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AMT zoekt ideale remmentestbank voor Autobedrijf Janssen

Twaalf remmentestbanken in praktijk
De tijd dringt: vanaf 1 mei 2014 is een gecertifi ceerde remmentestbank verplicht voor uitvoe-

ring van de APK 2. Op dit moment hebben 2267 erkenninghouders nog geen bank en zullen 

er voor de APK 2 eentje moeten aanschaff en. Maar hoe bepaalt u welke remmentestbank het 

beste bij u en uw bedrijf past? AMT ging op zoek naar de ideale testbank voor het fi ctieve Au-

tobedrijf Janssen, vroeg twaalf equipmentleveranciers om advies en bekeek de praktijk.

 Hoe kies je de juiste remmentestbank? Lastige 
vraag. Om u op weg te helpen, stelden wij equip-
mentleveranciers voor aan het fi ctieve Autobedrijf 
Janssen, een van de 2267 erkenninghouders die 
nog geen remmentestbank heeft. Auto-onder-
nemer Janssen en zijn drie autotechnici doen 
jaarlijks 750 APK's. Op dit moment oriënteren ze 
zich op de aanschaf van een remmentestbank. 
Zij hebben de bank natuurlijk nodig om de APK-
keuringen op uit te voeren, maar ze weten van 
collegabedrijven dat de remmentestbank daar 
ook wordt ingezet voor diagnose. Bij Autobedrijf 

Janssen is daar geen ervaring mee, maar men 
leert graag. Eigenaar Janssen vraagt zich af welke 
remmenbank de leverancier adviseert en met 
welke kosten hij rekening moet houden.
Dat leverde leerzame reacties op. Maar het blijft 
natuurlijk allemaal theorie. En theorie is mooi, 
maar de praktijk is waar het echt om draait. Dus 
trok AMT eropuit met een Renault Twingo II 
van 2008 en maakte een rondje langs een reeks 
autobedrijven die met de aan Autobedrijf Janssen 
geadviseerde remmenbanken werken. Hoe werkt 
hun remmentestbank in de praktijk? En wat zijn 

hun ervaringen? Hoe werken zij met de bank? 
Gebruiken ze hem ook buiten de APK om? En: 
is het werken met de bank echt zo ideaal als de 
leverancier Autobedrijf Janssen voorspiegelt, of 
zijn er ook tekortkomingen? 

 Stokvis: Is er ruimte? Dan een rollenbank 
 ”Puur voor APK-doeleinden en zonder inbouw-
voorzieningen en kosten is de Master PBT-2 de 
beste keuze”, zegt Stokvis Equipment. ”Deze twee-
platenbank vergt een relatief lage investering.” Als 
Autobedrijf Janssen de mogelijkheid heeft om 
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 “Vanaf 1 mei 2014 is de remmentestbank verplicht voor de APK. Wat is de beste keuze voor Autobedrijf Janssen?”
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Arex vindt een vierplaats-remmentestbank, voorzien van een grafi sche uitlezing, bijzonder 
geschikt als reparatiemiddel.

een rollenbank te plaatsen, dan beveelt Stokvis 
Equipment de Multifl ex 06 Easy van AHS Prüftech-
nik aan. ”Deze hoogwaardige rollenbank leveren 
we als inbouw- of opbouwuitvoering. De laatste is 
in combinatie met een 4-koloms APK-hefbrug een 
doeltreff ende oplossing in bestaande werkplaat-
sen.” Stokvis adviseert de rollenbank uit te breiden 
met een tegengestelde draai- en meetrichting 
voor het meten van 4WD-modellen. De remmen-
bank is standaard uitgevoerd met scharnierende 
afdekplaten. Tegen meerprijs is de remmenbank 
uit te rusten met hef- en daaldrempels of rollen 
die blokkeren bij het uitrijden.
Dan de kosten. ”Wij leveren de Master PBT-2 voor 
€ 3.195,-. Dit is exclusief een pedaalkrachtmeter 
van € 625,- en printerset van € 398,-. Een inbouw-
uitvoering van de rollenbank kost € 6.100,- inclu-
sief plaatsing en certifi cering, exclusief pedaal-
krachtmeter, wandhouder voor de afl eeskast en 
bouwkundige werkzaamheden. De meerprijs 
voor een opbouwuitvoering is € 1.340,- maar die 
vergemakkelijkt natuurlijk wel de inbouw. ”
 Wij reden naar Hans Weijs Motorsport in Elst 
om de proef op de som te nemen met de AHS 
Multifl ex 06 Easy rollenbank. Met de uiterst 
beperkte ruimte tussen roldeur en 
APK-brug was een platenbank 
geen optie. Net zo min 
als inbouw van 
een rol-

