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Remblokken wisselen met de 
diagnosetester
Moderne personenauto’s zijn steeds vaker uitgerust met een elektrische parkeerrem. Het stelt

de autofabrikant in staat de parkeerremfunctie te integreren in het overige voertuigmanage-

mentsysteem, met tal van comfort- en veiligheidsvoordelen. Voor de werkplaats heeft de

‘elektrificering’ van het remsysteem de nodige gevolgen. Remblokken wisselen kan niet meer

zonder elektronisch gereedschap.

Elektromechanische parkeerrem in de werkplaats

Zo maar even nieuwe remblokken of wiellagers zetten? Vergeet het maar, u hebt bij veel moderne auto’s de diagnosetester nodig die u stap voor stap begeleidt tijdens de (de)montagewerkzaamheden.
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De elektromechanische parkeerrem, vaak EPB ge-
noemd maar ook wel afgekort als EMP of APB,
heeft tot taak te voorkomen dat een geparkeerde
auto onbedoeld gaat rollen. Daarnaast is het ge-
woon wettelijk verplicht dat een voertuig is uitge-
rust met een tweede onafhankelijk remsysteem,
waar een beroep op gedaan kan worden als de
bedrijfsrem dienst weigert.
Belangrijk voor de werkplaats is de activering van
deze ‘hulprem’. De mechanische bediening is ver-
vangen door elektrische aansturing. De regeling is
hierdoor een stuk preciezer en het biedt de moge-
lijkheid om allerlei ‘leuke’ maar o zo praktische
functies in de EPB onder te brengen.

Starten en wegrijden
Als het voertuig wordt afgezet en de EPB wordt
geactiveerd, stelt het systeem zelf de benodigde

spankracht in om te voorkomen dat het voertuig
op een helling wegrolt. Sterker nog, als de chauf-
feur zijn auto parkeert op een helling van meer
dan 30% krijgt hij de waarschuwing de EPB te ac-
tiveren. Daarnaast stelt het systeem de aantrek-
kracht bij als de schijven tijdens stilstand afkoelen.
Drukt de bestuurder de handremschakelaar in tij-
dens het rijden, dan wordt de dynamische nood-
remfunctie in bedrijf gesteld. Hij moet dan wel de
schakelaar ingedrukt houden en mag geen gas
geven. De auto zal dan afremmen met een vertra-
ging van 8 meter per seconde. Dit geldt overigens
alleen als de snelheid lager is dan 8 km/h, daar
boven wordt de remfunctie uitgevoerd door het
ESP-systeem, waardoor het voertuig over alle vier
de wielen afremt.
De adaptieve wegrijassisentfunctie zorgt voor een
smetteloze start, ook als de auto zich op een hel-
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Bij de elektrische parkeerrem van Audi en Volkswagen bevindt
zich in de remklauw een aparte elektromotor.

Principe van de EPB-M. Via een tandriem en een tuimelschijf
wordt de draaiende beweging omgezet in een slag, waardoor het
mogelijk wordt om de cilinder in de remzuiger te bewegen. Het
gevolg is dat de remblokken tegen de remschijf komen te liggen.

Er bestaan drie verschillende uitvoeringen van de elektromecha-
nische parkeerrem. De EPB-C zoals wordt toegepast door veel
Franse merken en BMW, de EPB-M met op ieder remzadel een
aparte motor waar de VAG-groep voor heeft gekozen en als laat-
ste de EPB-H waarbij de parkeerrem hydraulisch wordt aange-
stuurd en zoals Mercedes dat gebruikte op het Sensotronic Brake
Control (SBC) remsysteem. 

EPB-C EPB-M EPB-H

lend vlak bevindt. Het systeem dat hierover de
regie voert gebruikt de gegevens die over de
CAN-bus gaan, zoals de ingeschakelde versnel-
ling, stand van het gaspedaal, motorkoppel en de
hoeksensor.
Voor de monteur verlicht de EPB de werkzaamhe-
den. Zo informeert de diagnosetester over de slij-
tage van de remvoering. De dikte wordt regelma-
tig gecontroleerd door het stuurapparaat. Dat be-
weegt dan de remvoering uit de eindstand tegen
de remschijf. Aan de hand van de afgelegde af-
stand herleidt het stuurapparaat de dikte van de
voering. 

