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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

“Een trailer is een simpel stukje
staal met drie asjes eronder. Daar
valt niets over te vertellen.” Zo kún
je erover denken. Tot... je Henk Klock
aan het werk gezien hebt. In hoog
tempo en met een enorme dyna-

miek loodst hij de Friese ATC-leden
door de recente geschiedenis van de
trailerrem: “Eerst had je de handre-
geling. Je wipte het kunststof kapje
van het aanhangwagenremventiel
en stelde het bij met een imbusje 6.
En wel zo dat de trailer een stuk har-
der remt dan de trekker. Dan remt
ie goed... volgens de chauffeur.”
Klock was dan ook blij met ALR, het
lastafhankelijke regelventiel: “Een
grote stap voorwaarts. ALR houdt
rekening met de belading. Meer of
minder belading op een as betekent
meer of minder remdruk.”
Daarna kwam ABS. “Weer een grote
verbetering, want ALR houdt geen
rekening met gladde klinkers of bla-
deren op de weg. Bovendien regelt
ALR statisch. Zodra de chauffeur
remt verplaatst de aslast zich naar
voren. Dat gaat zo snel dat die balg-
drukvermindering geen invloed
heeft op de remdruk. Dus hoe har-
der je remt, hoe harder de trailer
‘trekt’. ABS kan dat niet voorkomen,
maar voorkomt in ieder gaval wel
dat de trailerwielen blokkeren.
Overigens hebben trekkers altijd een

dynamische regeling op de achteras.
Anders zou die onderberemd zijn.”

7-polige kabel
Voor de introductie van ABS was de
regeling van de luchtdruktrailerrem
een puur mechanische aangelegen-
heid. Maar ABS is een elektronisch
systeem. Het wordt gevoed door een
extra kabel vanaf de trekker. Vroeger
was dat vaak een 5-polige kabel.
Inmiddels is de 7-polige ISO 7638-
kabel, die ook CAN-signalen kan
overbrengen, de standaard.
Chauffeurs vinden die kabel maar
lastig, want zij moeten hem aanslui-
ten. Vervelend, want zonder kabel
werkt het ABS-systeem niet. Vandaar
dat moderne systemen een nood-
stroomvoorziening voor het ABS-
systeem hebben, die via de verlich-
tingskabel loopt.

In tegenstelling tot chauffeurs zijn
remmenfabrikanten wel blij met de
extra kabel. Dankzij die kabel kon
men namelijk de voorlopig jongste
stap in de trailerremvooruitgang
maken. Klock: “De stap van ABS naar
EBS, ofwel Electronic Brake System.
In ons geval geeft dat een vereenvou-
diging van het trailerremsysteem.
Wij hebben de ALR-klep en de ABS-
module samengebouwd in één zoge-
naamde EBS-modulator. Dat
bespaart leidingwerk en maakt de
inbouw eenvoudiger.”
Bovendien maakt die modulator
dankbaar gebruik van de twee CAN-
bus-pinnen op de 7-polige stekker.
Klock: “De modulator gebruikt de
balgdruk van de luchtvering als
maat voor de aslast en bepaalt zo de
lastafhankelijke remdruk. Via de 7-
polige stekker geeft hij die balgdruk
door aan de trekker. Is dat een nieu-
we Actros, een nieuwe Scania, of een
ander nieuw type dan toont hij de
aslasten op het dashboard. De chauf-
feurssmoes van: ‘ik wist niet dat ik
te zwaar beladen was’, is daarmee
dus echt verleden tijd.”

Trailerremtechniek in
de hoogste versnelling
Zes jaar geleden sprak Henk Klock ook al

voor een zaal Friese ATC-ers. Toen namens

Wabco Westinghouse, nu voor Wabco

Automotive. Toch was de naamsverande-

ring van zijn werkgever niet de reden

voor zijn herhalingsbezoek: “Nee, de ont-

wikkelingen in de trailertechniek gaan zo

snel, het werd hoog tijd.” De Friese ATC-

leden deden er hun voordeel mee.

Wabco gooit alle remmen los bij ATC-Friesland

Henk Klock toont uniek videomateri-
aal van beproevingen op de Wabco-
testbaan. Natuurlijk hadden we u dat
graag willen laten zien op
www.amt.nl. Maar helaas, Klock mag
het niet vrijgeven. Toch maar ATC-lid
worden dus.

