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Geachte klant, 

Bedankt voor de aanschaf van dit VALX product. Wij zullen u de best mogelijke service verlenen. 
Dit chauffeurshandboek is bedoeld om u te assisteren bij het gebruik van VALX assen tijdens uw reis. 
Meer informatie over onze producten en diensten kunt u vinden op onze website www.valx.eu. 
U kunt ook contact opnemen met ons hoofdkantoor in Nederland, +31 (0)88 405 8800 of met een van 
onze lokale vertegenwoordigers. 

Het originele Engelse chauffeurs handboek is juridisch bindend en prevaleert in geval van verschil 
tussen de Engelse tekst en een vertaling. Zoals elke vertaling onduidelijkheden en onnauwkeurigheden 
in zijn geheel of gedeeltelijk kan bevatten, neemt VALX B.V. geen enkel risico, aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid voor eventuele vertalingsfouten. In het geval van aanvullende vragen en 
discrepanties in de handleiding neem dan contact met ons op.

Notities:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Algemene instructies

1.1 Gebruik van dit handboek

•   Dit handboek is bedoeld om chauffeurs op een efficiënte, 
veilige en milieuvriendelijke manier te assisteren wanneer 
zij onderweg zijn met voertuigen voorzien van VALX 
producten. 

•   Lees dit handboek grondig door voordat u het 
voertuig gebruikt of voordat u onderhouds- of 
reparatiewerkzaamheden gaat verrichten.

•   Bewaar dit handboek voor toekomstig gebruik op  
een veilige plaats in het voertuig.

•   Voer de procedures uit in de aangegeven volgorde. 
Verander de volgorde van de verschillende stappen niet.

•   Dit handboek vervangt alle eerder uitgebrachte versies. 

Controleer voor elke reis met dit voertuig dat:
•  De luchtbalgen met lucht zijn gevuld.
•   De banden en wielen onbeschadigd zijn en voldoen  

aan de wettelijke en technische voorschriften.
•  De banden correct zijn opgepompt.
•  De gele en rode luchtkoppelingen correct zijn aangesloten.
•  De ABS/EBS verbinding goed is aangesloten.
•  Er geen hoorbare luchtlekkage aanwezig is.
•  Alle wielmoeren aanwezig zijn en correct zijn vastgedraaid.
•  Het luchtveersysteem op de juiste rijhoogte staat.

Tijdens het rijden:
•   Dient het rijgedrag aangepast te worden aan de specifieke 

wegomstandigheden en de vracht die wordt vervoerd.
•   Moet ervoor gezorgd worden dat de remmen niet  

oververhit raken. Dit heeft een negatieve invloed op  
de remprestatie.

•   Mag de parkeerrem niet worden gebruikt. Gebruik de 
parkeerrem ook nooit wanneer de remmen erg heet zijn. 
Dit kan tot ernstige schade leiden.  

In het geval van reparaties langs de kant van de weg:
•   Parkeer het voertuig indien mogelijk op een veilige plaats.
•   Probeer andere chauffeurs te waarschuwen d.m.v. het 

plaatsen van een gevarendriehoek, alarmlichten of  
andere waarschuwingsmiddelen.

•   Draag altijd een reflecterend veiligheidsvest.
•   Beveilig het voertuig tegen wegrollen.

Tijdens het laden / lossen:
•   Zorg ervoor dat de maximum aslast niet wordt overschreden.
•   Zorg ervoor dat het gewicht van de vracht correct verdeeld 

is over het voertuig.
•   Dient de oplegger voldoende te worden ondersteund  

wanneer zware vracht wordt geladen/gelost.



4 dm _ 2060-03

1.2 Veiligheidsvoorschriften

Algemeen
•   VALX is niet aansprakelijk voor eventuele schade of persoon-

lijk letsel veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheids-
voorschriften uit dit handboek of door onvoorzichtigheid 
tijdens onderhoud of reparatie aan het VALX product.

•   Afhankelijk van het type oplegger, de uit te voeren  
specifieke reparatie- of onderhoudstaken, de omstandig-
heden in de werkplaats, de omgevingsfactoren en de 
vracht die geladen dient te worden, kunnen extra  
veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn. Omwille  
van het feit dat VALX geen directe invloed heeft op  
deze werkomstandigheden of de specifieke configuraties 
van de oplegger, is het de verantwoordelijkheid van de  
gebruiker om ervoor te zorgen dat de algemene gezond-
heids- en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd. 
Meld VALX direct wanneer u een onveilige situatie heeft 
geconstateerd die niet is beschreven in dit handboek.

