
HY Voorremmen op een zescilinder Traction Avant 

Het toepassen van de voorremmen van de HY bestelbus op de zescilinder Traction Avant is een 
aanpassing die we van tijd tot tijd tegenkomen. Vanaf 1963 zijn de voorremmen van de HY 
zwaarder uitgevoerd: bredere trommels voorzien van extra koelribben en eveneens bredere 
remvoeringen. Dat werd destijds nodig geacht in verband met het toegenomen laadvermogen van 
de HY. Al met al is het oppervlak van de voorremvoeringen en de trommels ca 15% groter. Een 
groter remmend oppervlak betekent in principe meer remvermogen en -niet onbelangrijk- dat de 
remmen het langer volhouden onder zware omstandigheden zoals afdalingen in de bergen. 

Bezint eer gij begint! 
De voortrein van de HY vertoont gelijkenis met die van de zescilinder Traction (alhoewel beide niet 
zomaar uitwisselbaar zijn). De voorremmen van de HY zijn qua constructie zo goed als identiek met 

die van de zescilinder Traction. In elk geval laten 
de onderdelen zich van de één op de ander 
overzetten. Als je de remmen van je Six wat 
krachtiger wilt maken, is de montage van HY 
voorremmen dus een optie. Maar… het is niet 
zomaar gedaan en er zijn de nodige hobbels die je 
moet nemen om het geheel tot een succes te 
maken. Onderschat de kosten bovendien niet. Dat 
geldt overigens ook als je de originele 
remtrommels van je 15-Six door nieuwe wilt 
vervangen. 

 

Mijn 15-H was reeds voorzien van HY voorremmen 
Bij de aanschaf van mijn 15-H in 2005 was deze 
reeds voorzien van HY voorremmen. De 
belangrijkste aanpassingen waren dus al gedaan. 
Alleen bleken de gemonteerde remtrommels niet 
best te zijn. Ze waren nogal on-rond wat zich met 
name vertaalde in schudden van de voortrein bij 
het afremmen, vooral vanaf hogere snelheden. 
Bovendien waren de wielbouten op een vrij 
knullige manier aan de trommels vastgezet, wat 
ook weer tot allerlei complicaties leidde. Ik kom 
daar later uitgebreid op terug. 

 

Toch maar nieuwe trommels… 
Omdat ik met mijn 15-H graag lange afstanden rijd en reizen naar het buitenland niet schuw, wilde ik 
de voorremmen verbeteren. In mijn geval was het vervangen van de bestaande, ietwat 
krakkemikkige remtrommels door geheel nieuwe de enige reële optie. Als je dan toch bezig bent, is 
het zinvol om ook de voorwiellagers meteen maar te vervangen. Op zich was dit laatste een goede 
keuze, alleen heeft zij voor nogal wat vertraging van het project gezorgd. Hoe dat zo gekomen is, zal 
ik verderop uit de doeken doen. 

  

Remvoeringen van de 15-Six t.o.v. die van de HY 

HY voorremtrommel 



Wat komt er zoal bij kijken? 
Wat moet je allemaal doen om HY voorremmen op een zescilinder Traction te kunnen toepassen? 

1. Omdat de voorwiellagers van de HY breder zijn dan die van de Six, moeten de fuseestukken van 
de HY worden overgezet op de Six. Technisch is dit zonder meer uitvoerbaar (de overige maten 
en bevestigingen van fusee- en stuurkogels zijn gelijk). 

2. De wielbouten van de HY voorremtrommels moeten worden afgedraaid en voorzien van nieuwe 
schroefdraad zodat zij geschikt zijn voor de wielmoeren van de Traction. Dit karwei vereist veel 
deskundigheid en grote nauwgezetheid. 

3. De remankerplaten en het binnenwerk van de HY voorremmen moeten worden ontdaan van het 
handremmechanisme (bij de Traction werkt de handrem op de achterwielen). Overigens kan je 
ook de originele 15-Six voorremmen in combinatie met HY trommels gebruiken: de bevestigingen 
en de wielremcilinders zijn voor beide typen gelijk. Uiteraard moet je wel de bredere 
remschoenen van de HY gebruiken. 

4. De montage, het centreren en het afstellen van de HY voorremmen gaat in principe op dezelfde 
manier als bij de Six, alleen zijn er wel wat punten waar je extra op moet letten. 

Omdat mijn 15-H reeds van HY voorremmen was voorzien, kon ik de stappen 1 en 3 overslaan. De 
remvoeringen waren nog in redelijke staat, al overweeg ik deze bij de eerstvolgende remmenrevisie 
wel een keer te vervangen. 