lenbank. Dus ligt de opbouwrollenbank nu voor 
de rijbanenbrug. De ruimte tussen deur en brug 
is zo beperkt dat oprijbokjes buiten doorlopen, 
met een kleine onderbreking voor de deur. We 
overhandigen de sleutel van de Twingo aan de 
APK keurmeester en schrijven mee. Op de vooras 
meten we ongeveer 6 kN en achter 4 kN. Het 
remverschil achter is 3%, voor is dat 8%. In slechts 
twee minuten is het duidelijk; de Twingo is goed-
gekeurd wat de remmen betreft. Weijs wil nog wel 
een toelichting geven: ”Met een remmentestbank 
in huis hoef je geen proefrit meer te maken. Toch 
doen wij dat nog wel. Onlangs merkte ik een 
slecht wiellager pas op boven de 70 km/u. Daar-
onder was het niet hoorbaar aanwezig”. 

 CBX: Snelle meting op platenbank 
 CBX Nederland adviseert Autobedrijf Janssen een 
platenbank van Newcom. ”In een moderne werk-
plaats is tijd een cruciale factor en daar helpt een 
platenbank bij. Daarnaast meet een platenbank 
de remwerking zoals die 
op de weg plaatsvindt: 
dynamische gewichts-
verplaatsing, het uit de 

veren trekken van de achterkant of het eff ect van 
gladde banden worden in de meting meegeno-
men. Mankementen die op een rollenbank wel-
licht verborgen blijven, zoals het vastzitten van de 
gewichtsafhankelijke remdrukverdeling, leveren 
nu werkplaatsomzet op.”
CBX adviseert Autobedrijf Janssen een vierplaats-
bank: ”Overberemming is snel zichtbaar omdat 
alle wielen in één keer worden getest. Verder ad-
viseren we Autobedrijf Janssen gebruik te maken 
van de software van Newcom. Deze software pro-
jecteert op een computerscherm de grafi eken van 
alle wielen over elkaar. Met een uitbreiding van dit 
pakket is ook het remverloop tijdens een test te 
zien waardoor een aanlopende rem gemakkelijk 
te herkennen is. De printbon maakt het verhaal 
aan de klant uitleggen gemakkelijk.”
De kosten: ”Voor deze platenbank inclusief instal-
latie en eerste keuring moet gerekend worden op 
een prijsniveau tussen de € 5.500,- en € 6.375,-. Dit 
is inclusief montage van de uitleeskast met wand-

Met het oog op de diagnoseplannen van Autobedrijf Janssen adviseert Autec-VLT een rollenrem-
mentestbank aan Autobedrijf Janssen.

 TEKST: TOM POLMAN, ERWIN DEN HOED / BEELD: JAN LIEFTINK, AMT 

“Geen ruimte voor een platenbank én geen inbouwmogelijkheid? Een opbouw rollenbank voor 
een 4-koloms hefbrug kan een goede oplossing zijn”, zegt Stokvis Equipment.