Labels en instructies op het VALX product
•   Labels en instructies die zich op het VALX product  

bevinden, vormen een onderdeel van de veiligheids-
instructies. Ze mogen derhalve niet worden bedekt  
of verwijderd en dienen te allen tijde aanwezig en  
leesbaar te zijn gedurende de levensduur van het product. 
Beschadigde of onleesbare labels en instructies moeten 
direct vervangen of gerepareerd worden.

Garantie en originele VALX onderdelen
•   Alle VALX producten vallen onder de garantie zoals ver-

meld in de “VALX bv Garantie Voorwaarden”, meegeleverd 
bij dit product. De “VALX bv Garantie Voorwaarden” zijn 
tevens te downloaden via www.valx.eu.

•   Aanpassen en/of wijzigen van het product zonder schrifte-
lijke toestemming van VALX is niet toegestaan. Het risico 
bestaat dat het recht op iedere garantie hierdoor vervalt. 

•   Gebruik enkel originele VALX onderdelen wanneer onder-
delen vervangen dienen te worden. Onderdelen die door 
VALX zijn goedgekeurd voor het gebruik in trailer assen 
ondergaan regelmatig strenge kwaliteitstesten. VALX kan 
enkel de kwaliteit van deze onderdelen garanderen.

•   VALX kan niet beoordelen of een product van een derde 
partij zonder veiligheidsrisico kan worden toegepast.  
Dit geldt zelfs voor producten die reeds door een  
geaccrediteerde testautoriteit zijn getest. De garantie 
vervalt derhalve indien niet-originele VALX onderdelen 
worden gebruikt.

Onderhoud en reparatie
•   Om de veilige werking van de trailer te behouden,  

dienen alle onderhoudstaken te worden uitgevoerd  
volgens de voorgeschreven VALX service intervallen en  
in overeenstemming te zijn met de onderhoudsinstructies 
afkomstig van de trailerbouwer.

•   Onderhoud en reparatie is enkel voorbehouden aan  
getrainde en gekwalificeerde service monteurs.
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Voor aanvang van het onderhoud of de reparatie
•   Zorg ervoor dat de trailer is beveiligd tegen wegrollen.
•   Zorg ervoor dat ongeautoriseerde personen geen toegang 

hebben tot de werkruimte.
•   Zorg ervoor dat de werkruimte voldoende is verlicht en 

wordt geventileerd.
•   Draag de juiste kleding. Draag geen gescheurde of  

los hangende kleding; draag beschermende kleding.  
Verwijder sieraden, horloges etc. om te voorkomen dat 
deze vast komen te zitten in bewegende onderdelen.

•   Draag veiligheidsschoenen en bind lang haar vast. 

Tijdens onderhoud of reparatie
•   Blijf alert en let te allen tijde op wat u aan het doen bent. 

Gebruik gezond verstand. Verricht geen werkzaamheden 
aan de traileras indien u moe bent of onder invloed van 
alcohol, medicijnen of drugs. Rook niet.

•   Gebruik hijs- of hefwerktuigen om zware onder delen te 
tillen. Gebruik enkel geschikte en technisch goedgekeur-
de werktuigen met voldoende draagvermogen, die zijn 
gebouwd volgens de geldende veiligheids voorschriften. 
Het bevestigen van lasten en het instrueren van de mede-
werker die het hijs- of hefwerktuig bedient, is voorbehou-
den aan ervaren personeel dat zich binnen het zichtveld of 
de gehoorafstand van de bedieningsmedewerker bevindt.

•   Gebruik enkel gereedschap, onderdelen, materialen,  
smeermiddelen en onderhoudstechnieken die door  
VALX zijn goed gekeurd. Gebruik geen verontreinigde  

of gebruikte vetten. Gebruikte vetten, schoonmaak-
middelen en gebruikte as-onderdelen dienen op een 
milieu vriendelijke wijze te worden afgevoerd. 

•   Vermijd lichamelijk contact met vetten.
•   Gebruik nooit versleten gereedschap en laat geen  

gereedschap achter op de traileras of op of in de trailer.
•   Las nooit aan een onderdeel van de as of de luchtvering 

zonder schriftelijke toestemming van VALX.
•   Hergebruik nooit zelfborgende bevestigingsmaterialen. 

Vervang deze altijd.

Na afronding van het onderhoud of de reparatie
•   Inspecteer het product. Onderzoek het product op schade, 

lekkages of defecten. Ieder onderdeel dat is verwijderd 
voor onderhoud of reparatie moet terug geplaatst en  
gecontroleerd worden alvorens werkzaamheden worden 
afgesloten.

•   Geef geen producten vrij voor gebruik, tenzij vastgesteld 
is dat het in absoluut veilige en perfecte staat verkeert.