Mijn Renovatieproject 
De nieuwe spullen werden door de firma Citrotech 
vlot geleverd: nieuwe “old stock” HY 
voorremtrommels en nieuwe SKF voorwiellagers. 
Wat wil je nog meer, zou je zeggen? De lokale 
garagist in mijn dorp heeft met veel geduld en 
deskundigheid de wielbouten één voor één uit de 
trommels geperst en op de draaibank m.b.v. een 
speciaal gemaakt opspanmalletje op de juiste 
maat afgedraaid. Daar is vervolgens de M12x1,25 
schroefdraad van de Traction wielmoeren op 
gesneden.  

Het terugplaatsen van de afgedraaide wielbouten 
in de HY trommels was een aparte uitdaging. De 
constructie is afwijkend en dat brengt een aantal complicaties met zich mee -waarover later meer. 

Na van hun beschermende laag parafine te zijn 
ontdaan en met hittebestendige verf zwart te zijn 
gespoten (het oog wil ook wat…), waren de 
nieuwe “geprepareerde” HY trommels gereed voor 
montage aan de auto. Dat betekent dat eerst de 
stalen buitenflens -voorzien van een nieuwe 
vetkeerring!- in de trommel moet worden gelegd. 
Vervolgens wordt het wiellager in zijn geheel op 
zijn plaats geperst. Het geheel kan nu op de auto 
in de lagerkom worden gebracht (m.b.v. een 
hamer en een stevige houten klos voorzichtig 
midden op de trommel kloppen). De centrale moer 
van de aandrijfas wordt vastgezet (de constructie 

is daar overigens afwijkend van de 4 cilinder Traction) waardoor het wiellager strak wordt 

Wielbouten van de HY en van de Traction 

Nieuwe HY remtrommel aan de 15-Six gemonteerd 



opgesloten. De buitenflens wordt m.b.v. de zes boutjes door de twee gaten in de wielnaaf vastgezet. 
Klaar is Kees!  

Lagerspeling 
Helaas, bij de montage van de eerste remtrommel bleek deze een veel te grote speling op het 
wiellager te vertonen. Uiterst vreemd, want het was toch een gloednieuw wiellager van een 
gerenommeerd merk, afkomstig van een zeer betrouwbare leverancier. De speling bleek niet op te 
heffen door het strakker aanhalen van de centrale moer van de aandrijfas, dus de hele zaak maar 
weer gedemonteerd en contact opgenomen met de leverancier. Zijn eerste reactie: heb je soms de 
twee conische rollagers t.o.v. de loopring verwisseld? Het zou niet moeten, maar het kán verschil 
maken. Antwoord: ik denk van niet, maar voor alle zekerheid toch  maar even andersom gepast. De 
speling bleef bestaan. 

 
HY voorwiellager gedemonteerd. Tussenring zichtbaar 

 
HY voorwiellager in elkaar gezet 

In de voorraad van de leverancier bleken zich meer lagersets met speling te bevinden. Hij had dus 
een groter probleem. De tussenringen die de twee conische rollagers op de juiste afstand moeten 
houden, bleken 0,2 mm te dik te zijn. Met tussenringen die op de juiste maat waren afgeslepen was 
het probleem -althans voor mij- opgelost. 

Het Resultaat 
Met de nieuwe, nu wel passende wiellagers zaten de HY remtrommels snel aan de auto en konden 
de remschoenen correct worden afgesteld. Een proefrit toonde meteen aan dat deze ingreep 
bepaald niet voor niets was geweest. De auto rijdt en remt merkbaar beter dan voorheen, vooral bij 
hogere snelheden -die je met een Six wat makkelijker bereikt. Blijkbaar waren de oude trommels 
dermate on-rond dat zij bij hogere snelheden voor onbalans van de wielen -en dus schudden van het 
stuur- zorgden. Dat is allemaal verdwenen. Vooral bij het rijden op de autosnelweg in druk verkeer 
(soms niet te vermijden als je ergens heen wilt) geeft dit een zeker gevoel. Dankzij de schijfremmen 
en de rembekrachtiging wordt tegenwoordig in het dagelijks verkeer steviger geremd dan voorheen. 
Om daarin met een Traction mee te komen, moet je gevoelsmatig af en toe behoorlijk hard remmen. 
Het is niet alleen belangrijk, maar ook prettig te weten dat de remmen van je Traction daartegen 
opgewassen zijn.  