Advies van CBX: “Een test op een platenbank neemt het minste tijd in beslag. Daarnaast meet een 
platenbank de remwerking zoals deze op de weg plaatsvindt”.
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beugel.” Het kan ook goedkoper: ”In het geval van 
een tweeplaats remmenbank zonder pc-kop-
peling ligt het prijsniveau tussen de € 3.000,- en 
€ 3.500,-. Een pedaalkrachtmeter is verkrijgbaar 
voor ongeveer € 400,-”. 
 Om deze vierplaatsbank in de praktijk te testen 
reden we naar Auto Service Punt in Nijmegen. 
De chef werkplaats vertelt zijn ervaring met deze 
platenbank. ”Deze bank hebben we nu enkele we-
ken. De bank ligt in de ingang van de werkplaats 
dus is de geringe hoogte erg gemakkelijk. Ook is 
het digitale display snel af te lezen. De keuze voor 
de platenbank was snel gemaakt. Dit is een huur-
pand en frezen in de vloer is niet toegestaan.” 
 Bij de meting zien we 1909 N en 2197 N verschij-
nen op het display. Een verschil van 13%. De voet-
rem achter genereert 810 N en 913 N remkracht. 
De handrem 2169 N en 1877 N. Een verschil van 
11% en 13%. ”De auto is goedgekeurd”, oordeelt 
de keurmeester. En de tweede meting dan? ”De 
RDW schrijft die voor, maar uit ervaring weet ik 
dat deze waarden genoeg zijn voor de wettelijke 
remvertraging.”
We rekenen even mee: de totale remkracht 
bedraagt 5824 N. De Twingo weegt op papier 
930 kg. Daar moeten we volgens het APK-regel-
gevingboek 100 kg bij optellen. Met een snelle 
berekening komen we dan op een remvertraging 
van 5,6 m/s   2. Nipt genoeg. Dus toch maar een 
tweede meting.
De waarden zijn nu aanmerkelijk hoger: 2760 N en 
3032 N voor de vooras, 1149 N en 1188 N achter. 
Dat zijn veel hogere waarden met een remver-
traging van 7,9 m/s2 tot gevolg. ”Ik heb een iets 
hogere aanrijsnelheid aangehouden, dat geeft 
hogere waarden”, aldus de chef werkplaats. Con-
clusie: een goede, reproduceerbare meting doen, 
vraagt net iets meer van de keurmeester. Blijkbaar 
is het niet voor niets dat de APK-regels voor de 
platenbank een tweede meting voorschrijven. 
 Maar snel gaat het wel. Normaal gesproken zal 
één meting volstaan, maar zelfs met twee metin-

gen is keurmeester Abbas van Auto Service Punt 
binnen een minuut klaar. 

 Arex: Rekenen is overbodig 
 Arex levert uitsluitend platenbanken en zet de 
voordelen op een rij: 
 ”1: Geen fundatievoorzieningen en hoog stroom-
verbruik noodzakelijk. 2: Eenvoudig te overrijden, 
ook van opzij. 3: Dynamische remkrachtmeting 
zoals op de weg. 4: Bij gelijke pedaalkracht is 
het meten van alle vier de wielen in één keer 
mogelijk. 5: Balans voor/achter en links/rechts 
altijd meetbaar. 6: Alle voertuigen kunnen getest 
worden, ook permanente 4x4 voertuigen.” 
 Welke investering vergt een platenbank voor 
Autobedrijf Janssen? ”De heer Janssen moet reke-
ning houden met een investering van € 3.795,-. De 
kosten voor de eerste keuring zijn € 176,-. Met de 
eerder genoemde voordelen is deze platenbank, 
met name in de vierplaats uitvoering en voorzien 
van een grafi sche uitlezing, bijzonder geschikt als 
reparatiemiddel. Hiervoor is een investering van 

circa € 6.500,- nodig. Een complete set inclusief pc 
in een luxe kabinet kost € 8500,-. Met bouwkun-
dige werkzaamheden hoeft Autobedrijf Janssen 
geen rekening te houden.”
Bij Autocenter Bulters BV in Nijmegen ligt zo'n 
vierplaats remmentestbank van Arex. ”Deze 
platenbank gebruiken we sinds 2004 en hij doet 
het prima”, zegt chef werkplaats Ali. We doen 
ongeveer 35 APK's per dag, dus de bank wordt 
veel gebruikt. We hebben de uitbreiding met het 
softwarepakket en dus een uitgebreide weergave 
van de gegevens. Het display geeft aan bij welk 
voertuiggewicht de minimale vertraging wordt 
gehaald. Handig, want rekenen is niet nodig.”
De Twingo scoort zoals verwacht. 2415 N en 
3030 N aan de voorzijde, 1095 N en 1020 N aan 
de achterzijde. Een verschil van 20% voor en 7% 
achter. Het display toont het gewicht waarbij die 
waarden nog voldoende zijn voor de minimale 
remvertraging van 5,2 m/s2. Dat is 1427 kg. Ruim 
voldoende dus. 