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
Onderzoek de mogelijkheid tot recycling of milieu-
vriendelijke verwerking of verwijdering van onderdelen  
die tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden zijn 
vervangen. Bijna alle gebruikte vetten worden beschouwd 
als chemisch afval. Voor de verwerking hiervan dient u 
contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf.
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2. Uitleg van de astypecode

2.1 Locatie van de typeplaat
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2.2 Gegevens op de typeplaat
De typeplaat bevat de volgende velden:

A: Astypecode – De astypecode is opgebouwd zoals in de tabel weergegeven.

 remtype diameter wiel besturing laadvermogen wielbouten
  rem   (in kg)
trommelrem (drum) D       
schijfrem (rotor) R       
kleine diameter (17.5” velgmaat)  S      
medium diameter (19.5” velgmaat)  M      
grote diameter (22.5” velgmaat)  L      
enkele montage / offset = 0   S     
dubbele montage   D     
enkele montage / offset = 120   O     
niet gestuurd    X    
gedwongen gestuurd    F    
zelfsturend    S    
energie    E    
heavy duty    H    
aslast   9.000 kg     0 9  
aslast 10.000 kg     1 0  
aslast 11.000 kg     1 1  
aslast 12.000 kg     1 2  
aslast 13.000 kg     1 3  
naaf met   6 wielbouten       0 6
naaf met   8 wielbouten       0 8
naaf met 10 wielbouten       1 0
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 B: Rem goedkeuring (met testrapportnummer)
 C: Toegestane statische aslast (in kg)
 D: Asnummer (barcode type 128)
 E: Productienummer (barcode type 128)
 F: Toegestane maximumsnelheid (in km/u)
 G: Productienummer

 H: Asnummer – Het asnummer is opgebouwd zoals in de tabel weergegeven.

 as type as specificaties id nummer
 1 2 3 4 5 6 7 8
schijfrem as 17.5” velgmaat incl. ABS 1/9 4      
schijfrem as 17.5” velgmaat 1/9 5      
schijfrem as 19.5” velgmaat incl. ABS 1/9 6      
schijfrem as 19.5” velgmaat 1/9 7      
schijfrem as 22.5” velgmaat incl. ABS 1/9 8      
schijfrem as 22.5” velgmaat 1/9 9      
trommelrem as 17.5” velgmaat incl. ABS 2 4      
trommelrem as 17.5” velgmaat 2 5      
trommelrem as 19.5” velgmaat incl. ABS 2 6      
trommelrem as 19.5” velgmaat 2 7      
trommelrem as 22.5” velgmaat incl. ABS 2 8      
trommelrem as 22.5” velgmaat 2 9      
enkele montage / offset = 0   0     
dubbele montage   1     
enkele montage / offset = 120   2
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 as type as specificaties id nummer
 1 2 3 4 5 6 7 8
niet gestuurd    0    
gedwongen gestuurd    1    
zelfsturend    2    
energie    3    
heavy duty    4    
aslast   9.000 kg      9   
aslast 10.000 kg     0   
aslast 11.000 kg     1   
aslast 12.000 kg     2   
aslast 13.000 kg     3   
naaf met   6 wielbouten      6  
naaf met   8 wielbouten      8  
naaf met 10 wielbouten      0  
        
uniek ID nummer assen       0 1
       9 9
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3. Onderhoudsschema

3.1 Schijfrem as

 OPMERKING |  Aangezien de toestand van de wegen per land en specifiek gebruik van de traileras per vervoerder kan verschillen,  
zijn de onderstaande onderhoudsintervallen slechts indicatief. De onderhoudstabellen maken onderscheid  
tussen on-road gebruik (X) en off-road gebruik (0).

inspectieonderdeel onderhoudstaak              onderhoudsinterval 

 

remblok ❶ controleer de voeringdikte van de remblokken  0 / X
 (minimumdikte: 2 mm)   
remschijf controleer op scheuren, beschadigingen of slijtage  0 X
 (minimumdikte van de remschijf: 37 mm)
 controleer de slingering (maximale slingering: 0,15 mm)  0 X 
remcilinder ❷ controleer de algemene toestand van de remcilinder  0 X
 (bevestiging, beschadigingen, corrosie, lekkage)   
stelmechanisme controleer op goede werking (aanbevolen speling tussen  0 X
 de remblokken en de remschijf: tussen 0,7 en 1,1 mm)
 controleer of de stofkap van het stelmechanisme aanwezig is  0 X  
remklauw ❶ controleer handmatig of de remklauw goed over de  0 X
 geleidepennen glijdt  
opsluitveren controleer op breuken 0 X  
slijtage-indicator (optioneel) controleer op goede werking  0 / X
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❶  Controleer altijd de conditie van de beschermkappen van de geleidepennen en het stelmechanisme. Controleer altijd de speling
    van de remklauw op de geleidepennen wanneer de remblokken verwijderd zijn.

