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PRODUCTINFO
Werkplaatsapparatuur, producten, accessoires

Renderende
remservice 
met Pro-Cut
Nu de schijfrem gemeengoed is, wordt de

werkplaats veelvuldig geconfronteerd

met remklachten. De Pro-Cut PFM 9.0

helpt hardnekkige trillingsproblemen

onder de knie te krijgen. Goed voor de

klanttevredenheid en het werkplaatsren-

dement vaart er wel bij.

Schijfremmen zijn een zegen voor
de remprestaties, maar zonder pro-
blemen zijn ze bepaald niet. De
meest voorkomende klacht zijn
trillingen in het rempedaal, stuur
en wagenbodem tijdens het rem-
men. Boosdoener is veelal de rem-
schijf, die zijdelingse slingering
vertoont, diktevariatie heeft,
conisch is of niet vlak is door
groefvorming of roest. Het simpel-
weg monteren van nieuwe blokken
is niet de oplossing. Na langdurig
inremmen zal de remvoering zich
weliswaar aanpassen aan de vorm
van de onvolmaakte remschijf,
maar de trillingen verdwijnen niet.
Geen klant die daar genoegen mee
neemt. De schijf zelf zal vernieuwd
of bewerkt moeten worden. Dat
laatste kan de klant veel geld
besparen en zelfs een beter resul-
taat geven dan montage van nieu-
we schijven.
Afdraaien kan los van de auto op
een draaibank of gemonteerd aan
de auto met een afdraai-apparaat.
Het afdraaien van een gedemon-
teerde schijf heeft als nadeel dat
na montage er alsnog slingering
kan optreden door onvolkomenhe-

den in de naaf. Door het afdraaien
aan de auto wordt dit gecompen-
seerd. Dat heeft dus de voorkeur,
maar het is een tijdrovend klusje,
mede omdat bij de meeste afdraai-
apparaten de remklauw verwijderd
moet worden.
Met de nieuwe Pro-Cut PFM 9.0 is
het afdraaien van de schijven aan
de auto kinderspel geworden. De
ervaren monteur heeft er per
schijf weinig meer dan 5 minuten
voor nodig. De remklauw kan
gewoon blijven zitten. Op de naaf
wordt een adapter gemonteerd
waar de aandrijfas van de Pro-Cut
machine aan bevestigd wordt.
Vervolgens start het compensatie-
programma, waarbij een gyroscoop
met slimme elektronica slingering
in de naaf en speling in de wiella-
gers nauwkeurig compenseert. Dit
neemt circa een minuut in beslag.
Vervolgens worden de snijbeitels
afgesteld en de schijf met een
bewerking van buiten naar binnen
grof ‘schoongemaakt’. Daarna
begint het echte fijnslijpen in één
bewerking van binnen naar buiten.
Dit vindt volautomatisch plaats.
De machine stopt vanzelf na het

afdraaien zodat de monteur onder-
tussen iets anders kan doen. Het
resultaat is een volmaakt vlakke
schijf die optimaal lijnt met de
naaf. De fabrikant geeft een bewer-
kingsnauwkeurigheid op van 0,005
mm.
Alhoewel de Pro-Cut PFM 9.0 door
de hoogwaardige techniek niet
goedkoop is (€ 8.795,- inclusief
diverse wieladapters), kan deze vol-
gens Pro-Cut het werkplaatsrende-
ment een positieve impuls geven.
Het afdraaien neemt per as niet
meer dan 10 minuten in beslag.
Het is gebruikelijk aan de klant de
helft van de kosten van een nieu-
we schijf door te berekenen
(zolang de afgedraaide schijf
binnen de fabriekstoleranties valt).
Bij garantiewerkzaamheden wordt
meestal één tot anderhalf uur ver-
goed. Een slim ondernemer komt
er al snel achter dat deze remservi-
ce zeer lucratief kan zijn en, zeker
zo belangrijk, de klanttevreden-
heid vergroot. Het is natuurlijk
aan te bevelen om het afdraai-
apparaat niet alleen te gebruiken
als probleembestrijder, maar voor-
al preventief in te zetten. Men kan

de klant de keus laten: nieuwe
blokken monteren op een gesleten
schijf, of de schijf meteen in
nieuwstaat brengen voor optimale
remprestaties. Ook bij de verkoop
van gebruikte auto’s die lang stil
hebben gestaan, met overmatige
roestvorming op de schijven als
gevolg, is het afdraaien voor de
werkplaats veel aantrekkelijker
dan het monteren van nieuwe
schijven.
Pro-Cut is overigens bepaald geen
nieuwkomer. Wereldwijd zijn er al
40.000 afdraaimachines verkocht.
Diverse autofabrikanten hebben de
Pro-Cut PFM 9.0 gehomologeerd.
Tot slot nog een tip: draai wiel-
moeren altijd met een moments-
leutel aan. Een luchtsleutel zonder
goede koppelbegrenzing trekt de
remschijf gemakkelijk krom. Maak
bij het monteren van een rem-
schijf het aanlegvlak op de naaf
zorgvuldig schoon. ●
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Door de slimme constructie neemt
het afdraaien van een schijf niet
meer dan vijf minuten in beslag
omdat de remklauw blijft zitten.

Met één aandrijfmotor wordt zowel
de schijf aangedreven als de beitels
voortbewogen.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