 Autec: Rollen voor diagnose 
 Met het oog op de diagnoseplannen van Autobe-
drijf Janssen adviseert Autec-VLT een rollenbank: 
”Het hightech model VLT3233=MP22 is een keuze 
voor de toekomst. Deze is compleet uitgevoerd 
met automatische asweging, mechanische rol-
blokkering, 4x4 meting met automatische herken-
ning en VLT's applied brake test waarmee elk type 
elektronische parkeerrem (EPB) is te testen. Dit 
vraagt wel een fl inke investering van € 14.570,-.”
Wij reden van Nijmegen door naar CarXpert van 
Keijsteren in Grave. Hier staat Frank ons te woord: 
”Het grootste voordeel vind ik dat er niet meer 
proefgereden hoeft te worden voor de APK. We 
gebruiken de bank bij iedere auto die binnen-
komt. Heel snel heb je een beeld van de staat 
van de remmen. Verder heb je op zo'n bank geen 
onnodige afkeur door een te groot remverschil op 
de achteras. Als ik een nadeel moet noemen is het 
de omschakeling naar 4x4. Daarvoor moet ik even 

Saarloos: “De Beissbarth BD640 Speed is door zijn modulaire opbouw uit te breiden naar een 
teststraat”.

Een rollenbank werkt sneller dan een platenbank, maar is wel duurder. Toch adviseert Nussbaum 
Autobedrijf Janssen voor de BT 310 rollenbank te kiezen.

Maha: “De MBT 2100 is in combinatie met een pneumatische 
hefdrempel bijzonder handig en tijdsbesparend op een locatie 
waar veel wordt gereden”.
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de auto uit om vijf knoppen om te zetten.” 
 De praktijktest leverde geen schokkende resul-
taten op. In ongeveer een minuut was de test 
achter de rug. Frank: ”Ik laat de auto altijd even 
twee seconden op de schokdempertestbank 
staan die ervoor ligt. Dan zie ik het asgewicht.” 
En om het gemak van de rollenremtestbank nog 
te benadrukken: ”Je krijgt nooit discussie met de 
klant, want elke test geeft hetzelfde resultaat. De 
investering in een rollenbank heb je er zo uit.” 

 Saarloos: Gedegen diagnose 
 ”De Beissbarth BD640 Speed is de juiste keuze 
voor Autobedrijf Janssen”, adviseert Saarloos. 
”Door zijn modulaire opbouw is deze rollenbank 
uit te breiden naar een teststraat, zodat Auto-

bedrijf Janssen klaar is voor de toekomst. Met 
drie APK keuringen per dag is de snelheid van 
ondergeschikt belang. Een gedegen advies naar 
de klant is veel belangrijker. De rolsnelheid is 
5,2 km/u zodat de EPB goed getest kan worden. 
Verder herkent de bank binnen een seconde een 
4x4-systeem.”
Is een rollenbank voor Autobedrijf Janssen niet 
mogelijk, dan adviseert Saarloos de BR2012 pla-
tenbank. ”De BR2012 is slechts 22 mm hoog. De 
bank bevat geen dure lagerpakketten omdat een 
uitslag van slechts 0,2 mm al voldoende is voor 
een meetbereik tot 10 kN.”
Hoe hoog is de rekening? ”De BD640 Speed kost 
€ 7.750,- all-in. De BR2012 heeft een all-in prijs van 
€ 2.995,-. Beide inclusief wandconsole, installatie 

en eerste keuring. Bouwkundige voorzieningen 
komen daar nog bij. Saarloos neemt indien 
gewenst alles uit handen met een aannemer voor 
€ 1085,-.” 
 Bij Garage Groenewoud in Nijmegen testen we de 
praktijk. Maurice geeft uitleg bij de Beissbarth rol-
lenbank: ”We hebben gekozen voor een inbouw-
rollenbank vanwege het gebrek aan ruimte. Een 
belangrijk voordeel vind ik dat je meer storingen 
zichtbaar maakt, zoals een slingering in de schijf 
of een defecte remklauw. Een nadeel is dat bij het 
schrobben van de werkplaats er gemakkelijk wa-
ter in de bak terecht komt.” De afl ezing is analoog 
en daarmee lekker duidelijk. Ook hier laten we 
de Twingo op de rollenbank testen en binnen 90 
seconden is de meting gepiept. Wel valt op dat 
ook een rollenbank geen garantie is voor een re-
produceerbare meting. In zijn haast trapt Maurice 
iets te snel. Daardoor blokkeert de bank te vroeg 
en dat zien we terug in te lage remkrachten voor 
de Twingo. 