inspectieonderdeel onderhoudstaak              onderhoudsinterval 

 

wielnaaf compleet controleer op beschadiging of slijtage 0 X  
banden controleer op beschadiging of ongelijkmatige slijtage 0 / X   
buiten- en binnenlagers controleer op speling  0 X 
 vervang het lagervet en controleer de lagers    0 X
vetkeerring vervangen    0 X
wielmoeren ❸ controleer op het juiste aanhaalmoment  0 X  
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❷  Controleer altijd of de plug(gen) aan de onderzijde van de remcilinder zijn verwijderd.

❸   Controleer na de eerste rit met een geladen trailer en na vervanging van een wiel altijd of de betreffende wielmoeren 
     het juiste aanhaalmoment hebben.
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3.2 Trommelrem as

 OPMERKING |  Aangezien de toestand van de wegen per land en specifiek gebruik van de traileras per vervoerder kan verschillen,  
zijn de onderstaande onderhoudsintervallen slechts indicatief. De onderhoudstabellen maken onderscheid  
tussen on-road gebruik (X) en off-road gebruik (0).

inspectieonderdeel onderhoudstaak              onderhoudsinterval 

 

remvoering controleer de dikte van de remvoering door de opening 0 / X
 in de stofkap (minimumdikte: 5 mm)     
remtrommel controleer op scheuren, beschadiging of slijtage 0 X   
 controleer de binnendiameter van de remtrommel 
 tijdens het vervangen van de remschoenen   
remcilinder ❶ controleer de algemene toestand van de remcilinder 0 X
 (bevestiging, beschadigingen, corrosie, lekkage)   
stelmechanisme controleer op goede werking 0 X   
 smeer de nasteller (2 smeernippels per as) 0 X  
S-nokkenaslagering smeer de S-nokkenaslagering (4 smeernippels per as) 0 X    
    
❶  Controleer altijd of de plug(gen) aan de onderzijde van de remcilinder zijn verwijderd.
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inspectieonderdeel onderhoudstaak              onderhoudsinterval 

 

wielnaaf compleet controleer op beschadiging of slijtage 0 X   
banden controleer op beschadiging of ongelijkmatige slijtage 0 / X    
buiten- en binnenlagers controleer op speling  0 X  
 vervang het lagervet en controleer de lagers    0 X
vetkeerring vervangen    0 X
wielmoeren ❷ controleer op het juiste aanhaalmoment  0 X  

ie
d

er
e 5

  ja
a

r

ie
d

er
e 3

  ja
a

r

ie
d

er
 

  ja
a

r

ie
d

er
e 6

  m
a

a
n

d
en

ie
d

er
e 3

  m
a

a
n

d
en

❷  Controleer na de eerste rit met een geladen trailer en na vervanging van een wiel altijd of de betreffende wielmoeren 
    het juiste aanhaalmoment hebben.
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3.3 Luchtvering

 OPMERKING |  Aangezien de toestand van de wegen per land en specifiek gebruik van de traileras per vervoerder kan verschillen,  
zijn de onderstaande onderhoudsintervallen slechts indicatief. De onderhoudstabellen maken onderscheid  
tussen on-road gebruik (X) en off-road gebruik (0).

inspectieonderdeel onderhoudstaak              onderhoudsinterval 

 

luchtvering compleet alle boutverbindingen zijn onderhoudsvrij in on-road  0 X
 omstandigheden, maar moeten regelmatig worden 
 gecontroleerd op roestsporen en beweging  
 scheurtjes in de verf van boutverbindingen zijn een teken van   0 X
 beweging. Monteurs moeten deze verbindingen controleren en,
 indien nodig, vastdraaien mbv de aangegeven aanhaalmomenten   
luchtbalgen controleer op beschadiging, slijtage of onjuiste positionering  0 X  
 controleer de montage (zie 4.3 voor aanbevolen aanhaalmoment)  0 X  
schokdempers controleer op lekkage (licht zweten van olie is toegestaan)  0 X  
luchtventielen controleer de algemene conditie  0 X  
asinklemmingsmoeren controleer op juiste montage (zie 4.3 voor aanbevolen aanhaalmoment)  0   X
veerbout controleer op juiste montage (zie 4.3 voor aanbevolen aanhaalmoment)  0   X

aslichaam controleer op onregelmatigheden 0 X   
 controleer op beschadiging, slijtage of corrosie 0 X 
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subsamenstelling onderdeel maat sleutelmaat inspectie  bij vervanging
               (nm)

schijfremsysteem 1. zeskantbout M10 17   30 Nm   30 Nm (+15)
 2.  flensbouten en flenspasbout M16 x 1.5 24 250 Nm 290 Nm (±20)
 3. remcilindermoeren M16 x 1.5 24 175 Nm 210 Nm (-30) ❶

