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Extra moeilijkheden of extra kansen door TPMS?

TPMS praktijk in het bandenbedrijf
Nieuw op de markt komende autotypes moeten sinds 1 november 2012 voorzien zijn van 

TPMS. In AMT 9 las u al het nodige over deze regelgeving en verschillende systemen, maar hoe 

gaat het in de praktijk? We namen een kijkje bij een banden/wielenspecialist om erachter te 

komen of TPMS een kans is, of een bedreiging vormt voor het bandenbedrijf.

 Laten we het nog even kort doornemen: TPMS 
staat voor Tyre Pressure Monitoring System en 
houdt de bandenspanning passief dan wel actief 
in de gaten. Bij een afwijking van meer dan 25 
% boven of onder de ingestelde bandenspan-
ning geeft het systeem een waarschuwing aan 
de bestuurder. Dit kan door een oplichtend 
waarschuwingslampje op het dashboard, maar 
geavanceerdere systemen geven ook aan welke 
band afwijkt en kunnen de actuele bandenspan-
ning van alle banden tonen. TPMS is nu nog 
alleen verplicht voor compleet nieuwe autotypes 

waarvoor na 1 november een typekeuring wordt 
aangevraagd. We hebben het dan over model-
len die pas volgend jaar op de markt debuteren. 
Vanaf 1 november 2014 moet elke nieuwe auto 
voorzien zijn van TPMS. 
   
 Voorbereiden 
 We zijn bij Deni Wheelstyling in Zwanenburg, on-
der de rook van Amsterdam. Zij zijn zich aan het 
voorbereiden op TPMS in de werkplaats en testen 
momenteel het systeem van Schrader, geleverd 
door HTS Nederland. De werkplaats heeft normaal 

zo'n veertig tot vijftig doorgangen per dag, maar 
dit ligt nu een stuk hoger dankzij de winterban-
denwissel. Ook komen er al geregeld auto's met 
TPMS binnen. Hoe gaan zij daarmee om? Tegen 
welke praktische problemen lopen ze aan? En hoe 
bereiden ze zich voor op de toekomst? Werk-
plaatschef Joost Brouwer en verkoper Roland 
van Rooij geven vanuit hun opgedane ervarin-
gen antwoord op deze vragen. 
   
 Voorkom discussie met de klant 
 Joost: "Met een passief bewakingssysteem via de 
ABS-sensoren heb je geen andere werkwijze. De 
laatste jaren zien we echter steeds vaker modellen 
met een actief TPMS systeem in de werkplaats. 
Ongeveer een op de twintig momenteel. Bij dit 
systeem met sensoren in het wiel moet je goed 
oppassen dat je het aluminium ventiel niet be-
schadigt. We hadden enige tijd geleden een klant 
die zelf stalen ventieldopjes had gemonteerd 
op zijn Lexus. Deze waren gecorrodeerd op de 
aluminium hals van het ventiel. Bij het losdraaien 
van het ventieldopje brak deze hals. Wij kregen de 
schuld van het afbreken, ondanks het feit dat we 
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Op het oog is veertig procent drukverlies lastig te zien. TPMS draagt niet alleen bij aan de veiligheid, maar ook aan een verlaging van 
het brandstofverbruik.

Drie typen sensoren
Er bestaan drie typen TPMS sensoren in 
Europa: stijve, gelede en rubberen sensoren. 
De eerste twee zijn 'clamp-in' sensoren die je 
vast zet op de velgrand door middel van een 
moer. Ze zijn te herkennen aan de aluminium 
hals. De gelede sensor onderscheidt zich 
van de stijve door de instelbare hoek van de 
sensor. De rubberen variant is een 'snap-in' 
sensor met een rubberen ventiel die je net 
als de conventionele in de velg trekt. Door 
middel van een schroefj e zet je de sensor er 
aan vast. Alle drie doen ze exact hetzelfde. De 
clamp-in sensor verdient extra aandacht bij 
de montage. Wordt deze vastgezet met het 
verkeerde aanhaalkoppel, dan is hij gevoeliger 
voor defecten. De rubberen snap-in sensor 
kent dit probleem niet.
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konden aantonen dat het veroorzaakt was door 
de gemonteerde ventieldopjes. Het kostte ons 
uiteindelijk een nieuwe sensor á € 300,-."
"Dit discussiepunt stond niet op zichzelf, want 
ik denk dat er nog meer problemen aankomen. 
Het batterijtje in een sensor gaat gemiddeld zes 
jaar mee. Dit gaat de komende tijd dus opspelen 
bij de eerste auto's die actief TPMS meekregen. 
Stel de klant komt voor de zomer/winterwissel 
en de auto geeft de melding dat een sensor niet 
wordt herkend. De klant geeft ons de schuld 
omdat de sensor het vorig jaar nog gewoon 
deed. Wat dan? Discussie met de klant wil je 
voorkomen. We moeten de sensor dus kunnen 
uitlezen. Het liefst al van te voren om zo aan de 
klant te laten zien dat de sensor, en het liefst alle 
vier tegelijk, vervangen moet worden omdat de 
batterij bijna of geheel leeg is. Discussie of on-
enigheid kunnen we op deze wijze voorkomen." 
   