 Nussbaum: Rollenbank is sneller 
 Nussbaum claimt dat een rollenbank sneller is dan 
een platenbank: ”Hoewel een rollenbank sneller 
werkt dan een platenbank, is het aan de heer 
Janssen of hij die tijdwinst vindt opwegen tegen 
de hogere kosten. Wij adviseren een rollenbank. 
Voor € 8.500,- heeft Autobedrijf Janssen de Nuss-
baum BT 310 rollenbank in huis. Dit is inclusief 
plaatsing, een pedaalkrachtmeter, afstands-
bediening en digitale afl ezing. Bouwkundige 
werkzaamheden en een NMI keuring vallen hier 

“De testsnelheid van 5,2 km/u maakt het testen van EPB of het 
ABS- en ESP-systeem samen met diagnoseapparatuur gemakkelijk”, 
zegt Bosch.

Rijpma Equipment: “De Altus RT 2002 heeft twee krachtige motoren van 5,5 kW en een maximale 
aslast van 4 ton. Een zwaarbeladen Crafter kan Autobedrijf Janssen zonder problemen testen”.

RDW: Wacht niet te lang
Het blad APK Keurmeester schreef in december 
2012: ”Nog 2400 erkenninghouders beschikken 
niet over een gecertifi ceerde remmentestbank. 
Behoort u bij die groep, onderneem dan actie.”
Op 5 februari zei Henk Bussink, procescoördi-
nator APK bij de RDW: ”Nog 2267”. Kortom, in 
de afgelopen twee maanden zijn per werkdag 
circa drie remmenbanken geplaatst. ”Dat tempo 
moet omhoog”, rekent Bussink voor: ”Nog 15 
maanden keer 20 is 300 werkdagen. 2267 ge-
deeld door 300 is 7,5 remmenbankplaatsingen 

per werkdag.”  Toch is Bussink niet pessimistisch: 
”Onze landelijke bedrijfsinspecteurs hameren er 
bij ieder bedrijfsbezoek op. Inmiddels krijgen ze 
vaak de reactie: ”We hebben een bank besteld, 
hij wordt binnenkort geleverd.” Kan zijn, maar 
2267 remmentestbanken in 15 maanden blijft 
veel: ”Het zullen er overigens iets minder zijn”, 
verwacht Bussink.
”Ondernemers die in de nabije toekomst gaan 
stoppen en geen opvolging hebben, zullen die 
investering niet meer doen.”

Een elektronisch oog ziet of de auto blijft stilstaan op de remmenbank van Maha voor een test. De 
pneumatische hefdrempel vergemakkelijkt het uitrijden of passeren van de bank.
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buiten. Een instortframe kost € 905,-. Uitbreiding 
met 4x4-set kost € 547,-. Een pneumatische lift 
kost € 2.760,-.” Bij Autobedrijf Maxx in Nijkerk 
zien we zo'n Nussbaum-rollenbank in de praktijk. 
Fabian: ”Ik ben erg tevreden met onze rollenbank 
met hefi nrichting. Eén meting is voldoende en 
de mogelijkheid om diagnose te stellen spreekt 
me erg aan. We gebruiken de remmenbank voor 
zowel de APK als een grote beurt. Het omzetten 
van de bank naar 4x4 is erg gemakkelijk dankzij 
de afstandsbediening.”  We geven de sleutels van 
de Twingo af en krijgen een resultaat als verwacht. 
De meting duurt twee minuten omdat de bank 
na elke meting een reset uitvoert. Fabian: ”De 
auto is goedgekeurd. Alle waarden vallen binnen 
de normen. Wel blijft de remkracht linksvoor iets 
achter bij rechtsvoor”. 