  



Punten van Aandacht 
Bij het omgaan met de HY trommels en het afstellen van de remmen zijn mij enkele zaken opgevallen 
die bijzondere aandacht vereisen. Ik noem ze hier omdat anderen er wellicht hun voordeel mee 
kunnen doen. 

Monteren en verwijderen van de HY voorwiellagers 
De HY voorwiellagers zijn niet alleen breder dan 
die van de 15-Six, ook de constructie van de (3e 
generatie) HY voorwiellagers die tegenwoordig 
alleen nog maar worden geleverd is anders. Die HY 
voorwiellagers zijn overigens robuust en -zeker 
voor de Six- enigszins overbemeten. Je zal ze dus 
op je Six niet zo gauw verslijten. 

De montage van een HY voorwiellager op de 
remtrommel gaat op dezelfde manier als bij de 15-
Six: het HY lager moet als één geheel op de 
binnenzijde van de trommel worden geperst (bij 
een Six wiellager kan dat niet anders). 

 

Voor het verwijderen van een HY voorwiellager mag je evenwel nooit een twee- of driearmige 
poelietrekker gebruiken -wat bij een Six lager wel kan. Dat zal het conische rollager dat het diepst in 

de trommel ligt, niet overleven. Het HY 
werkplaatshandboek schrijft het gebruik van een 
speciale lagertrekker voor. Die had ik natuurlijk 
niet, dus heb ik er zelf een geknutseld die ook 
prima bleek te werken. Het komt erop neer dat je 
het wiellager aan de stalen opsluitflens die binnen 
in de trommel ligt, rechtstandig omhoog trekt. Als 
je het op deze manier doet houd je het wiellager 
heel. Deze trekker laat zich voor een origineel 15-
Six voorwiellager trouwens ook prima gebruiken.  

 

 

Loskomen van de remtrommel t.o.v. het naafstuk 
Bij de meeste remtrommels bestaat het geheel 
van wat wij normaal gesproken “remtrommel” 
noemen, eigenlijk uit meerdere delen, namelijk de 
eigenlijke remtrommel (rechts op de foto) en het 
centrale naafstuk (links boven). Daartussen in 
bevindt zich in het geval van de zescilinder 
Traction en de HY een ronde blikken plaat die het 
vuil uit het binnenste van de rem moet houden. 
Remtrommel en naafstuk worden door de 
ingeperste wielbouten bij elkaar gehouden. Als je 
alle wielbouten verwijdert (uitperst), houd je dus 
drie losse onderdelen over. 

Links HY voorwiellager, rechts 15-Six voorwiellager 

Speciale lagertrekker 

Onderdelen van de remtrommel 



Unieke stand van de trommel t.o.v. het naafstuk 
Bij de fabricage van de remtrommel (het geheel) is de trommel in één stand met het naafstuk 
samengevoegd en vervolgens gecentreerd en nauwkeurig op maat gedraaid. Het is belangrijk dat de 
trommel uitsluitend in deze oorspronkelijke stand t.o.v. het naafstuk wordt geplaatst. Zou je 
onverhoopt een andere stand kiezen (je hebt in principe keuze uit vijf), bestaat de kans dat de 
centrering van de trommel t.o.v. het naafstuk niet meer klopt, waardoor de trommel een hoogteslag 
kan krijgen.  

Markeer de oorspronkelijke stand van de trommel t.o.v. het naafstuk 
De HY remtrommel blijkt vrij gemakkelijk los te komen van het naafstuk. Vóórdat je bij de HY 

trommel überhaupt begint met het uitpersen van 
de wielbouten, is het essentieel dat je de 
oorspronkelijke stand van de trommel ten opzichte 
van het centrale naafstuk m.b.v. een centerpunt 
duidelijk merkt.  

Gebruik de wielmoeren om trommel en naafstuk 
stevig bij elkaar te houden 
Omdat bij de HY trommels de eigenlijke 
remtrommel -helaas- vrij makkelijk ten opzichte 
van het naafstuk kan bewegen, is het aan te raden 
de wielmoeren weer op de bouten te draaien en 
deze m.b.v. een 19 mm sleutel vast te zetten. Dan 
kunnen de twee tijdens het plaatsen van de  
trommel op de auto niet onverhoopt van elkaar 

raken.  Dit laatste is zelfs belangrijk bij het afstellen van de remschoenen. Je weet dan zeker dat de 
trommel bij het afstellen niet kan slingeren. 