 Uitlezen en programmeren 
 "We willen nog een stap verder gaan door niet 
alleen TPMS sensoren uit te kunnen lezen, maar 

deze ook te programmeren. 
Een klant wil ook een 
werkend bewakings-
systeem hebben 
wanneer de auto 
een winterbandenset 
krijgt. Heb je geen 
uitlees- of program-
meermogelijkheid, dan 
moet je de klant naar de 
dealer sturen om een nieuw setje 
sensoren op winterwielen in te lezen en 
raak je hem mogelijk kwijt als klant. Voor de 
extra tijd die je er mee kwijt bent in de werk-
plaats hoef je het niet te laten. Een nieuw setje 
wielen met banden en TPMS sensoren vergt 
ongeveer twintig tot dertig minuten inclusief 
het monteren en inleren van de sensoren. Al-
leen het inleren van de sensoren kost slechts 
enkele minuten extra tijd bij een bandenwis-
sel. Het klonen van de sensor van de originele 
zomerwielen naar bijvoorbeeld de winterset 
gaat nog sneller." 

   
 Meerwaarde creëren 

 Roland van Rooij ziet ook 
commerciële kansen. "We verkopen naast nieuwe 
banden ook veel complete wielsets, en daarbij 
houden we rekening met TPMS. Lastig is het ech-
ter wel. Vaak weet een klant niet of zijn auto wel 
of geen actief TPMS heeft. Gelukkig kunnen we 
vaak even snel een kijkje nemen bij de auto. Aan 
het ventiel is de aanwezigheid van een dergelijk 
systeem snel te herkennen. Het betekent ook dat 
we in het opmaken van de off erte voor bijvoor-
beeld een winterbandenset rekening moeten 
houden met TPMS. Het is lastig later op te bellen 
om te zeggen dat het een paar honderd euro 
duurder wordt vanwege de extra sensoren."
Van Rooij voorziet wel problemen bij de vele 
internetshops: "Zij kunnen lastiger bepalen of 
de auto van de bestellende klant TPMS heeft, 
laat staan met welke software men deze moet 
programmeren. Daar zit zeker een kans voor de 
bandenbranche om extra meerwaarde te creëren 
ten opzichte van deze online concurrenten." 
   
 Prijsstelling 
 "Ik vind zelf de huidige prijzen van universele 
sensoren nog pittig. Originele OE-sensoren kosten 
tussen de € 70,- en € 110,-, universele sensoren 
liggen daar nog dichtbij. Voor een BMW heb 
ik laatst originele sensoren besteld op chassis-
nummer. Deze komen geprogrammeerd op het 
chassisnummer bij ons binnen. Als in de toekomst 
de prijs voor een universele sensor lager wordt, 
wat ik overigens wel verwacht, wordt het gebruik 
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Een TPMS sensor kunnen uitlezen kan discussie met de klant over een defecte sensor voorkomen. De Exp’Air geeft de uitleesvolgorde aan. Vervolgens verschijnt de uitgelezen informatie in beeld.

Universele sensoren van Schrader
HTS Nederland is importeur van Schrader 
in Nederland. Directeur van HTS Nederland, 
Jeroen Liebregs: "Schrader is marktleider op het 
gebied van TPMS sensoren en levert deze als OE 
product aan vele autofabrikanten. Vanwege de 
regelgeving omtrent TPMS denken we dat er in 
2012 rond de 60.000 auto's met TPMS bij komen 
en dat dit aantal in 2013 gaat verdubbelen."

Voordelen
“Er zijn ongeveer 65 verschillende sensoren in 
Europa op de markt. Als je als bandenspecia-
list iedere klant wil helpen zou je 65 sensoren 
keer vier op voorraad moeten hebben. Met de 
universele sensoren is dat niet meer nodig. Het 
rubberen ventiel trek je snel in de velg. Deze 

kent later geen problemen die de metalen 
TPMS ventielen wel kennen, zoals het afbreken 
of corroderen. Met de juiste apparatuur zijn de 
universele sensoren daarnaast snel in te lezen. 
Het klonen van de data van het originele ventiel 
naar de universele variant is kinderspel en 
het inleren via de OBD van de auto is dan niet 
nodig. Deze ziet geen verschil. Tot slot kan men 
ook een eigen tekst, bijvoorbeeld de bedrijfs-
naam, meeprogrammeren om eventuele aan-
sprakelijkheid te voorkomen. In een oogwenk is 
duidelijk of het ventiel van jou afkomstig is, of 
wellicht van een ander.”

De kosten van een volledig TPMS-service-systeem? 
Reken op een investering van ongeveer € 1.395,-.

De universele EZ-sensor van 
Schrader beperkt het aantal 
op voorraad te houden TPMS 
sensoren.
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Vier type TPMS ventielen op een rij. Twee clamp-in sensoren, als tweede een Schrader TPMS 
ventiel en rechts een normaal snap-in ventiel. De sensor wordt door middel van een schroefj e 
gemonteerd.

