
BREMBO EXPERT
Remsysteemtrainingen  voor experts



BREMBO EXPERT PRO

De techniek staat niet stil en moderne technische ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor het 
remsysteem. Daarom is door remsysteem fabrikant Brembo de remsysteemtraining Brembo Expert PRO 
ontwikkeld. Brembo Expert PRO heeft als doel om uw kennisniveau op een hoger niveau te brengen. Zo 
heeft u de kennis om het remsysteem juist te onderhouden, diagnoses te stellen en zo mogelijke 
problemen te voorkomen.

Virtual Classroom Training
Deze remsysteemtraining is een Virtual Classroom Training. Dit houdt in dat de trainer live via een video-
stream de theorie uitlegt. Om de theorie direct in de praktijk toe te passen, wordt er na de uitleg van de 
theorie overgeschakeld naar de werkplaats, waar een andere trainer een praktijkcase presenteert.
Vervolgens wordt in kleine groepjes in een break-out room de praktijkcase besproken. Samen moet de 
juiste diagnose gesteld worden om het probleem op te lossen. De uitkomsten worden hierna gezamenlijk 
besproken met de trainer. Tijdens de training zijn er diverse contactmomenten via polls en is er een extra 
trainer beschikbaar in de chatfunctie voor vragen. De training wordt afgesloten met een eindtoets.

Brembo Expert
Na het succesvol afronden van de training mag u zichzelf Brembo Expert noemen en profi teert u van alle 
voordelen van het Brembo Expert predicaat.

Houd uw kennisniveau op peil en volg de online vervolgtraining Brembo Expert NEXT wanneer het u 

uitkomt. Brembo Expert NEXT is het vervolg op de Brembo Expert PRO remsysteemtraining en is 

onderdeel van de tweejaarlijkse opvolging die nodig is om het Brembo Expert predicaat te behouden. 

In deze online training gaat u interactief aan de slag met theorie, instructiefi lmpjes en praktijkcases. Zo 

krijgt u een stukje herhaling van de Brembo Expert PRO leerstof en is er daarnaast veel aandacht voor 

de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van remsystemen. Zo is na deze training uw kennisniveau 

weer helemaal op peil.

Gratis vervolgtraining
Deze online training is gratis wanneer u de training 

Brembo Expert PRO succesvol afgerond heeft. 

U wordt automatisch benaderd voor de vervolg-

training Brembo Expert NEXT. Bij slagen mag u zich 

twee jaar lang Brembo Expert noemen en kunt 

aanspraak blijven maken op de soepele garantie 

afwikkeling. Slaagt u niet dan heeft u 3 maanden de 

tijd om de training alsnog met succes af te ronden. 

De kosten voor de herkansing bedragen € 25,-. 

Wanneer u niet slaagt, dan vervalt de Brembo Expert 

certifi cering met de bijbehorende voordelen.

BREMBO EXPERT NEXT



NEXT

Klachten, diagnose en oplossingen

O Aandachtspunten montage remblokken 

O Remschijfslingering bij montage

O Belang van inrijden

O Trillende remmen

O Piepende remmen

O Overbelasting remschijf

Toekomst

O Het remsysteem van de toekomst

O Modifi caties in frictiematerialen

O Gewichtsreductie

O Brake-by-wire ontwikkeling

O Ontwikkelingen binnen EV-remsystemen

Herhaling basistheorie over het remsysteem

O Remvermogen

O Constructie van remschijven

O Koeling van de remmen

O Remfading

O Vapour-lock 

O Remvloeistoffen

De ontwikkeling van het remsysteem staat niet stil, daarom bent u met de online Brembo Expert NEXT 
remsysteemtraining altijd op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen omtrent het remsysteem. Brembo 
Expert NEXT is de online vervolgtraining van de Brembo Expert PRO remsysteemtraining en is onderdeel 
van de tweejaarlijkse opvolging die nodig is om het Brembo Expert predicaat te behouden. 

O Duur training: +/- 60 minuten. 

O Kosten: Geen

Wat leer ik:

De Brembo Expert PRO remsysteemtraining is de opvolger van de Brembo Expert basis training en gaat in 
op oorzaken en oplossingen van diverse remproblemen. Deze training is een Virtual Classroom 
Training en wordt afgewisseld met praktijkcases en theorie. 

O Duur training: 180 minuten. 

O Kosten: € 145,-

Wat leer ik:

PRO

Basiskenmerken remsysteem

O Basis begrippen remsysteem 

O Remdynamiek, remkrachten en vermogen 

O Werking en opbouw van het moderne 

    remsysteem

Remschijven

O Remschijf koeling en warmte afvoer

O Montagevoorschriften remschijven

O Krachten op remschijf

O Herkenning remschijf schades en oplossing

O Oorzaak/voorkomen kromme remschijven

O Oorzaak/voorkomen trilling

O Oververhitting & scheurvorming

O Ontwikkeling in materialen

O Materiaal keuze moderne auto's

Remblokken

O Opbouw van het remblok

O Montagevoorschriften remblokken

O Herkenning van slijtagepatronen en oplossingen

O Oorzaak/voorkomen piepen

O Ontwikkelingen frictiematerialen

O Materiaalkeuze in moderne auto's

Hydrauliek & brake-by-wire

O Het hydraulisch systeem

O Brake by wire systeem en werking

O Controle en onderhoud remtangen

O Het belang van juiste remvloeistof

Hulpsystemen

O Remsystemen EV en Hybride voertuigen

O Onderhoud advies EV en Hybride voertuigen

O Veiligheidssystemen  

Toekomst

O Reductie CO2 

O Ontwikkeling nieuwe materialen

O Het remsysteem bij autonoom rijden

Overige

O Klantenbinding en juist advies



VOORDELEN  BREMBO EXPERT

Meer kennis
Als Brembo Expert bent u op de hoogte van de 

huidige remsystemen en voorbereid op 

toekomstige remtechnieken. 

No-nonsense garantie afwikkeling
Mogelijke garantie aanvragen worden snel 

beoordeeld en eenvoudig vergoed, mits de 

correcte procedure is uitgevoerd en de monteur 

het juiste gereedschap heeft gebruikt.

Naamsbekendheid
Als Brembo Expert weten potentiële klanten u te 

vinden door gezamelijke promotionele activiteiten. 

Via mijngarage.nl kan de consument eenvoudig 

een prijs opvragen voor remmenonderhoud bij 

de dichtstbijzijnde Brembo Expert. Dat betekent 

meer naamsbekendheid en nieuwe leads zonder 

extra inspanningen. Als Brembo Expert wordt u 

ook via een dealer locator op 

www.bremboparts.com getoond.

Bremboparts.com
U heeft exclusieve toegang tot technische kennis, 

montage handleidingen en bent op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen en nieuws middels een 

technische nieuwsbrief. 

Brembo uitrusting
Een Brembo Expert werkt natuurlijk met het juiste 

gereedschap. Uw Brembo grossier adviseert 

u hier graag over. Daarnaast kunt u eenvoudig 

Brembo merchandising bestellen zoals; kleding, 

vlaggen, give-aways en dergelijke.

www.bremboparts.com getoond.

Meer weten of inschrijven?
www.automotiveacademy.nl


