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Uitlijnen als verdienmodel
ATC Limburg start nieuwe seizoen bij bandenbedrijf

Gijs van Amerongen is verantwoor-
delijk voor de technische verkoop
en  opleidingen bij Explora. Verder
houdt hij zich bezig met probleem-
auto’s die trillen of problemen met
de wegligging hebben. “Wanneer is
een auto goed uitgelijnd?”, vraagt
Van Amerongen. “Als de waardes
groen zijn”, roept een ATC-lid. Van
Amerongen: “In de basis klopt dat.
Als iets groen is op het uitlijnrap-
port, betekent het dat een bepaalde

waarde zich tussen twee marges
 bevindt. Er is dus nog speelruimte
en vooral bij probleemgevallen
 kunnen kleine afwijkingen invloed
hebben. Groen is dus niet per
 definitie goed. Om een auto goed
uit te kunnen lijnen, moet je weten
wat de waardes betekenen en welke
invloed ze hebben. Niet alleen
een slecht weggedrag en trillingen
kunnen optreden bij een verkeerde
uitlijning. Ook extra bandenslijtage

is vaak het gevolg van een verkeerd
uitgelijnde auto”. 

Camber, sporing en schuurstraal
Het camber zorgt voor hoekstabili-
teit en kan voor onder- en overstuur
zorgen. Camber is niet bij alle voer-
tuigen af te stellen. Een verkeerde
camber zorgt voor een versleten
profiel aan de rand van het loopvlak.
Als het camber niet goed is, kan de
auto in het stuur gaan trekken en

gaan dweilen over de weg.
De sporing is in tegenstelling tot het
camber wel altijd in te stellen. De
sporing verandert na verloop van
tijd altijd. Slijtage aan rubbers en
 lagers zorgt ervoor dat de sporing
niet altijd correct blijft. Als een auto
verkeerd uitgelijnd is, wordt het
 effect alleen maar versterkt. Een
 verkeerde sporing leidt tot slijtage
rondom op het loopvlak, al dan niet
over de volle breedte. Een band kan

Na de zomerstop start ATC Limburg het nieuwe seizoen op locatie bij Abel Autobanden in

Landgraaf. Met de winterbandenwissels voor de deur gaat Explora-trainer Gijs van Amerongen

in op een belangrijk onderwerp. Met de winterbandenwissel staat de klant in de werkplaats en

kan het autobedrijf hem wijzen op een goede uitlijning. Waarom is dat belangrijk en hoe leg je

dat aan de klant uit?

Gijs van Amerongen legt de basis van uitlijnen uit. Wat is camber, sporing en de ET-waarde?
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Steeds meer fabrikanten geven
daarom een wagenhoogte op.
 Renault deed dat als eerste. Peugeot
pakt het op een andere manier aan.
Peugeots moeten namelijk naar
 beneden getrokken worden. En bij
BMW meet de autotechnicus de
hoogte van de spatbordrand.
Audi’s met luchtvering moeten in de
hefmodus staan, waarbij er dus een
aantal extra handelingen verricht
moeten worden”.

Juiste model en banden van
 invloed
Niet alleen de wagenhoogte is be-
langrijk, maar ook het juiste model.
Van Amerongen waarschuwt: “Let
 altijd op het chassisnummer of
codes op de wielophanging, zodat
je zeker weet dat je uitlijnt met de
juiste specificaties. Er zit namelijk
verschil tussen normaal en een

de lijn door de fuseedraaipunten en
een loodrechte lijn op het wegdek.
De schuurstraal beïnvloedt de
 besturing, rechtuitstabiliteit en het
terugkomen van het stuur naar de
middenstand. “Let bij het uitlijnen
altijd op de juiste eenheden, gaat
het om graden en minuten of
 graden en honderdsten?”
Een ATC-lid wil weten welke invloed
de belading van een auto heeft op
de uitlijning. Van Amerongen:
 “Gewicht heeft een grote invloed
op de uitlijning. In het verleden
moesten auto’s van extra gewicht
voorzien worden. Tegenwoordig
moet de auto leeg zijn, maar dat kan
niet altijd. Soms zit er namelijk een
inbouw in het voertuig of ligt een
bedrijfswagen vol gereedschap.

