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Kerkrade, 16 december - Behalve winterse kou, pekel en ijs
bedreigen ook lockdowns én de opkomst van elektrisch rijden de
conditie van remsystemen. Om de veilige werking ervan te
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garanderen doen autobedrijven er goed aan om in deze tijd extra T +31 45 533 92 62
aandacht aan remmenonderhoud te geven. Berner helpt

communicatie@berner.nl

werkplaatsen met advies en een passend assortiment producten
om iedereen veilig op de weg te houden.
Traditioneel hebben de remmen van personenauto’s het ‘s winters extra
zwaar te verduren door vuil, pekel, stuifsneeuw en ijs. Sinds kort zijn er
twee belangrijke factoren bijgekomen die de conditie van remmen – en
daardoor de veilige werking ervan – in gevaar kunnen brengen. Ten
eerste staan auto’s door lockdowns en thuiswerken vaker en langer stil
dan voorheen. Particuliere personenauto’s reden volgens het CBS vorig
jaar gemiddeld slechts 9.600 km (16 procent minder dan in 2019).
Zakenauto’s kwamen gemiddeld niet verder dan 16.900 km, een daling
van 26 procent. Door de nieuwe beperkingen verwachten experts ook de
komende tijd meer stilstand, waardoor de remmen meer kunnen gaan
roesten en vastraken.
EV’s en hybrides: extra aandacht nodig
Tweede factor is de sterke opkomst van auto’s die regeneratief remmen,
met name elektrische en plug-in hybride voertuigen, waarvan er in
Nederland inmiddels ruim 337.000 rondrijden. Deze auto’s remmen in
circa 50 procent van de gevallen regeneratief, zonder de wielremmen te
gebruiken. Deze krijgen weinig beweging en kunnen sneller vast komen
te zitten. EV-fabrikanten schrijven daarom regelmatig
remmenonderhoud voor, soms inclusief demontage en reiniging.
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Berner biedt hiervoor professionele onderhoudssets die precies bevatten
wat de monteur nodig heeft: onderdelen, gereedschappen en
professionele sprays, smeermiddelen en pasta’s zoals remreinigers en
roestverwijderaars.
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Nieuwste uitbreiding in het Berner-assortiment is de Rem Service Pasta
Silence. Dit is een hittebestendig smeermiddel van topklasse, 100%
keramisch zonder toegevoegde metalen. Het is bestand tegen hoge druk
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en temperaturen en houdt de remmen geruisloos, dus vrij van piepen en
kraken. De pasta hecht uitstekend op de remmen en beschermt deze
langdurig tegen corrosie. Het smeermiddel is zeer geschikt voor EV’s en
hybride voertuigen.
Bekijk de complete productrange op onze website.
Over Berner
Berner is een toonaangevende Europese omnichannel onderneming in
de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, gereedschappen en
services aan professionals in de sectoren Mobility en Construction. Met
6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de buitendienst, biedt
Berner dagelijks allround service. Berner staat voor professioneel en
persoonlijk advies, doordachte serviceconcepten en een hoogwaardig
productassortiment via digitale verkoopkanalen.
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Berner Rem Service Pasta Silence

Montage

Goed uitgeruste werkplaatswagen
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Productoverzicht remmenwissel

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met
marktspecialist Martin Wolters: martin.wolters@berner.nl
Wenst u productfoto’s in hoge resolutie? Deze kunt u opvragen bij
Nathalie Theunissen van onze grafische afdeling:
nathalie.theunissen@berner.nl
Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer op
prijs.
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