 NBT: complete rollenbank 
 Nijboer Blijstra Techniek is de 'Service Provider' 
van Bosch-equipment en beveelt, net als Bosch 

zelf, Autobedrijf Janssen de Bosch BSA 4341 
rollenbank aan. ”Deze remmentestbank beschikt 
over alle belangrijke opties. De bank herkent een 
4x4 auto. De 4x4 modus zelf inschakelen is dus 
niet nodig. De testsnelheid is 5,2 km/h wat het 
testen van de EPB of diagnose aan het ABS- en 
ESP-systeem mogelijk maakt. Het analoge display 
waarborgt een duidelijke afl ezing. Wij leveren 
de BSA 4341 in een volledig verzinkt robuust 
frame. Deze rollenbank vergt een investering 
van € 8.445,-. Dit is exclusief inbouw en eerste 
certifi cering van € 721,-. Voor de bouwkundige 
aanpassingen leveren wij de informatie en 
tekeningen aan. Uitbreiding met een schokdem-
pertester, zijslipmeter, pc-koppeling en -weergave 
zijn achteraf mogelijk.” 
 Tijd voor de praktijk bij Bosch Car Service Arie 
Schouten in Speuld. ”We hebben gekozen voor 
de Bosch-rollenbank omdat we in combinatie 
met de diagnosetester ook ABS en ESP kunnen 
testen. De reproduceerbaarheid van een meting 

vind ik een groot voordeel. Over de ervaring 
met Nijboer Blijstra Techniek kan ik kort zijn, die 
is gewoon goed.” Schouten gaat voor kwaliteit: 
”We hebben de bak uit RVS laten maken. Via een 
dompelpompje gaat het water de afvoer in. Het 
is net dat beetje extra kwaliteit dat we graag 
toepassen in de werkplaats”. Ook deze rollenbank 
blijkt prima geijkt en geeft waarden van 1700 N 
en 2000 N op de vooras, achter aan beide kanten 
om en nabij de 1300 N. ”Prima in orde die Twingo”, 
is het oordeel. 

 Maha Nederland: Ideaal voor diagnose 
 Maha Nederland adviseert Autobedrijf Janssen 
een rollenbank: ”Dit type remmentestbank is bij 
uitstek geschikt voor diagnose. Wij leveren de 
MBT 2100 in een verzinkte inbouwcassette die 
na zaagwerkzaamheden aan de werkplaatsvloer 
wordt opgehangen. De analoge uitleeskast wordt 
aan de wand opgehangen. Verder adviseren wij 
Autobedrijf Janssen uitbreiding met een pneuma-
tische hefdrempel. Bijzonder handig en tijdsbe-
sparend op een locatie waar veel wordt gereden. 
De hefdrempel dicht volledig automatisch de 
ruimte tussen de rollen.”
Aan welke investering moet Autobedrijf Janssen 
denken? ”€ 6.800,- inclusief 4x4-set en pedaal-
krachtmeter. De verzinkte inbouwcassette kost 
€ 925,- en daarnaast kunnen we de bouwkundige 
werkzaamheden door een ervaren aannemer 
laten uitvoeren voor € 995,-.” 
 Bij Autohaas in Apeldoorn ligt de MBT 2100 rol-
lenbank. Werkplaatschef Frank vertelt over het 
gemak van deze rollenbank. ”De pneumatische 
hefdrempel maakt het op de bank zetten van 
de auto gemakkelijk. Onze uitlijnbank erachter 
is tevens goed bereikbaar en afdekplaten zijn 
overbodig. We gebruiken deze remmentestbank 
ongeveer tien keer per dag, zowel voor APK als bij 
klachten met remmen. Omdat we een dealerbe-
drijf zijn, hebben we relatief jonge auto's voor de 
APK. Afkeur op de remmen komt nauwelijks voor.” 
De test met de Twingo toont geen verrassende 
remkrachten. 

