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Werkplaats-laptop met ruggengraat
Volvo-dealers gebruiken Panasonic Toughbook-laptops

De laptop is niet meer weg te denken uit de werkplaats. Logisch, hij gaat makkelijk mee de 

auto in en is tegenwoordig uiterst betaalbaar. Maar is de kantoorlaptop wel geschikt voor de

werkplaats? De Nederlandse Volvo-dealers vinden van niet. Zij werken met robuuste Panasonic

Toughbook-laptops. We onderzoeken bij Volvo-dealer Van Roosmalen waarom.

De Van Roosmalen Groep telt 
11 vestigingen verspreid over
Noord-Brabant. “Onze vestiging
hier in Den Bosch is helemaal ver-
bouwd”, zegt werkplaatschef 
Michel-Angelo van Wijnen. “We vol-
doen nu volledig aan de jongste
Volvo-eisen.” En dus is het licht en
schoon in de werkplaats, toont een
glazen wand tussen showroom en
werkplaats dat er niets te verber-
gen is, en hebben de medewerkers
de modernste gereedschappen en
equipment tot hun beschikking. In
een Volvo-werkplaats hoort daar de
jongste versie van VIDA (Vehicle 
Information and Diagnostics Appli-
cation) bij. VIDA ondersteunt Volvo-
werkplaatsen met service-informa-
tie, onderdeelinformatie, diagnose
en software downloaden. Het sys-
teem krijgt vier keer per jaar een
update en wordt steeds uitgebrei-
der. Dat stelt eisen aan de hardware
en die wordt dan ook iedere vier
jaar verplicht vernieuwd. In de
werkplaats van Van Roosmalen in
den Bosch draait het systeem op
twee vaste computers en op een
laptop. Die laptop is een Panasonic
CF-52. “Op ons advies”, zegt Maurice
Vreke. Hij is verantwoordelijk voor
de ICT bij Volvo Cars Nederland. Van
Roosmalen nam dat advies graag
over en heeft op al zijn grote vesti-
gingen een Panasonic Toughbook
CF-52 staan. “Wij gebruiken de
Toughbook vooral bij het storing-
zoeken”, legt Van Wijnen uit. 

Kan tegen een stootje
Ondertussen in de werkplaats, pakt
autotechnicus Ad Tas de Toughbook
erbij. Hij stelt diagnose aan een
Volvo. De klant klaagt over een
 gebrek aan vermogen. Op de
Toughbook leest Tas de foutcodes

uit. Die wijzen in de richting van de
laaddruk. Tas inspecteert de inlaat-
luchtslangen en de stekker van de
laaddruksensor. Als hij niets vindt,
bereidt hij zich voor op een proef-
rit. In VIDA selecteert hij de para-
meters waar hij een ‘film’ van gaat

maken. Welke? “Ik kies de werke-
lijke en de gewenste laaddruk en ik
kijk naar de waarde van de EGR-
standsensor.”
Tas zet de laptop op de rechtervoor-
stoel en begint aan een rondje in-
dustrieterrein. “Nu bewijst zo’n

Toughbook zijn waarde”, zegt hij.
“Zou ik hard moeten remmen en
vliegt het apparaat van de voorstoel,
dan kan het daar tegen.” Panasonic
spreekt van ‘semi ruggedized’. Dat
staat voor met magnesium ver-
sterkte behuizing en een door
schokabsorberend kunststof 
beschermde harddisk. Dat is vol-
doende om een val van een tafel op
een harde vloer gemakkelijk te over-
leven. Bovendien zijn alle connec-
tors beschermd met onbreekbare
afsluitdoppen en zijn het key- en
touchpad waterbestendig.
“Panasonic levert ook ‘fully rugged’
laptops. Die kunnen nog zwaardere
schokken doorstaan en zijn boven-
dien bestand tegen extreme tem-
peraturen.  “Maar dat is voor onze
toepassingen niet nodig”, zegt
Volvo ICT-er Vreke. “Met een prijs
van € 1.600,- biedt de semi rugge-
dized voor ons de optimale prijs-
kwaliteitverhouding.”

Storing opgelost
Tas ziet ondertussen de actuele
waarde van de laaddruk af en toe
sterk afwijken van de gewenste. Hij
merkt dat de auto dan inderdaad
nauwelijks vermogen heeft. Dus
controleert hij nogmaals de klem-
kracht van de stekker. Niets mis
mee. Uiteindelijk blijkt de kabel naar
de sensor de boosdoener. Nadat Tas
een stukje kabelboom gerepareerd
heeft, gedraagt de motor zich weer
voorbeeldig en komen de foutcodes
niet meer terug.
Inmiddels zijn de 75 Toughbooks
CF-52 van de Nederlandse Volvo-
dealers drie jaar oud. “Eind 2012 wil-
len we ze vervangen”, zegt Vreke.
Door opvolger CF-53? “Dat zou goed
kunnen, maar met of zonder touch-
screen, dat weten we nog niet.”

De ‘semi ruggedized’ Panasonic CF-52-werkplaats-laptop kan tegen een stootje. Autotechnicus Ad
Tas sluit hem via de Bluetooth dongle aan op de EOBD-aansluiting en neemt hem mee tijdens een
proefrit.

Volvo gebruikt een ‘semi-ruggedized’ Toughbook. Panasonic levert ook fully-ruggedized laptops.
Voor als de omstandigheden echt zwaar zijn.
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