
Controle	  slijtage	  trommelremmen
-‐	  Voor	  controle	  van	  de	  aangegeven	  maten	  moet	  u	  de
	  	  	  remtrommels	  demonteren.
-‐	  Vervolgens	  de	  aangegeven	  maten	  controleren	  m.b.v.
	  	  	  een	  schuifmaat.
-‐	  Als	  de	  opgemeten	  maat	  buiten	  de	  hieronder	  genoemde
	  	  	  waarde	  valt,	  altijd	  de	  slijtagedelen	  vervangen.	  
-‐	  Bij	  vervanging	  slijtdelen	  altijd	  beide	  zijden
	  	  	  van	  de	  as	  vervangen!
-‐	  Oneffenheden	  aan	  in	  de	  remtrommel	  zijn	  niet	  toegestaan.
-‐	  Bij	  vragen	  of	  twijfel	  over	  vervanging	  ALTIJD	  contact
	  	  	  met	  Veldhuizen	  (zie	  onderstaande	  contactgegevens)

Veldhuizen	  B.V.
Kon.	  Wilhelminaweg	  259
3737	  BA	  GROENEKAN
Tel.	  0346	  -‐	  259	  600
Email:	  onderhoud@veldhuizen.eu

Vestiging	  Zwolle:
Hermelenweg	  158
8028	  PL	  ZWOLLE
Tel.	  0529	  -‐	  469	  400

Type	  as Merk	  remtrommel A A	  max. Merk	  remschoen B B	  min.
Diameter	  trommel	  nieuw Diameter	  trommel	  max. Dikte	  remvoering	  nieuw Dikte	  remvoering	  min.

Veldhuizen	  L-‐as Knott	  25-‐4066 250	  mm. 254	  mm. Ferodo	  Beral	  1548 8	  mm. 4	  mm.
TDM	  Friction	  Cosid	  465
TDM	  Friction	  Cosid	  485

Veldhuizen	  W-‐as Knott	  25-‐2026 250	  mm. 254	  mm. Ferodo	  Beral	  1548 8	  mm. 4	  mm.
TDM	  Friction	  Cosid	  465
TDM	  Friction	  Cosid	  485

BPW	  5506	   BPW	  SN3010 300	  mm. 304	  mm. Textar	  T090 18	  mm. 7	  mm.

Controle	  slijtage	  schijfremmen
-‐	  Voor	  controle	  van	  de	  aangegeven	  maten	  moet	  u	  de	  remklauw	  demonteren.
-‐	  Vervolgens	  de	  aangegeven	  maten	  controleren	  m.b.v.	  een	  schuifmaat.
-‐	  Als	  de	  opgemeten	  maat	  buiten	  de	  hieronder	  genoemde	  waarde	  valt,
	  	  	  altijd	  de	  slijtagedelen	  vervangen.
-‐	  Bij	  vervanging	  slijtdelen	  altijd	  beide	  zijden	  van	  de	  as	  vervangen!
-‐	  Oneffenheden	  aan	  de	  remschijf	  zijn	  niet	  toegestaan
-‐	  Bij	  vragen	  of	  twijfel	  over	  vervanging	  ALTIJD	  contact	  op	  nemen	  met	  Veldhuizen.
	  	  (zie	  onderstaande	  contactgegevens)

Veldhuizen	  B.V.
Kon.	  Wilhelminaweg	  259
3737	  BA	  GROENEKAN
Tel.	  0346	  -‐	  259	  600
Email:	  onderhoud@veldhuizen.eu

Vestiging	  Zwolle:
Hermelenweg	  158
8028	  PL	  ZWOLLE
Tel.	  0529	  -‐	  469	  400

Type	  as Merk	  remtrommel A A	  max. Merk	  remschoen B B	  min.
Dikte	  remschijf	  nieuw Dikte	  remschijf	  min. Dikte	  remvoering	  nieuw Dikte	  remvoering	  min.

Veldhuizen	  assen	  2500	  -‐	  4200	  Kg	  (I40)Brembo	  DP289 22	  mm. 17	  mm. Ferodo	  4401/20 20	  mm. 7	  mm.
Iveco	  7180256 Galfer	  3317FF

Iveco	  IS23
Veldhuizen	  72230010

Hovertrack	  T-‐as Brembo	  55	  12F 45	  mm. 22	  mm. Galfer	  G3358/	  Iveco	  IS34 30	  mm. 13	  mm.
Iveco	  7189475