 4. inbusbouten M12 14 275 Nm 310 Nm (±30)
wielnaaf compleet 5. asmoer M55 x 1.5 75 niet van toepassing 630 Nm (±30) 
 6. wielmoeren M22 x 1.5 32 600 Nm 630 Nm (±30)

4. Aanhaalmomenten

4.1 Aanhaalmomenten schijfrem as 

 OPMERKING |  Controleer of draai de bevestigings-
bouten altijd aan met een  
gecalibreerde momentsleutel.

❶  Het aanhaalmoment geldt voor de WABCO remcilinders. Draai bij gebruik van andere cilinders de remcilindermoeren met het
    door de leverancier gegeven aanhaalmoment aan.

3

2

1 5 6

4
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5

3 2
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14.2 Aanhaalmomenten trommelrem as

 OPMERKING |  Controleer of draai de bevestigings-
bouten altijd aan met een  
gecalibreerde momentsleutel.

subsamenstelling onderdeel maat sleutelmaat inspectie bij vervanging
                                      (nm)

trommelremsysteem 1. stofkapbouten  M8 13 20 Nm   22 Nm (±4)
 2. remcilinder moeren M16 x 1,5 24 175 Nm 210 Nm (-30) ❶

 3. stelmoer gaffel M16 x 1,5 24 60 Nm   65 Nm (±4) ❶

 4. bollagermoeren M8 13 20 Nm   22 Nm (±4)
wielnaaf compleet 5. asmoer M55 x 1.5 75 niet van toepassing 630 Nm (±30)
 6. wielmoeren M22 x 1.5 32 600 Nm 630 Nm (±30)

❶  Het aanhaalmoment geldt voor de WABCO remcilinders. Draai bij gebruik van andere cilinders de remcilindermoeren met het
    door de leverancier gegeven aanhaalmoment aan.
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4.3.1 Aanhaalmomenten luchtvering

 OPMERKING |  Controleer of draai de bevestigingsbouten altijd aan met een gecalibreerde momentsleutel.

subsamenstelling maat sleutelmaat inspectie bij vervanging (nm)
1. schokdemper (onder) M16 24 300 Nm 170 Nm (+17/-0) + 270° (+17/-13) ❸

2. a. asinklemming (achter) M27 41 750 Nm 750 Nm (+50/-0) + max 180° ❷❹

    b. asinklemming (achter) M27 41 750 Nm 950 Nm (+50/-0) ❹

3. schokdemper (boven) M20 24 & 30 450 Nm 550 Nm (+50/-0) ❸

4. asinklemming (voor) M24  36 650 Nm 800 Nm (+50/-0) ❹ 
5. a. veerbout M27  41 750 Nm 250 Nm (+25/-0) + 250° (+27/-13) + vet aanbrengen
    op min. 90° van de schroefdraad + ring ❶❷❸ 
    b. veerbout M27  41 750 Nm 950 Nm (+50/-0) + vet aanbrengen op min. 90°
    van de schroefdraad + ring ❶❸ 
6. luchtbalg (onder)  M12 19 40 Nm   66 Nm (+0/-16)
7. luchtbalg (boven) M12 19 30 Nm   30 Nm (+10/-0)
8. a. as aanslag kunststofbevestiging M12 19 30 Nm   30 Nm (+10/-0)
    b. as aanslag staal bevestiging M12 19 40 Nm   66 Nm (+0/-16)
9. geboute veerbok M16 24 300 Nm 170 Nm (+17/-0) + 270° (+17/-13)

❶ Vet specificatie: Lithium complex vet (klasse 2) /   ❷ Voorkeursmethode /   ❸ Aanhalen op rijhoogte /   ❹ Eerst de M24 verbinding, daarna de M27 verbinding aanhalen

1

5 3 2 64

899 7
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4.3.2 Aanhaalmomenten luchtvering V2

  OPMERKING |  Controleer of draai de bevestigingsbouten  
altijd aan met een gecalibreerde  
momentsleutel.

subsamenstelling maat sleutelmaat inspectie bij vervanging (nm)
1. schokdemper (boven + onder) M20 24 & 30 550 Nm 200 Nm (+20/-0) + 180° (+18°/-9°) ❸

