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1 Voertuigtechniek

1.1 Reminrichtingen

Vier kringen en onderdelen remsysteem
Zware voertuigen, zoals bussen en vrachtauto’s die veel met beremde aanhangwagens en opleggers 
rijden, hebben vrijwel altijd een luchtdrukremsysteem. Dit systeem bestaat uit vier kringen, te weten:
• Kring 1 is de bedrijfsrem op de voorwielen;
• Kring 2 is de bedrijfsrem op de achterwielen;
• Kring 3 is de parkeerrem; 
• Kring 4 is de beremming op de aanhangwagen en accessoires.

Hieronder staan in willekeurige volgorde de benamingen en de functies 
van het luchtdrukremsysteem.
• De compressor levert de luchtdruk aan het remsysteem;
• De compressor wordt in- en uitgeschakeld door een drukregelaar;
• De luchtbehandeling haalt het water uit de samengeperste lucht. 

Dit gebeurt meestal door een luchtdroger, die met vochtabsorberende 
korrels werkt;

• In de zogenaamde ‘natte’ ketel komt de lucht tot rust en het eventueel 
 aanwezige water wordt door een automatische aftap afgeblazen;
• Het vierkringsbeveiligingsventiel zorgt ervoor dat bij lekkage in een van

de vier kringen de lekke kring wordt afgesloten, zodat de drie andere 
kringen hun druk niet verliezen;

• Voorraadketels;
• Voorraadleiding volgwagen is een rode leiding die ervoor zorgt dat de 
 luchtvoorraad van de volgwagen op peil blijft;
• Het voetrempedaal bedient de kringen 1 en 2 (bedrijfsrem);
• De nood- en parkeerrem wordt gebruikt door middel van een met de   
 handbediend ventiel;
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1. Compressor 8. Vierkrings-
2. Aanzuigfilter  beveiligingsventiel
3 Drukregelaar 9. Voetbediend ventiel
4. vorstbeveiliger 10. Remlichtschakelaar

15. Veerdrukcilinder 22. Snelriemventiel
16. Relaisventiel 23. Remkrachtregelaar
17. Snellosventiel 24. Rangeerventiel
18. Tweewegventiel 25. Fijnregelaar

Luchtverzorging
Bedrijfsrem kring I
Bedrijfsrem kring II
Hulprem / parkeerrem
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• Commandoleiding voor de volgwagen wordt door het volgwagenregel-
 ventiel gegeven als het voetpedaal en/of de nood- of handrem wordt 
 gebruikt én geeft vervolgens een remcommando aan de volgwagen;
• Op de twee manometers kan de druk in de kringen 1 en 2 worden 
 gecontroleerd;
• De rem van de volgwagen wordt bediend door de gele commandoleiding;
• Externe luchtaansluiting;
• Het rangeerventiel zorgt ervoor dat een losgekoppelde aanhangwagen, 

die op de rem staat, belucht kan worden, zodat die aanhangwagen kan 
worden verreden; dit ventiel zet tevens het remcommando van de voor-
wagen om in een remcommando voor de aanhangwagenrem;

• Dit commando gaat via de ALR. oftewel de Automatische Lastafhankelijke   
 Remkrachtregelaar. Afhankelijk van het gewicht van de aanhangwagen  
 bepaalt deze regelaar de remdruk naar de membraancilinders.

Werking membraancilinder
De membraancilinders worden belucht als het voetrempedaal wordt bediend, waardoor de remvoering 
tegen de remtrommel wordt gedrukt. De cilinder wordt door middel van een rubber membraan in tweeën 
gedeeld. Aan het membraan is een bedieningsstang geplaatst die de remsteller bedient. Dus recapitule-
rend: wanneer de chauffeur het rempedaal intrapt, wordt er achter het rubber membraan lucht toegelaten 
via de bijbehorende luchtketel. Het membraan buigt vervolgens door en via de stang en remsteller wordt 
dus de remvoering tegen de remtrommel geduwd. Hoe dieper de chauffeur het rempedaal intrapt, hoe 
hoger de luchtdruk wordt en hoe krachtiger de rem wordt aangedrukt. De relaiskleppen zorgen er vervol-
gens voor dat deze membraancilinders zeer snel belucht en ontlucht worden. Wanneer de chauffeur 
het rempedaal loslaat, ontlucht de cilinder, waarbij het membraan door een veer in de ruststand komt. 
Conclusie hiervan is dat de remwerking van een membraancilinder op drukopbouw berust.

Werking veerremcilinder
De veerremcilinder is een rem die de remvoering mechanisch 
bediend. Deze cilinder bevindt zich achter de membraancilinder en 
in de cilinderkamer zit een zware veer. Voor deze veer is een zuiger 
geplaatst. Door de hoge keteldruk is de zuiger in staat de veer geheel 
in te drukken. Uiteraard is aan de zuiger een bedieningsstang gemon-
teerd, die de verbinding vormt met de stang van de membraancilinder. 
De chauffeur is in staat om het handbediend ventiel te gebruiken om 
de veerremcilinder te ontluchten. Het logische gevolg is dan dat de 
luchtdruk op de zuiger vermindert. 