Op iedere aansluiting van de EBS-
modulator past maar één unieke stek-
ker. Goed voor de Wabco-kabelomzet,
maar het maakt ook fout aansluiten
onmogelijk. Alhoewel, Klock was al
eens in een werkplaats waar een
stekker passend gemaakt werd…,
met hamer en zakmes…
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Levens redden
Te grote aslasten worden verder ont-
moedigd doordat de ECU van de
modulator de balgdrukken opslaat
in zijn geheugen. Klock: “Dat kun je
uitlezen en je kunt zelfs grafiekjes
maken. Erg nuttig. We hadden pas
een klant die klaagde dat zijn trailer
niet remde. Dus, geheugen uitlezen,
reed hij vrijwel continu met aslasten
van 13 ton op 9 ton’s assen. Je kunt
er om lachen maar bedenk wel, het
is spelen met levens.”
Als het erop aankomt levens te red-
den heeft het EBS-systeem nog een
voordeel. Klock: “Bij een remcom-
mando meet de EBS-modulator de
druktoename per seconde. Zo her-
kent hij razendsnel of er sprake is
van een noodstop. Is dat het geval
dan zet hij onmiddellijk de volle

keteldruk op de remcilinders.
Daarmee kan het systeem tot een
halve seconde winnen.”
Mooi, maar het kan nog geavanceer-
der legt Klock uit: “De lange remlei-
dingen van uitschuifbare trailers
zorgen ook al bij normale remmin-
gen voor te veel tijdverlies. Daarom
hebben ze een druksensor bij het
gele koppelhandje. Zodra er druk op
de signaalleiding komt, seint de sen-
sor de EBS-modulator in. Die hoeft
dan niet op drukverhoging te wach-
ten, maar kan meteen de remcilin-
ders aan het werk zetten.”

Schumachers
Een volgend voordeel van trailer-EBS
pakt een praktisch nadeel van de
schijfrem aan: “Al zijn de remvoer-
ingen totaal weggesleten en al rem

je staal op staal, dan nog blijft een
schijfrem remmen. Alleen vervelend
dat je daarna met hoge reparatie-
kosten te maken krijgt. Vandaar de
remblokkenslijtage-indicator. Zodra
het slijtdraadje in het remblok is
doorgesleten gaat de storingslamp
vier keer branden. En voor chauf-
feurs die zeggen: ‘ik heb geen lamp
gezien’, de km-stand van de eerste
melding staat in het geheugen.”
Ten slotte speelt EBS een rol in het
overeind houden van trailers. Klock:
“De oplegger, de trekker, de cabine
en de stoel zijn allemaal luchtge-
veerd. Door al die weekheden merkt
de chauffeur pas dat zijn voertuig
wil kantelen als het voor de trailer
al te laat is. Vandaar RSS, Roll
Stability Support. Daarvoor zijn
geen aparte componenten nodig. Op
de printplaat van de EBS-modulator
zit een dwarsversnellingssensor. Die
kun je je voorstellen als een kogeltje
met aan beide zijden een veertje.
Gaat de trailer snel door een bocht
dan wordt het kogeltje ver naar bui-
ten gedrukt. In dat geval voert het
systeem een testremming uit. Dat
wil zeggen, een remdruk van 1 bar
op de binnenste wielen. Blokkeren
de wielen bij zo’n lichte remdruk,
dan is dat een teken dat ze bezig
zijn het contact met de weg te ver-
liezen en opgetild worden. Voor de
EBS-modulator is dat het sein om de
volle remdruk op de buitenste wie-
len te zetten. Op die manier haalt
het systeem de snelheid uit het
voertuig en wijkt het kantelgevaar.”
Een ATC-er vraagt zich af of de
chauffeur dan geschrokken is. Klock
hoopt van wel, maar mocht dat niet
zo zijn, dan komt de schrik hopelijk
later: “Elke RSS-ingreep gaat in het
geheugen. Een verstandige vervoer-
der laat Schumachers die er iedere
2 à 3000 km één hebben naar ander
werk omkijken.”
Na een serie indrukwekkende video-
’s van RSS-ingrepen en (bijna) kante-
lende vrachtauto’s is het tijd voor
het afscheid. Maar niet voor lang,
want Klock heeft een verrassing in
petto: “Wabco is groot in trailers
maar klein in trucks. Dat gaat ver-
anderen, en snel. Daarom kan ik nu
geen zes jaar meer wegblijven en
ben ik over een jaar of twee à drie
weer bij u terug.” De Friese ATC-
leden zien er al naar uit. ●

Erwin den Hoed

Een EBS-remsysteem is eenvoudiger te installeren en effectiever in gebruik.
Eerst de vereenvoudiging. De losklep en de aanhangwagenremklep zijn ver-
vangen door de PREV (Parking Release Emergency Valve). De EBS-modulator
vervangt de ALR-klep en de ABS-module. En die extra effectiviteit? EBS rea-
geert sneller, heeft een uitermate nuttig geheugen en de RSS-functie
beschermt de trailer tegen kantelen.

Conventioneel remsysteem oplegger
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