2. asinklemming M22 32 600 Nm 600 Nm (+25/-0)
3. a. veerbout M27 41      750 Nm 250 Nm (+25/-0) + 250° (+27°/-13°) + vet aan- 
    brengen op 1/4 van het draadoppervlak ❶❷❸

    b. veerbout M27 41      750 Nm 950 Nm (+50/-0) + vet aanbrengen op 
    1/4 van het draadoppervlak ❶❸

4. luchtbalg (onder) M12 19 40 Nm   65 Nm (+0/-15)
5. luchtbalg (boven) M12 19 30 Nm   30 Nm (+10/-0)
6. steunplaat luchtbalg M12 19 40 Nm   65 Nm (+0/-15)
7. aslift M16 24 200 Nm 200 Nm (+/- 20)

❶ Vet specificatie: Lithium complex vet (klasse 2)  /   ❷ Voorkeursmethode  /   ❸ Aanhalen op rijhoogte

13 7

2

5

64
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subsamenstelling maat sleutelmaat inspectie bij vervanging (nm)
1. veerbout M27 41 1000 Nm 250 Nm (+25/-0) + 270º (+27/-13) + vet aan-
    brengen op min. 90° van de schroefdraad + ring ❶

2. schokdemper (boven) M20 24 & 30 550 Nm 200 Nm (+20/-0) + 180º (+18/-9)
3. asinklemming  M24  36 800 Nm 800 Nm (+50/-0) 
4. luchtbalg (boven)  M12 19 30 Nm   30 Nm (+10/-0)
5. schokdemper (onder) M20 24 & 30 550 Nm 550 Nm (+50/-0)
6. luchtbalg (onder)  M16 24 200 Nm 200 Nm (+20/-20)

❶ Vet specificatie: Lithium complex vet (klasse 2)

4.3.3 Aanhaalmomenten HD luchtvering 

  OPMERKING |  Controleer of draai de bevestigingsbouten altijd aan met een  
gecalibreerde momentsleutel.
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5. Vervanging beschadigde banden 

5.1 Voorbereidende werkzaamheden
Wielkeggen plaatsen De trailer opkrikken

 Zet de trailer op een 
vlakke ondergrond en plaats de 
wielkeggen om te voorkomen dat 
de trailer wegrolt.

1

 Gebruik voor het opkrikken 
van de trailer alleen goedgekeurde 
hulpmiddelen. Plaats de krik alleen 
op de aangegeven plaatsen.

1

2
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2

5.2 Het wiel (of de wielen) demonteren 5.3 Het wiel (of de wielen) monteren

1

2

 Vet, olie of verf op de 
schroefdraad of op de wielmoer 
is niet toegestaan. Wielmoeren 
kruiselings aanhalen.

1

 onderdeel maat sleutelmaat inspectie bij vervanging (nm)
 wielmoeren M22 x 1.5 32 600 Nm 630 Nm (±30)

Aanhaalmoment
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6. Naafdop

6.1 Verwijderen van de naafdop
Naaf offset 120 Naaf offset 0

1 1

HD naafdop 

1
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*

6.2 Monteren van de naafdop

2

 Controleer of de naafdop 
vrij kan roteren om na te gaan of 
de O-ring juist is gepositioneerd, 
alvorens u stap 3 uitvoert.

1

 Controleer altijd of de 
O-ring juist gepositioneerd en 
niet beschadigd is.

3

 Controleer of er geen 
ruimte is tussen de rand van de 
naafdop en de naaf. Controleer of 
de bevestigde naafdop niet met de 
hand rondgedraaid kan worden.

               Vervang altijd de O-ring 
als de naafdop verwijderd is 
geweest.

* Lithium complex vet (klasse 2)
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* Lithium complex vet (klasse 2) 1

          Controleer altijd of de 
             O-ring juist gepositioneerd 
               en niet beschadigd is.

 Vervang altijd de O-ring als 
de naafdop verwijderd is 

geweest.

2

 
HD naafdop



dm _ 2060-03 25

7. Remslijtage inspectie

7.1 Schijfrem as
Controleer de voeringdikte van de remblokken Controleer de conditie van de remschijf

1 1

 Altijd beide remschijven 
op dezelfde as vervangen in geval 
van scheuren of slijtage.