 Rijpma Equipment: Testen zonder problemen 
 ”Wij adviseren de Altus RT 2002 met R501 uitle-
zing, inclusief een set scharnierende afdekplaten”, 
zegt Rijpma Equipment. ”Deze rollenbank heeft 
twee krachtige motoren van 5,5 kW en een maxi-
male aslast van 4 ton. Een zwaarbeladen Crafter 
kan Autobedrijf Janssen zonder problemen 
testen. De bank start automatisch na het inrijden, 
en met de afstandsbediening activeer je de stan-
daard meegeleverde 4x4 inrichting. Ook de EPB 
kan worden getest op deze remmentestbank. De 
standaard meegeleverde inbouwbak en de bank 
zelf zijn volledig gegalvaniseerd. Een printer is als 
optie mogelijk.”
Rijpma Equipment rekent voor dit type rollen-
bank, inclusief een pedaalkrachtmeter, afdekpla-
ten en de eerste keuring € 9.530,-. De montage-

“Is inbouw mogelijk? Kies dan voor een rollenbank”, adviseert Explora.

De analoge klok is goed af te lezen. De meetgegevens, waaronder de remkracht en onderling verschil, worden digitaal weergegeven.
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Autocenter Bulters BV heeft een software-uitbreiding bij de Arex remmenbank. Meetgegevens zijn 
duidelijk afl eesbaar en zonder te rekenen is duidelijk of de auto voldoende remvertraging heeft.

Tips van de equipmentleveranciers
”Investeer in de toekomst”, is het advies dat Au-
tobedrijf Janssen veelal krijgt. Optionele functies 
als 4x4, een hefdrempel, en een automatisch 
blokkeersysteem maken de investering voor een 
rollenbank hoger, maar bieden ook voordelen 
ten opzichte van een platenbank.
De snelheid is een dankbaar dicussie-onder-
werp. Zo zegt Autec: ”Met 750 APK's op jaarbasis 
kom je op een platenbank, met 120 seconden 
per remtest, gemiddeld op 25 uur uit. Op een 
rollenbank vergt een gemiddelde test 45 secon-
den. Op jaarbasis is dat 9,5 uur. Dat is alvast snel 
verdiend.” Maar ja, in de praktijk zien we dat de 
tweede meting op een platenbank zelden wordt 
uitgevoerd.

 Gespreid investeren, maar wel snel 
Hebben we zo alle argumenten op een rij? Nou 
nee, er zijn er nog veel die een rol kunnen spe-
len. Lees maar mee: Maha wijst op een mogelijk-
heid om de investering te spreiden: ”Autobedrijf 
Janssen kan kiezen voor een huurperiode van 22 
of 32 maanden. Voor slechts € 200,- per maand 
kan het bedrijf de voortzetting van APK keurin-
gen waarborgen met de door ons aanbevolen 
MBT 2100 rollenbank. Na de termijnen, met een 

aanvang- en slottermijn van € 1.000,- is Janssen 
volledig eigenaar van de Maha-remmentest-
bank. Tijdens de huurperiode zijn er voor Jans-
sen geen bijkomende kosten, want alle kosten 
met betrekking tot hercertifi ceren, onderhoud 
en eventuele reparaties zijn voor Maha.” Leveran-
cier Explora biedt een soortgelijk alternatief via 
leasing met een laag rentetarief.
Stokvis adviseert potentiële kopers van rem-
mentestapparatuur om nog in 2013 te bestellen: 
”De capaciteit bij de toeleveranciers is beperkt”.
Er zijn bedrijven die geen NMI TKD goedkeur 
hebben en de plaatsing, onderhoud en keuring 
uitbesteden. Het is goed hier op te letten bij de 
keuze voor de leverancier.
Oskamp Equipment wijst op de snelheid van 
de rollenbank: ”Bij een draaisnelheid onder 5 
km/u herkent het voertuig niet dat hij in een rol-
lenbed staat. Activering van een programma dat 
de elektronische handrem gefaseerd aantrekt, 
vindt dan niet plaats. Het kunnen testen van de 
EPB op de rollenbank scheelt veel tijd. Anders 
moet de APK keurmeester deze test op de brug 
of op een helling uitvoeren.” Een goede tip, want 
EPB is steeds vaker standaard op hedendaagse 
automodellen.