Drie uitvoeringen
Op dit moment bestaan er drie concepten van de
elektrische parkeerrem (EPB); de EPB-H van Mer-
cedes, EPB-C zoals onder andere Renault en BMW
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toepassen en de EPB-M zoals te vinden is op
auto’s uit de VAG-groep.
Allereerst het systeem zoals Mercedes dat tot
2006 heeft toegepast op het Sensotronic Brake
Control. Dit betreft een hydraulisch aangestuurde
parkeerrem met zelfblokkering in het remzadel.
Ten opzichte van de andere twee concepten is dit
een buitenbeentje omdat de parkeerrem hydrau-
lisch aangestuurd wordt.
De andere twee werken ‘gewoon’ mechanisch,
waarbij de remblokken met behulp van een elek-
tromotor indirect tegen de schijf worden gedrukt.
Bij de EPB van Audi en Volkswagen bevindt zich in
de remklauw een aparte motor en spil, die indi-
rect de remvoeringen van de achteras bedienen.
Via een tandriem wordt een tuimelschijf aange-
dreven, die vervolgens de spil in beweging zet. De
remzuiger bevat een cilinder die in de zuiger heen

en weer kan bewegen. Op het voorste uiteinde
van die cilinder is een moer geperst die op de
schroefdraad beweegt zodra de spil gaat draaien.
Deze beweegt dan naar voren en de cilinder drukt
vervolgens met de remzuiger de blokken tegen
de remschijf. Zodra de parkeerrem ontgrendeld
wordt, draait de moer terug op de spil en ontlast
de remzuiger.
Een Hall-sensor meet het aantal omwentelingen
van de gelijkstroommotor en geeft dit door aan
de regeleenheid die op basis daarvan de slag, de
remblokspeling en de dikte van de remvoeringen
bepaalt. De spindel is zelfblokkerend waarmee de
wettelijke mechanische vergrendeling is verze-
kerd. Dit betekent automatisch dat er accuspan-
ning nodig is om de rem te deblokkeren.  

Eén motor, twee kabels
Franse voertuigen, maar ook de BMW 1 Serie en 
7 Serie, hebben de elektrische parkeerrem op een
andere manier ingericht. Hierbij lopen er gewoon
handremkabels naar de achterremmen die daar
de parkeerrem activeren. Het parkeerremmecha-
nisme van de BMW 7 Serie werkt niet direct op de
achterste remvoeringen, maar op de duo-servo
trommelrem. Deze bevindt zich binnen de achter-
ste remschijven. 
Dit lijkt op de oude vertrouwde handrem uit ‘vroe-
gere’ tijden met als verschil dat de beide kabels
nu niet door de bestuurder worden aangetrokken,
maar met één centrale elektromotor. Zo wordt het
mogelijk de handrembediening te automatiseren,
net zoals bij EPB-M.
Als de parkeerrem wordt geactiveerd, stuurt de
elektromotor de spil via de kunststofwielen aan.
Het verdeelstuk beweegt hierdoor naar boven of
naar beneden en beweegt daardoor de kabelom-
keerschijven naar links of rechts met als gevolg

het aantrekken of ontlasten van de remkabels. Bij
het loszetten van de parkeerrem zorgen terugstel-
veren in de duo-servo trommelrem voor de beno-
digde terugstelkracht.   
Om corrosie aan de remtrommels en de remvoe-

Je mag hopen dat het niet gebeurt: de auto staat op de par-
keerrem en is er met geen mogelijkheid vanaf te krijgen. Er is
een nood-ontgrendelingsprocedure, maar deze is zo specifiek
dat u in de documentatie zal moeten duiken om deze succesvol
tot uitvoer te brengen.

Niet alleen de nood-ontgrendeling is merkspecifiek, ook het al-
ledaagse gebruik van de parkeerrem vergt het nodige leeswerk
in het instructieboekje. Om nog maar te zwijgen over de indivi-
duele instellingen die via het menu mogelijk zijn.

Principe van de EPB-C. BMW gebruikt één centrale elektromotor om de parkeerrem van beide achterwielen te activeren. 
Ook Renault en Citroën passen een dergelijk systeem toe.

Bij deze Renault zit onder een dekseltje een geel hendeltje dat
u moet optillen en dan is de rem ontgrendeld. Is de auto ook
nog uitgerust met een automatische transmissie, dan zal ook
deze met de hand ontgrendeld moeten worden. Het is allemaal
te lezen in het instructieboek

Verschillende leveranciers bieden een servicetool om de elektri-
sche parkeerrem vrij te zetten en naderhand te kalibreren, zoals
deze OEEPB van MaxScan.
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ringen te voorkomen en er zeker van te zijn dat
het systeem optimaal werkt, remt het systeem tij-
dens het rijden in. Dit zogenaamde inremmen ge-
schiedt automatisch, één keer in de maand of elke
1000 km.