Hierbij wordt namelijk de zuiger naar voren geduwd en de bedienings-
stang duwt vervolgens tegen de stang van de membraancilinder én via 
de remsteller wordt de remvoering tegen de remtrommel geduwd. 

Zoals uit het vorenstaande blijkt, vindt de remwerking niet door luchtdruk, maar door veerdruk plaats, 
waarbij er geconcludeerd kan worden dat de werking van de veerremcilinder op drukafbouw berust. 
Aan de achterzijde van de veerremcilinder zit een bout, waarmee men de veer mechanisch terug kan 
draaien, waardoor de vrachtauto van de rem kan komen.

Motorrem
De motorrem (ook wel uitlaatrem genoemd) zorgt ervoor dat de snelheid geleidelijk wordt teruggebracht. 
Deze rem vindt vooral zijn toepassing bij langdurig remmen, bijvoorbeeld hoge snelheid op de vlakke 
weg; afdalingen: dus bij hoge toerentallen. Hiermede wordt de slijtage van de bedrijfsrem beperkt. 
Door de schakelaar op de vloer van de cabine in te drukken wordt de motorrem geactiveerd en wordt  
er afgeremd in de aandrijflijn door middel van de motor. De motor kan echter niet uitgeschakeld worden 
door de motorrem. De remwerking neemt af naarmate het toerental terugloopt. 
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Het gunstigste gebruiksgebied, waarin de motorrem de grootste remwerking heeft, is in het blauwe vlak 
van de toerenteller. Hierbij dien je als chauffeur bij het gebruik van de motorrem de versnelling aan te 
passen voor een optimale werking.

Retarder
De (hydraulische) retarder werkt op oliedruk en remt op 
de aangedreven wielen. Deze in de aandrijflijn opgenomen 
reminrichting (= retarder) ontwikkelt veel warmte, dat via het 
koelsysteem van de motor wordt afgevoerd. 
De chauffeur dient de juiste stand van de bedieningsschake-
laar te kiezen om oververhitting tegen te gaan. Het gebruik 
van de retarder is eigenlijk voor dezelfde omstandigheden als 
het gebruik van de motorrem. De chauffeur moet echter wel 
alert zijn op het feit dat alleen de aangedreven wielen beremd 
worden en niet de oplegger of aanhangwagen, die dan, door 
onoordeelkundig gebruik van de retarder, de combinatie kan 
doen scharen!! De retarder kan echter niet gebruikt worden 
als parkeerrem.

ABS
Het Anti Blokkeer Systeem is een elektronisch gestuurd systeem 
dat voorkomt, dat een wiel, als gevolg van de toegepaste 
remkracht, gaat blokkeren. Het voertuig, waarvan de wielen 
rollen, blijft bestuurbaar. Een voertuig met blokkerende wielen 
vervolgt zijn eigen weg met alle eventuele nare gevolgen van 
dien. De chauffeur kan op het dashboard zien of het ABS goed 
functioneert. Is de volgwagen eveneens voorzien van een ABS, 
dan zal een extra stekkerverbinding uitkomst brengen voor een 
optimale werking van het systeem: het voertuig blijft bestuur-
baar en koersstabiel, plus de remweg heeft de kortst mogelijke 
afstand.

ASR
In combinatie met het ABS is het ASR-systeem ontwikkeld. De Anti Slip Regeling is eveneens een 
elektronisch gestuurd systeem dat voorkomt, dat de aangedreven wielen op een glad ondergrond 
doorspinnen, waardoor het voertuig kan gaan slippen bij het wegrijden dan wel bij het accelereren. 
Extra slijtage aan de banden is het gevolg van slippende wielen.

EBS
Het Electronic Brake Support systeem is een electronisch geregeld remsysteem, waarbij de ABS-regeling 
is geïntegreerd. Bij een storing in het EBS systeem kan het pneumatisch reservesysteem worden ge-
activeerd. Hierbij zal het ‘rempedaalgevoel’ veranderen. Wanneer het voertuig is uitgevoerd met een 
retarder is er automatisch een derde remintegratie aanwezig in het EBS systeem. Dit laatste houdt in 
dat het EBS systeem ook gebruik kan maken van een remkoppelondersteuning van de retarder. 
Dit laatste heeft een positief effect op de levensduur van de remvoeringen. Als de eventuele geluids-
productie van de retarder ongewenst is, kan een schakelaar op het dashboard de derde remintegratie 
uitschakelen, hetgeen geen enkele invloed heeft op de remprestatie van het voertuig 

ESP
Electronisch Stabiliteits Programma wordt in vele moderne auto´s, vrachtauto´s en autobussen uitgevoerd. 
Dit programma zorgt ervoor dat bijvoorbeeld in een slip het motorvermogen wordt teruggebracht, zodat 
de aangedreven wielen niet gaan slippen. In feite is ESP een doorontwikkeling van ABS en waarborgt 
dat het voertuig onder alle omstandigheden stabiel weggedrag blijft houden, waardoor de bestuurder 
niet verrast wordt door bijvoorbeeld het plotseling uitbreken in gladde omstandigheden.
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