dan wel gelijkmatig slijten, maar de
algemene levensduur van de band
is korter. Van Amerongen wil van de
ATC-leden weten of de sporing in
millimeters of graden gemeten
wordt. “Het kan allebei. Maar als je
in graden meet, ben je niet afhanke-
lijk van de maat banden die eronder
ligt. Overigens is het bij een schade-
geval wel raadzaam om naar de
 millimeters te kijken.” 
De schuurstraal is een denkbeeldige
lijn tussen het punt waar de hartlijn
door het wiel het wegdek raakt,
en het punt waar de lijn door de
draaipunten van de besturing het
wegdek raakt. De lijn wordt bepaald
door het camber, de KPI, rijhoogte
en velgbolling. KPI staat voor King-
Pin Inclination. Dit is de hoek tussen

Camber is de hoek van een loodlijn op de grond met de middellijn van de band. 

De KPI zorgt voor veranderende stuurhoeken
tijdens het sturen. Het brengt ook het stuur
weer terug in de middenpositie en zorgt voor
een lichte besturing.

Van Amerongen toont de wielklemmen van de Hunter Quick Check. Deze bevatten geen elektronica en kunnen tegen een stootje.
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sportonderstel. En wat vijf jaar gele-
den een sportonderstel was, kan
 tegenwoordig het standaard onder-
stel zijn. In de Verenigde Staten
 gebruiken ze een VIN-scanner om
het juiste model te achterhalen. Dat
voorkomt fouten en bespaart tijd”.
Een ander aspect bij het uitlijnen zijn
de gemonteerde banden. Banden
zijn het contactvlak van de auto met
de weg en hebben dus veel invloed.
Autofabrikanten leggen vast welke
bandenmaten geschikt zijn en wat
de juiste bandenspanning moet zijn.
En zelfs als dat allemaal klopt, kun-
nen er problemen optreden. Daarom
produceren bandenfabrikanten nu al
banden voor specifieke merken en
modellen. Voor Porsche staat er bij-
voorbeeld een N- codering op een
band. Merkspecifieke banden heb-
ben vaak een  andere karkasstructuur
of bestaan uit een andere com-
pound. “Eigenlijk is het ook wel lo-
gisch. Stel, je koopt een Mercedes S-
Klasse van twee ton. Die auto bevat
voor tienduizenden euro’s aan veilig-
heidssystemen, die onder bepaalde
omstandigheden het beste werken.
Als een klant dan een B-merk banden
monteert, wordt de remweg langer
en komt de auto niet op tijd tot stil-
stand als bijvoorbeeld het Autono-
mous Emergency Brake-systeem
 geactiveerd wordt.”
Overigens zijn de veiligheidssyste-
men niet de enige ontwikkelingen.
Van Amerongen: “Siemens heeft
een chip ontwikkeld die bandenfa-
brikanten in de banden kunnen
 verwerken. Op het moment dat een
auto niet de juiste chip ziet, start de
auto niet. Dat is nu nog allemaal toe-
komstmuziek, maar er wordt wel aan
gewerkt. Technisch werkt het, maar
wie gaat het betalen en welke ban-
den moet het autobedrijf op voor-
raad hebben?”

Uitlijnen in de praktijk
Goed, de theorie achter het uitlijnen
is bekend, maar waar begin je met
uitlijnen en waar moet je op letten?
“De achteras van een voertuig be-
paalt de rijlijn. De autotechnicus lijnt
de auto uit vanuit de rijlijn. 
Monteer dus altijd alle sensoren en
niet alleen voor.  Begin achter met
de camber en de sporing, doe
daarna de caster, camber en de 
sporing aan de voorzijde. Kalibreer
na het uitlijnen de stuurhoeksensor.
Als die namelijk net op het randje

van de tolerantiewaarden zit, kan
die invloed hebben op de elektro-
nica en het rijgedrag.”
Van Amerongen geeft nog een aan-
tal tips: “Let bij auto’s met vierwiel-
besturing op dat de achterwielen
recht staan. Dat kan via een testkast.
Bij klanten die klagen over een stuur
dat scheef staat, adviseer ik om het
stuur te blokkeren of op de merk-
tekens te letten. Kan dat niet, 
gebruik dan een stuurkompas om
het stuur objectief recht te kunnen
zetten.  Gebruik een testkast of volg
de  procedure van de fabrikant om
de elektrische handrem te deblok-
keren, mocht dat nodig zijn. 
Investeer ook in speciaalgereed-
schap. Als een  onderdeel vast zit,
vermijd open vuur om het te verhit-
ten. Tegenwoordig bestaan er in-
ductiegereedschappen die heel lo-
kaal een onderdeel kunnen verhit-
ten om het los te kunnen draaien”.