Merkspecifieke handelingen
Tot zover de werking van het systeem. Maar wat
betekent het voor u in de werkplaats? Allereerst
maar eens kijken wat de handelingen zijn om een
parkeerrem die hardnekkig op slot blijft, terug te
stellen. Een situatie die absoluut niet ondenkbeel-
dig is, omdat er immers accuspanning nodig is om
de parkeerrem te lossen.
Ieder merk kent hiervoor een aparte procedure,
sommige modellen hebben speciale tools in het
boordgereedschap, bij andere moet je een ver-
borgen hendel bedienen.
Ontgrendelen is mooi, maar wat moet er daarna
gebeuren? Ook dat is weer merkspecifiek. Bij de
eerder genoemde BMW 7 Serie moet het voertuig

stilstaan, daarna contact inschakelen en de bedie-
ningsschakelaar binnen vijf seconden drie keer in-
drukken. Het systeem start de initialisatieproce-
dure, het controlelampje brandt rood en zodra
deze uit gaat is de rem weer gereed voor gebruik.
Citroën hanteert een soortgelijke procedure.
Ook merkspecifiek is de manier om de parkeerrem
te testen. Het is mogelijk dit te doen op een rem-
mentestbank. Bij de eerder genoemde BMW moet
hiervoor de motor uit en het contact aan. Echter, u
zult merken dat de parkeerrem ogenblikkelijk in
actie komt en niet valt te doseren.
Dat is bij auto’s uit de VAG-groep anders. Hier her-
kent het regelapparaat de testprocedure, zodra de
achterwielen draaien met een constante snelheid
en de voorwielen niet. Het is dan mogelijk om, in-
dien het contact is ingeschakeld, de parkeerrem
met de schakelaar stapsgewijs te bekrachtigen.
Dat moet dus wel op een rollenremmentestbank.

Het vervangen van de remblokken en het verver-
sen van de remvloeistof, behoort tot de normale
werkplaatshandelingen. Bij auto’s met een elektri-
sche (automatische) parkeerrem is het noodzake-
lijk om met behulp van een diagnosetester of een

speciale servicetool de remcilinders te ontgrende-
len en na vervanging weer in de oorspronkelijke
positie te plaatsen. Negeert u deze procedure,
dan zal het vervangen van de remblokken een
hels zo niet onmogelijk karwei worden.
Krijgt u een Mercedes binnen met SBC-remsy-
steem, wees dan extra alert. Zelfs bij uitgescha-
kelde motor en verwijderde contactsleutel kan
het systeem tot leven komen. Het stuurapparaat
voert namelijk regelmatig zelftests uit. Bijvoor-

beeld als een deur geopend of gesloten wordt of
als de centrale vergrendeling wordt geactiveerd.
Een beetje vervelend als dit net gebeurt terwijl u
de remklauw heeft gedemonteerd. Met daartoe
geschikte diagnosetester of speciale servicetool,
dient u voor aanvang van de werkzaamheden het
systeem te deactiveren. We laten u hier met foto’s
en uitleg, stapsgewijs de servicehandelingen zien
die nodig zijn om de remblokken van een Volks-
wagen Passat te vervangen.

Elektronische hulp 
bij remservice

Het is raadzaam om tijdens de remservice preventief de accu-
lader aan te sluiten om te voorkomen dat de boordspanning te
ver daalt.

Lees goed de instructie op het scherm, en vooral het hele ver-
haal. Het is belangrijk de adviezen secuur op te volgen.

De remcilinders worden teruggesteld. Zodra ze de beginpositie
hebben ingenomen, kunt u de remklauw losmaken en mecha-
nisch de remzuiger terugdrukken.

Na het vervangen van de blokken worden de cilinders met de
functie ‘Basisafstelling’ tegen de remzuigers gezet. Het is raad-
zaam om hierna het foutgeheugen uit te lezen om te verifiëren
of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Het is ook mogelijk om een remsimulatieprogramma te laten
draaien. Getuige de stroomopname van de servomotor rechts,
worden er serieus Ampères geconsumeerd.

Stap voor stap leidt de diagnosetester u door de handelingen
om het remsysteem met elektrische parkeerrem te servicen.

De remmen krijgen vocht, zout en vuil te verwerken. Corrosie kan
vervelende storingen veroorzaken. Dat is met de introductie van
de elektrische parkeerrem niet anders. De kans op elektrische sto-
ringen is bij het systeem met een aparte E-motor op het remza-
del groter dan bij de versie met één centrale motor.
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