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WIELMOER INDICATOREN EN CLIPS
Maak transport veiliger voor uw fleet en medeweggebruikers.
Met behulp van wielmoer indicatoren wordt u op tijd gewaarschuwd voor losrakende wielmoeren en bouten.
De nieuwe reflecterende functie van de Reflector Indicator maakt uw fleet nóg zichtbaarder in het verkeer.

WIELMOER INDICATOREN EN INTERCLIPS
Waarom wielmoer indicatoren?
Ondanks het voldoende natrekken van moeren, is het contactvlak tussen
wiel en naaf vaak gering (ca. 15%). Wanneer door omstandigheden het
wiel t.o.v. de naaf beweegt, ontstaat er een zogenoemde ´losloopkracht´.
Dit betekent dat wielmoeren geleidelijk bijna ongemerkt loslopen met
uiteindelijk het losraken van het wiel tot gevolg.
Wielmoer indicatoren zijn speciaal ontworpen om de positie van de
losdraaiende moeren duidelijk zichtbaar te maken, om zo tijdig actie te
kunnen nemen. Naast het veiligheidsaspect en gevolgschade, zal een
tijdige actie ook een positieve invloed hebben op de levensduur van naven,
wielen en naafbouten.
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NIEUW! Reflector Indicator
Zorg voor een betere zichtbaarheid in het verkeer met de Reflector-Indicator op uw wielmoeren.
In de kap van de indicator is een retro reflector aangebracht met een uitstekende lichtweerkaatsing.
Bij het draaien van de assen en wielen -de eerste aanwijzing dat het voertuig gaat keren- alarmeert het
reflecterende licht het verkeer in de dode hoek en geeft hen de tijd om hierop te antipiceren.

Indicator
De meest gebruikte indicator in de markt en het meest toegepast op trailers.
Direct op de wielmoer te monteren en gemakkelijk te herkennen, zeker wanneer de indicatoren in
paren naar elkaar worden gericht. Het standaardtype heeft een smelttemperatuur van 123 °C en zal
bij smelting tevens een remprobleem aanduiden, zoals vastzittende remvoering of remblokken. Voor
specifieke toepassingen zijn er ook indicatoren met een hogere smelttemperatuur.
Long Pointer
Naast de standaard wielmoer indicator veel toegepast, speciaal in combinatie met een opstapring.
Deze indicator is afgewerkt met een kap ter bescherming van het draadeind.

Interlink
De Interlink indicator wordt aangebracht over twee wielmoeren of bouten. Wanneer een of
beide moeren losraakt zal de ring verdraaien en ´Z´ vervormen. Het loslopen van de moeren
wordt hiermee visueel waarneembaar. Tevens zal de Interlink verdere verdraaiing tegengaan,
maar er alleen tijdig aandraaien kan het volledig losdraaien van de moeren voorkomen.

Interclip
De Interclip wordt bevestigd over twee wielmoeren of bouten, is gefabriceerd van hoogwaardig
staal en voldoet aan de hoge eerste montage eisen van roestbestendigheid. Deze clips, hebben
de functie te voorkomen dat de moeren losdraaien of verder losdraaien. Tests en veldervaringen
bij bussen en vrachtwagens hebben uitgewezen dat een gering loslopen vaak niet kan worden
voorkomen, maar dat verder losdraaien wel kan worden voorkomen, mits er op dat moment nog
klemkracht aanwezig is.

Alle indicatoren zijn verkrijgbaar in diverse maten en kleuren. Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.

REMA TIP TOP Nederland B.V.

Westervoortsedijk 73 · 6827 AV Arnhem
Tel:
+31 (0)26-75 08 383
Fax:
+31 (0)26-75 08 398
info@rema-tiptop.nl
www.rema-tiptop.nl

