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Stefaan Goossens, Belgisch verkoop-
leider van SAF, stelt zijn werkgever
voor: “De Otto Sauer AchsenFabrik
produceerde vorig jaar zo’n
160.000 assen, 80% daarvan had
schijfremmen. De overige 20% zijn
vooral assen voor diepladers met
17,5 inch wielen. Die zijn te klein
voor schijfremmen. Daarnaast is er
nog een heel klein deel dat met
trommels wordt uitgerust, puur
omwille van de prijs.”
Kortom, opleggers met een stan-
daard wieldiameter en 9 tons assen
worden vandaag de dag vrijwel uit-
sluitend geleverd met schijfrem-
men. Wie zich realiseert dat SAF
pas in 1998 zijn eerste assen met
schijfremmen produceerde begrijpt

dat er in 6 jaar tijd een totale
ommekeer is geweest.
Met een staafdiagrammetje brengt
Goossens die omslag van trommel
naar schijf in beeld. Wat opvalt is
dat de aanvankelijk razendsnelle
opmars van de schijfrem in 2001
en vooral 2002 stagneerde, om pas
in 2003 weer op gang te komen.
Achter zo’n eenvoudig staafgrafiek-
je schuilt een complex verhaal.
Dat begint met de voordelen van
de schijfrem die er aanvankelijk
voor zorgden dat hij enthousiast
onthaald werd. De schijfrem produ-
ceert een hoger remmoment dan
een trommel en doet dat met min-
der bewegende delen. Als de tempe-
ratuur oploopt worden de voorde-

len alleen maar groter. Een remvoe-
ring ligt niet meer aan als de trom-
mel uitzet door de hitte. Die
belangrijkste oorzaak van een afne-
mend remvermogen bij een toene-
mende temperatuur kent de schijf-
rem niet, en dus blijft die prima
functioneren. Zelfs als een trom-
melrem al lang door de hitte
bevangen zou zijn houdt een schijf-
rem het hoofd koel. Hij blijft rem-
men, ook als de remharmonisatie
niet in orde is zodat de remmen
van de oplegger de hele combinatie
moeten afremmen. Of als er rest-
druk in het systeem is en de chauf-
feur schakelt een keertje extra
terug en duwt zijn rechtervoet,
met 500 pk eronder, net iets dieper
in om toch maar de gang er in te
houden. Waar de trommel zichzelf

beschermt door boven de 400°C
vrijwel geen remprestatie meer te
leveren, en dus niet meer heter te
worden, is de schijfrem gek genoeg
om de temperatuur tot 1000°C te
laten oplopen.
Als dat maar vaak of lang genoeg
gebeurt blijft het niet zonder gevol-
gen. Remschijf, -blokken en –klauw
staken vroeg of laat de ongelijke
strijd en zelfs het wiellager gaat
eronderdoor. Immers afdichtingen
kunnen de immense hitte niet ver-
dragen, zodat het vet ongehinderd
het lager verlaat. Het resultaat: een
forse werkplaatsfactuur, of nog
erger, pech onderweg.

Praktijkervaringen
Het wordt nog erger als SAF-service
adviseur Henri Sprenkels openhar-
tig inzicht geeft in SAF’s eigen er-
varingen met de schijfrem. “We
maken gebruik van remklauwen
van Knorr en Wabco en tot aan
begin dit jaar hebben we ook
Haldex-remklauwen gemonteerd.
Ze kunnen allemaal vastroesten
door binnendringend vuil en
vocht. Bij Knorr ging de bescherm-
hoes van de geleidepennen nog wel
eens kapot. Inmiddels is die hoes
vervangen door een stalen be-
schermkapje en is er een Knorr-
reparatieset met dat kapje. Bij de
Haldex-klauwen komt er vaak wa-
ter binnen langs het nastelboutje.
De oorzaak is dan dat het afdicht-
dopje na onderhoud niet of niet
netjes gemonteerd wordt. Op latere
typen is dat dopje gewijzigd om
het wat gemakkelijker te maken.”
Weer een andere ingang voor het
water is de remcilinder. Sprenkels:
“Als na montage van de remcilin-
der het afdichtingsdopje aan de
onderzijde niet wordt gedemon-
teerd is er geen ontluchting.
Daardoor komt er condens via de
remcilinder in de remklauw. Om
dat te voorkomen monteren we op
de Intradisc+-as de remcilinder al
zelf. Daardoor kunnen we op die as
garantie geven op de remklauw.”
Een volgend probleem is het onge-

‘Zware’ schijfrem
niet te stoppen
Terwijl de concurrentie al lang over was op de schijfrem, hield

Bugatti vast aan de traditionele trommel. Klanten met rem-

klachten kregen een simpel advies: “Niet remmen, gas geven!”

SAF komt daar niet meer mee weg en is daarom overgestapt op

de schijfrem. Voor de ATC-Vlaanderen vertelde de assenbouwer

openhartig over de voor- én nadelen van de zware schijfrem.

Een losse adapter en remschijf
kunnen onafhankelijk van elkaar
radiaal uitzetten. Namens SAF
laat Stefaan Goossens het zien.