Een ATC-lid krijgt het idee dat er
heel veel meer bij komt kijken dan
alleen het uitlijnen zelf. “Dat klopt”,
zegt Van Amerongen. “Banden-
bedrijven kunnen het best een 
speciale testkast kopen die bijvoor-
beeld de stuurhoeksensor kan kali-
breren en de elektrische handrem
kan  deblokkeren. En dan nog zijn er
 situaties waar het universele bedrijf
niet mee uit de voeten kan. Audi
geeft maar liefst acht uur op voor
het uitlijnen van de Audi A7. Dat
komt door alle veiligheidssystemen
die gereset en gekalibreerd moeten
worden. De sensoren voor Lane
 Assist en Adaptive Cruise Control
moeten door middel van een bord
voor de auto gekalibreerd worden.
In zulke gevallen moet een auto-
bedrijf ook nee durven te zeggen.
Als je er zelf aan begint en er ont-
staan problemen, kun je het toch
niet  oplossen en moet de klant als-

nog naar de dealer.”
Een ATC-lid stelt dat autofabrikanten
uitlijngegevens vrijgeven en vraagt
zich af of er geen tuners zijn die
 auto’s beter af kunnen stellen. 
Van Amerongen gaat hier op in: 
“Het kan vast wel, het is maar waar je
 prioriteiten liggen. Wat is beter? 
Een goede wegligging of veel com-
fort? Je zult altijd een middenweg
moeten vinden. Overigens is het ook
zo dat klanten steeds hogere eisen
stellen. Auto’s worden steeds moder-
ner, maar ook goedkoper. Tegelijker-
tijd verwacht een klant meer com-
fort en een betere wegligging”.

Klant overtuigen
Hoe maak je een klant eigenlijk dui-
delijk dat zijn auto uitgelijnd moet
worden als hij zelf geen klachten
heeft? Dat kan door bij een werk-
plaatsbezoek de uitlijning te contro-
leren. En dat hoeft niet lang te
duren. Van Amerongen demon-
streert de Hunter Quick Check. Dit
systeem werkt met 3D-targets die
door middel van een snelkoppeling
eenvoudig op elk wiel geklikt wor-
den. De targets zelf bevatten geen
elektronica en zijn daardoor minder
gevoelig voor schade.
Na het bevestigen van de wielklem-
men, rolt de autotechnicus de auto
twintig centimeter naar voren. Dat is
genoeg om de velguitslag te com-
penseren. De camera’s voor de auto
meten de wielstanden en dan kan de
autotechnicus de targets er af halen.
In de tussentijd print het systeem
het resultaat. “In veel gevallen blijkt
dat een auto niet juist uitgelijnd is.
Een rapport kun je aan de klant
tonen en je kunt hem wijzen op de
gevolgen van een verkeerd uitge-
lijnde auto. Als de klant het wil, kan
de auto dan uitgelijnd worden. 
Als de klant het niet wil, is dat ook
niet zo’n ramp. De Quick Check duurt
in totaal slechts 90 seconden. Het 
argument dat een uitlijnmeting veel
tijd kost, gaat dus niet meer op. 
Het zou zelfs bij de winterbanden-
wissels plaats kunnen vinden.”
Een ATC-lid wil weten wat zo’n 
systeem kost. Van Amerongen ant-
woordt: “Uitlijnapparatuur is verkrijg-
baar van € 10.000,- tot € 24.000,-
waarbij de Hunter Quick Check net
onder de € 20.000,- zit. Over het al-
gemeen is het zo dat hoe duurder de
apparatuur, des te efficiënter het
werkt.” 

“Binnen 90 seconden heb je een uitlijnrapport in handen waarmee je de klant kunt laten zien of de
wielstanden wel of niet correct zijn”, zegt Van Amerongen.

De Hunter Quick Check beschikt over vier vijf-megapixel-camera’s. Op de ATC-avond toonde Explora
de verrijdbare versie. 
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