22

            Vervang verbrande, 
                verglaasde of met olie 
vervuilde remblokken onmiddellijk. 
Vervang altijd alle remblokken op 
dezelfde as. Vervang remblokken  
als het dunste punt de slijtagegrens 
heeft bereikt.
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7.2 Trommelrem as
Controleer de dikte van de remvoering Controleer de binnendiameter van de remtrommel

1

2

 rem    remschoenbreedte (mm) Ø max. slijtage max. uitdraaimaat Ø (mm)
 DR 420 x 180 178 425 424 
 DR 360 x 200 200 364 363

             Controleer de conditie
               van de remtrommel en 
meet de binnendiameter bij de 
trommelflens en de trommelrand. 
Vervang, indien nodig, de rem-
trommel. Vervang altijd beide 
trommels op dezelfde as. 1
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8. 24/7 Pechservice

Een snelle en effectieve service is cruciaal in de transport-  
en trailerindustrie. Een effectief servicenetwerk als het gaat 
om regulier onderhoud, onderdelen en pechhulp, moet 
beschikbaar zijn in heel Europa. Bij VALX hebben we daar-
voor gezorgd. Met behulp van bestaande en nieuwe partners 
kunnen we ondersteuning geven, wanneer en waar het 
nodig is!

VALX stelt direct vanaf aanvang adequate verkoop & service 
faciliteiten beschikbaar in heel Europa. Dat betekent dat  
de VALX-as gebruiker kan terugvallen op een snelle en 
effectieve lokale service. Deze ondersteuning zorgt ervoor 
dat in het geval van een probleem van welke aard dan ook, 
de trailer in de kortst mogelijke tijd weer terug op de weg is.

Om VALX-gebruikers met urgente service te kunnen helpen 
is de internationale en meertalige nood-ondersteuning  
24 uur per dag bereikbaar op +31 (0)88 405 8899. 

Service en onderdelen zijn beschikbaar vanuit het VALX service 
& support netwerk van rond de 350 trailer partner werkplaatsen 
en 450 onderdelen dealers door heel Europa. 
Bezoek www.valx.eu of bel +31 (0)88 405 8800 om de namen en 
de adressen van deze service- en onderdelendealers te vinden. 
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9. Garantie

9.1 VALX bv Garantie Voorwaarden

Definities:
“VALX”  = VALX bv, Nederland 
“Klant”  = Eigenaar van het voertuig
“Product”  = VALX as en/of het luchtveersysteem 
“Garantie” = De VALX bv Garantie Voorwaarden

Omvang:
Alle VALX producten worden gedekt door een uitgebreid 
garantie systeem. Binnen dit systeem dekt VALX de kosten 
benodigd voor reparatie en/of ongepland onderhoud aan het 
product in het geval van disfunctioneren of productiefouten.

Geldig voor:
De garantie geldt voor voortuigen die voorzien zijn met het 
product.

Duur: *)
Indien een voertuig is geregistreerd en/of wordt gebruikt in 
een land uit zone 1 van de VALX geografische zone kaart, 
dan bedraagt de garantieperiode 60 maanden met een 
gelimiteerd aantal kilometers tot 1.000.000 km, welke van 
beide het eerst bereikt wordt, startend vanaf het moment 
dat het voertuig voor het eerst in gebruik wordt genomen, 

met een maximum van 69 maanden na de productiedatum 
van de assen.

Indien een voertuig is geregistreerd en/of wordt gebruikt in 
een land uit zone 2 van de VALX geografische zone kaart,  
of wordt gebruikt in off-road condities in zone 1 van de 
VALX geografische zone kaart, bedraagt de garantieperiode 
36 maanden met een gelimiteerd aantal kilometers tot 
500.000 km, welke van beide het eerst bereikt wordt, 
startend vanaf het moment dat het voertuig voor het eerst  
in gebruik wordt genomen, met een maximum van  
45 maanden na de productiedatum van de assen.

Indien een voertuig is geregistreerd en/of gebruikt wordt in 
een land buiten zone 1 en 2 van de VALX geografische zone 
kaart, bedraagt de garantieperiode 12 maanden met een 
ongelimiteerd aantal kilometers, startend vanaf het moment 
dat het voertuig voor het eerst in gebruikt wordt genomen, 
met een maximum van 21 maanden na de productiedatum 
van de assen.

Indien een voertuig is geregistreerd en/of gebruikt wordt  
in een land in zone 1 of 2 van de VALX geografische  
zone kaart, bedraagt de garantieperiode van slijt delen  
24 maanden, normale slijtage uitgesloten.
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On/Off-road gebruik:
On-road gebruik is als een voertuig rijdt op wegen met 
afgedichte en verharde ondergronden (zoals beton of asfalt). 
Off-road gebruik is als een voertuig de afgedichte en 
verharde ondergronden verlaat (zoals een grint/ kiezel weg), 
ook als dit slechts een korte periode betreft. 

Condities:
-   Het voertuig is uitgerust met een EBS remsysteem indien 

geregistreerd in een land binnen zone 1 of 2 van de  
VALX geografische kaart.

