING

Ontluchtingsaansluiting verbogen,

schroefdraad en zadelgeleiding

beschadigd

Geleidingsbus beschadigd

Bevestigingsaansluiting

afgebroken

Huis beschadigd

OVERMATIGE CORROSIE

Hanremhevel vastgeroest,

schroefdraad voor de 

remslang sterk geoxideerd

Interne oxidatie

Zuiger vastgeroest

Manchet beschadigd

Redenen voor afwijzing



Deze voorbeelden vormen geen volledige opsomming. 

Houd er rekening mee, dat onderdelen ook kunnen worden geweigerd vanwege andere mechanische schade.

REMKLAUW ONVOLLEDIG

Zuiger en 

manchet ontbreken

Hevel van het

handremmechanisme ontbreekt

VERPAKKING

Label niet verwijderd 

of beschreven

Het gebruikte onderdeel kan alleen worden gecrediteerd als het 

in de originele verpakking wordt geretourneerd: "Back in Box"

Over barcode heen 

geschreven bijvoor-

beeld met datum

Barcode gedeeltelijk 

afgescheurd

Artikelnummer 

doorgestreept

Let erop, dat het etiket niet afgedekt, beschreven of verontreinigd mag 

zijn, omdat het dan niet machinaal leesbaar is. 

Het etiket mag bovendien niet worden verwijderd, omdat het artikel dan 

niet meer kan worden geïdentificeerd. In de genoemde gevallen kan het 

gebruikte onderdeel niet worden teruggenomen. 
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