Een clamp-in TPMS-sensor is snel te herkennen aan de aluminium hals. Bij de snap-in ligt dit iets 
lastiger, maar de verdikte messing hals is een goede aanwijzing.

De opbouw van een clamp-in en snap-in sensor. Niet vergeten: beide hebben onderhoud nodig, 
net als gewone ventielen.

 WWW.AMT.NL

Alles over TPMS
Wilt u nog eens teruglezen hoe het zit met de TPMS sensoren? 
In ons maanddossier vindt u het artikel uit AMT 9, maar ook een 
interessante kennistest. Kijk op www.amt.nl/december2012, of 
scan de QR-code.

 WWW.AMT.NL

Alles ovovveerer TPMS

ervan erg aantrekkelijk. Een ander groot voordeel 
is dat je niet langer meerdere type sensoren op 
voorraad hoeft te houden. Met enkel universele 
blanco sensoren kun je nagenoeg ieder automo-
del servicen. Ook in geval van nood." 
   
 Uitlezen is kinderspel 
 Terug naar de werkplaats. Hoe gaat het uitlezen 
van een TPMS sensor in zijn werk? Joost Brou-
wer demonstreert de werkwijze met de Exp' Air 
van Schrader. "Allereerst is het van belang om 
het juiste merk, model en type in te voeren. Nu 
kan ik kiezen om één band uit te lezen, of juist 
allemaal. De Exp' Air geeft precies aan in welke 
volgorde ik de wielen langs moet. Ik zie in het 
display exact de bandenspanning, maar ook 
of de sensor nog goed werkt. Is er een storing? 
Ook dit wordt duidelijk weergegeven."
"We hebben het nog niet enorm uitgebreid kun-
nen testen maar ik heb er wel vertrouwen in. 
Het werkt logisch en snel, maar ik heb ook nog 
wel een grote wens. We krijgen steeds vaker te 
maken met kleine onderhoudsbeurten. Als de 
remblokken op zijn, vragen we de klant of we 
deze meteen moeten vervangen. De wielen zijn 
tenslotte toch van de auto af. Het terug kunnen 

stellen van de elektrische handrem is daarbij 
een must. Het liefst zie ik in de toekomst één 
apparaat om de TPMS sensoren zowel mee uit te 
lezen als te programmeren, en daarbij de moge-
lijkheid om EOBD uit te lezen en bijvoorbeeld de 
elektrische handrem terug te stellen." 
   
 De valkuilen van TPMS 
 Wat zijn de valkuilen wanneer je een auto bin-
nenkrijgt met actief TPMS? Joost: "Veel sensoren 
gaan kapot door een verkeerd gemonteerd 
binnenventiel. De veel gebruikte goudkleu-
rige binnenventielen mogen absoluut niet 
gemonteerd worden in de aluminium clamp-in 
sensoren, want deze gaat corroderen, met alle 
gevolgen van dien. Er zit echter geen prijsver-
schil tussen het goudkleurige of zilverkleurige 
(nikkel) binnenventiel. Wij gebruiken alleen nog 
de zilverkleurige, om fouten te voorkomen."
Nog een goed advies: gebruik het juiste gereed-
schap om de ventielen op het voorgeschreven 
aanhaalkoppel vast te zetten. Je draait ze 
gemakkelijk te vast en daarmee kapot. Komen er 
ook veel Amerikaanse auto's in de werkplaats? 
Let dan extra op: hierbij werkt TPMS op een fre-
quentie van 315 MHz tegenover 433 MHz voor 

Europese auto's. En tot slot, besteed aandacht 
aan het onderhoud van de ventielen. Joost: "Wij 
monteren altijd een nieuw rubberen ventiel. Het 
kost veertig cent extra per auto, maar als een 
klant terugkomt met een lekkend ventiel kost je 
dat vele malen meer. Ook voor TPMS ventielen 
geldt dit. Gebruik bij metalen ventielen een 
nieuwe afdichtring en moer, en houd je aan de 
montagevoorschriften." Schrader levert diverse 
onderhoudssets voor OE-sensoren. 
   
 Onderscheiden van de rest 
 Roland: "We zijn het systeem van Schrader nu 
enkele weken aan het testen, het voordeel van 
deze universele sensoren is dat je tijd bespaart 
bij de montage. Het rubberen ventiel trek je 
er zo in, net als een conventioneel ventiel. 
Daarnaast is Schrader een OE-leverancier en 
verwacht ik dat ze ook de software goed voor 
elkaar hebben. We wedden echter niet op 
één paard. Enige tijd geleden hebben we ook 
informatie ingewonnen over universele TPMS 
sensoren van Alligator. Zij hebben soortge-
lijke producten als Schrader. We willen beide 
systemen testen om te bepalen welke het beste 
bij ons past. Ik raad iedereen aan om diverse 
leveranciers uit te nodigen voor een demon-
stratie en vervolgens zelf te ondervinden welke 
type geschikt is in jouw bedrijf. Wij willen ons zo 
goed mogelijk voorbereiden om ons te diff eren-
tiëren van concurrenten door optimale service 
te bieden, ook bij auto's met een actief TPMS."    
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