-   Het voertuig is uitgerust met een last afhankelijk ABS 
remsysteem indien geregistreerd in een land buiten  
zone 1 of 2 van de VALX geografische kaart.

-   Het voertuig is uitgerust met een door VALX geadviseerd 
product. Als het voertuig is geregistreerd en/of gebruikt 
wordt in een land buiten zone 1 van de VALX geografische 
zone map, of gebruikt wordt in off-road condities binnen 
zone 1 van de VALX geografische zone map, kan het 
product advies afwijken van de standaard. Voor meer 
informatie, a.u.b. contact opnemen met VALX.

-   Het voertuig wordt niet gebruikt tijdens grondverzet-, 
race- of militaire toepassingen. 

-   Het product is uitgerust, gerepareerd en onderhouden  
met uitsluitend originele VALX (reserve) onderdelen of 
onderdelen die door VALX voor een specifiek doeleinde 
schriftelijk zijn goedgekeurd.

-   De klant verleent VALX toegang tot alle gegevens die zijn 
opgeslagen in de aanwezige systemen van het voertuig.

-   De klant onderhoudt en repareert het product volgens de 
VALX onderhoudsvoorschriften en documenteert dit op 
correcte wijze.

Uitsluitingen:
-   Normale slijtage.
-   Schade aan het product veroorzaakt door: 

-  een ongeluk of andere extreme krachten; 
-  onjuist of ontoelaatbaar gebruik van het product, 
-  overbelasting van het product; 
-  wijzingen aan het product die niet door VALX zijn  
    toegestaan; 
-  het niet naleven van de gebruikers-, onderhouds-  
    en/of installatie voorschriften.

-   Alle vervolgschade ten gevolge van gebreken aan het 
product wordt expliciet uitgesloten.
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Procedures:
In het geval van een garantieclaim dient de klant eerst de 
trailerbouwer op de hoogte te stellen volgens de richtlijnen 
die zijn opgesteld door de trailerbouwer.
De trailerbouwer of de klant dient VALX binnen 2 
werkdagen na de eerste constatering van het gebrek over 
deze claim te informeren. Dit kan worden gedaan via 
e-mail, fax of brief met daarin het chassis nummer van het 
voertuig, het as identificatienummer en de aard van de 
claim.
De klant dient VALX de gelegenheid te geven het voertuig of 
de beschadigde onderdelen te inspecteren. VALX zal 
ontvangst van de claim binnen 2 werkdagen bevestigen en 
zal de claim binnen redelijke termijn verwerken.
De klant dient onderdelen voor reparatie of vervanging 
enkel naar één van de VALX service werkplaatsen te sturen 
indien VALX hier specifiek om heeft gevraagd. 
Transportkosten worden niet door deze garantie gedekt. 

Garantie verantwoordelijkheid:
De enige verantwoordelijkheid van VALX binnen deze 
garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van 
beschadigde onderdelen op en door VALX aangewezen 
locatie. VALX is gerechtigd om de garantievoorwaarden 
zonder aankondiging te wijzigen.

Rechtsclausule: 
Deze garantievoorwaarden worden beheerst door de 
bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden “General 
terms and conditions of sales” van VALX bv, tenzij elders 
expliciet anders overeengekomen. Op deze 
garantievoorwaarden en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen zal tussen partijen uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing zijn. Geschillen die tussen partijen 
mochten ontstaan omtrent deze voorwaarden of de uitleg 
daarvan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde 
rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Copyright 2016 VALX bv. Alle rechten voorbehouden.

*) De volgende onderdelen worden gezien als slijtdelen:

Schijfgeremde as: Trommelgeremde as: Luchtveersysteem:
- Remschijf - Remtrommel - Schokdemper
- Remblokken - Remvoeringen - Luchtbalg
- Remcilinder - Remcilinder - Veeroog bus
- Afdichtingsrubbers - Rem as lagers
  in remklauwen - Rem as
 - Remsteller

Alle andere onderdelen vallen onder de garantie zoals vermeld  
in deze VALX bv Garantie Voorwaarden
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9.2 VALX bv Garantie - Geografische Zones
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Dit document is met uiterste zorg samengesteld. VALX bv is niet aansprakelijk voor fouten in dit document, resulterend in schade of kosten. De inhoud van 
dit handboek mag niet worden vermenigvuldigd of verspreid in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, VALX bv.





Valx axles. The smart alternative.

VALX bv

De Amert 102 

5462 GH  Veghel

Nederland

tel +31 (0)88 405 8800

fax +31 (0)88 405 8820

email info@valx.eu

web www.valx.eu

technische ondersteuning

email support@valx.eu

verkoop ondersteuning

email sales@valx.eu 
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