Vastzetten van de aangepaste wielbouten in de HY remtrommel 
Zoals eerder opgemerkt, worden bij de HY remtrommels de wielbouten op een ongebruikelijke 
manier vastgezet. Bij de originele Traction remtrommels zijn de wielbouten strak ingeperst en zorgen 
daarmee tevens voor een onverbrekelijke band tussen de trommel en het naafstuk. De HY 
wielbouten zijn daarentegen makkelijk in de gaten te drukken en worden op hun plaats gehouden 
door kleine ronde metalen spietjes die vanaf de wielzijde tussen de bout en het naafstuk worden 
geslagen. Voor toepassing op de Six moeten de HY wielbouten moeten nu eenmaal een keer uit de 
trommels om ze te kunnen afdraaien. Daarna blijkt het weer vastzetten m.b.v. de spietjes soms 
problematisch te zijn. Er ontstaat in de praktijk sowieso wat beweging tussen de trommel en het 
naafstuk, die overigens door het aanhalen van de wielmoeren weer geheel verdwijnt. Iets om bij het 
omgaan met de HY remtrommels op je Six terdege rekening mee te houden. 

Lassen of Epoxyhars? 
In het verleden moet men met hetzelfde probleem hebben geworsteld, want de wielbouten van mijn 
oude HY trommels waren aan de binnenzijde aan de trommels vast gelast. Edoch die lasverbindingen 
blijken het op den duur niet te houden. Het lassen aan het keiharde gietstaal van de remtrommels 
blijkt lastig en bij het (te) heet stoken van de trommel bestaat kans op vervorming -wel het laatste 
dat we bij een remtrommel willen! Een alternatief dat het in mijn geval jaren lang heeft uitgehouden 
is het gebruik van tweecomponenten epoxylijm om de bout aan de trommel vast te zetten. De te 
verlijmen oppervlakken vooraf goed schoonmaken, de (goed voorgemengde!) lijm aanbrengen en de 
bout m.b.v. de wielmoer stevig vastzetten. Het geheel vervolgens een etmaal laten uitharden. 
Epoxyhars hecht zich zeer goed aan metaal en is blijkbaar voldoende hittebestendig om het op een 

Stand van de trommel t.o.v. het naafstuk gemerkt. 
Wielmoeren houden de trommel stevig op zijn plaats. 



remtrommel jaren uit te houden. Voor wie problemen ondervindt met het fixeren van de wielbouten 
in de HY remtrommel, is dit wellicht een aanrader. 

 
Aan de trommel gelaste wielbouten komen los 

 
Epoxyhars verbinding heeft het vele jaren uitgehouden 

Conclusie 
Mits goed uitgevoerd, is het monteren van HY voorremtrommels op de zescilinder Traction Avant 
zeer zeker te doen. Maar achter de “mits” gaat wel een hoop werk schuil, dat nauwgezet moet 
worden uitgevoerd om het geheel succesvol te laten zijn. In dit artikel ben ik tot in detail ingegaan op 
de voetangels en klemmen die ik onderweg ben tegengekomen. Ik hoop dat anderen hiermee hun 
voordeel kunnen doen -of zich tweemaal bedenken voordat zij aan de modificatie beginnen. 

De originele voorremmen van de 15-Six voldoen ook 
Een niet onbelangrijke vraag is natuurlijk, of de 15-Six met de HY voorremmen nu beter remt dan 
met de originele trommels. Het eerlijke antwoord is dat een Six met originele remtrommels ook 
prima remt. Zeker in Nederland waar de remmen van auto’s vrijwel nooit zo zwaar worden belast als 
bij het rijden in de bergen is zo’n aanpassing wat mij betreft niet echt nodig. Zuiver ronde 
remtrommels, het nauwkeurig centreren van de remschoenen en het juist afstellen van de remmen 
hebben een veel groter effect op de remwerking, dan de zwaardere en bredere remtrommels op 
zich.  

Een veilig gevoel 
Edoch, wie met zijn Six regelmatig in het buitenland rijdt, zal baat kunnen hebben bij de zwaardere 
HY voorremmen. Ook in druk verkeer op autosnelwegen in de randstad waar (bijvoorbeeld bij 
filevorming) soms stevig geremd moet worden geven de HY voorremmen mij het gevoel wat extra 
remcapaciteit te hebben. Maar ook met mijn zwarte 15-Six die standaard voorremmen heeft, rijd ik 
zonder problemen in dergelijk verkeer. 

Karel Beukema toe Water 
Juli 2017 

 

 

 

 