Op de Intradisc+-as heeft SAF de nodige moeite gedaan om
schijfremproblemen tegen te gaan. Allereerst zijn remschijven
met losse adapter en ventilerende wielnaven gemonteerd. Ten
tweede is velgbolling ET120 toegepast en ten derde zijn de
wielremcilinders af-fabriek gemonteerd. Dat voorkomt vocht-
problemen achteraf.
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lijk slijten van remblokken, het
binnenste blok is al bijna weg ter-
wijl het buitenste nog redelijk in
het voeringsmateriaal zit.
Sprenkels: “Ongelijke slijtage doet
zich vooral voor bij velgbolling ET0.
Daarbij zit de schijfrem helemaal
aan de binnenzijde van de velg. De
binnenzijde van de rem krijgt dan
veel meer vuil te verwerken dan de
buitenkant die door de velg be-
schermd wordt. Het gevolg is dat
het remblok aan de binnenkant
sneller slijt. In principe kun je het
vuil weghouden met een bescherm-
plaat maar dat geeft hitteproble-
men. Door over te gaan naar velg-
bolling ET120 staat de rem meer in
het midden van de velg en is hij
beter beschermd tegen vuil.
Bovendien kan hij daar zijn warm-
te beter uitstralen naar de velg.”

Kosten in de hand
Overigens is dat niet de enige
maatregel die SAF genomen heeft
om te voorkomen dat de tempera-
tuur uit de hand loopt. Ook het
Integral-ontwerp van de remschijf
draagt zijn steentje bij. Het bestaat
uit een geventileerde wielflens en
een losse adapter waaromheen de
remschijf gegoten zit. Het bijzonde-
re is dat de verbinding tussen rem-
schijf en adapter spelingsvrij is ter-

wijl beiden onafhankelijk van
elkaar radiaal kunnen uitzetten.
Dat voorkomt het kromtrekken van
de remschijf bij hogere temperatu-
ren en daarmee scheurvorming.
Nog meer hulp bij het voorkomen
van schijfremnarigheid biedt SAF
met Pad Control, dat aan de bel
trekt als er een remblok aan ver-
vanging toe is. “Dat voorkomt staal-

op-staalcontact en bespaart daar-
mee onnodige kosten”, legt
Sprenkels uit. Toch kan het altijd
beter vindt een Vlaamse ATC-er:
“Waarom leveren jullie die slijtage-
indicatoren niet standaard op iede-
re as?” En daarmee raakt hij een
probleem dat ook SAF niet op kan
lossen. Sprenkels: “Dat zouden we
graag doen, maar zo’n systeem kost
€ 300,- en de klant wil dat niet
betalen. Net als warmtesensoren,
zou ook prachtig zijn maar ook dat
wil de klant niet betalen.”
Ook als het voertuig eenmaal op de
weg is, is het vooral de klant zelf
die de kosten van het remsysteem
in de hand heeft. Sprenkels: “Als de
trommelrem geen onderhoud
krijgt nemen zijn prestaties af.
Krijgt de schijfrem geen aandacht
dan nemen de kosten toe. Dus
bekijk iedere drie maanden de
dikte van de remvoeringen, contro-
leer de remschijven ieder half jaar
op dikte en op doorlopende radiale
scheuren. Besteedt jaarlijks aan-
dacht aan de afdichtingsrubbers,
de verschuifbaarheid van de rem-
klauw en de afdichtingen en ont-
luchting van de remcilinder. Alleen
zo maakt de schijfrem zijn beloften
waar: lichter, beter, duurzamer en
niet duurder.” ●

Erwin den Hoed

Henri Sprenkels gaf met een
reeks foto’s inzicht in SAF’s erva-
ringen met de schijfrem. Dat ze
niet uniek zijn bleek wel uit een
reactie uit de zaal: “Uw vakantie-
kiekjes zijn absoluut niet bijzon-
der, ik vind ze dagelijks op mijn
toonbank. Ik zeg dan ook altijd
tegen mijn vrouw: ’Vrachtauto’s,
we leven ervan maar ga er niet
tussen rijden, levensgevaarlijk!’”

Een kapotte beschermhoes. Het
gevolg: een vastzittende remklauw.

Het afdichtdopje van het nastelbout-
je was niet goed gemonteerd. En dus
grijpt water dan zijn kans om het
mechanisme van de remklauw te
verwoesten.

...De boosdoener, water in het rem-
ventiel. Toen het ging vriezen zette
het uit en zorgde het ijs voor rem-
druk.

Vakantie-
kiekjes

Condens, veroorzaakt doordat bij
montage van de remcilinder het ont-
luchtingsdopje niet was gedemon-
teerd.

Zover kan het gaan, een schijfrem
blijft remmen. Op deze manier loopt
de werkplaatsfactuur wel hoog op.

De remvoering is in de schijf
gebrand. Wie dit ziet MOET op zoek
naar de oorzaak...

Oh ja, en vergeet de lagers niet, het
vet loopt eruit dus deze is erg heet
geweest. Zijn alle wielen zo, dan is
er iets mis met de remmen.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2