kosten zijn hierbij inbegrepen, bouwkundige 
kosten niet. Rijpma Equipment: ”Een uitsparing 
maken komt gemiddeld op € 1.500,-. De heer 
Janssen doet er goed aan verschillende off ertes 
op te vragen voor de bouwkundige aanpassingen, 
want de prijzen verschillen soms behoorlijk.” 
 Bij Autoservice Eefde in Eefde zien we de Altus 
RT 2002 met L60 hefdrempel in de praktijk. Arjan: 
”Wij zijn Suzuki-dealer en hebben dus ook veel 

4x4 modellen. Deze rollenbank kan daar prima 
mee overweg. We hebben voor de hefdrempel 
gekozen in verband met zware auto's en campers. 
Het vergemakkelijkt het uit de bank rijden en 
verlaagt de belasting op de lagers van de bank.”
De gemeten remkrachten wijken niet af van 
eerder gemeten waarden. Wel zien we dat de 
hefdrempel na elke asmeting de auto eerst optilt 
en vervolgens weer laat zakken. Arjan: ”Dat kost 

even wat extra tijd, vooral bij het meten van de 
voetrem achter en daarna de handrem. Maar we 
zijn erg tevreden met deze remmentestbank voor 
zowel een APK, als het stellen van een diagnose 
bij een onderhoudsbeurt.” 

 JNT: Snel keuren en prima diagnose stellen 
 ”Met de JNT10 platenbank kan de heer Janssen 
met een kleine investering alle auto's, van de 
lichtste personenauto tot en met de zwaarste 
bestelauto aan”, zegt JNT. ”Niet alleen om snel 
APK te keuren maar ook om diagnose te stellen. 
Deze bank kan de rolweerstand van de wielen 
meten. Een klevende rem is snel zichtbaar. Met 
de grafi sche software kan hij zelfs de complete 
meetcyclus zichtbaar maken, printen en opslaan 
in een database.” Autobedrijf Janssen moet er 
wel de ruimte voor hebben: ”In verband met de 
plaatsingseisen van de RDW is voor een twee- of 
vierplaats remmentestbank een vrije testruimte 
van minimaal zeven meter nodig”.
De investering blijft beperkt: ”Deze platenbank is 
leverbaar vanaf € 2.995,-. Voor jaarlijks terugke-
rende certifi cering en klein onderhoud rekenen 
wij € 295,- per jaar. Bij tussentijdse problemen 
rekenen wij geen arbeidsuren en voorrijkosten”.
We nemen de proef op de som bij de Herwers 
Groep in Zutphen. Chef werkplaats Hendri: ”De 
JNT10 ligt hier sinds september 2012. De vloer 
was niet sterk genoeg voor een rollenbank. Het 
voordeel vind ik dat je zonder gedoe 4x4 model-
len kan testen. De bank is erg accuraat en nauw-
keurig. Met één meting weet je vaak al genoeg. 
We gebruiken de bank bij elke doorgang in de 
werkplaats. De optionele zijstrips zijn zeer handig 
omdat we schuin over de bank moeten om twee 
hefbruggen in de werkplaats te bereiken.”
De Twingo is op deze platenbank binnen 30 
seconden goedgekeurd voor de APK met één 
meting. Vooraan een remkracht van 2294 N en 
2750 N, achter 916 N en 1048 N voor de voetrem 

“Met de JNT10-platenbank kan Autobedrijf Janssen met een kleine investering alle auto’s snel APK 
keuren en prima diagnose stellen”, zegt JNT.
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Meer weten over
remmentestbanken?

Meetgegevens van onze 
zwarte Twingo II
De metingen op de diverse rollenbanken waren veelal eenduidig. 
Linksvoor was de gemeten remkracht meestal net onder of rond de 2 kN, 
rechtsvoor tussen de 2 kN en 2,5 kN. Een verschil van 20%. Achter zagen 
we vrijwel altijd een remkracht per wiel van ongeveer 1,3 kN met de 
voetrem en wat meer variantie met de handrem.
Op de platenbanken was er beduidend meer variatie. We zagen een 
meting van 1,9 kN linksvoor en 2,2 kN rechtsvoor, maar bij de tweede me-
ting 2,7 kN en 3,1 kN. Op ervaring was veelal één meting voldoende voor 
de APK keurmeester. Verder waren de gemeten waarden met de voetrem 
achter (rond de 1,0 kN) op de platen lager dan op de rollen. Bij deze 
Twingo speelde dat geen rol, maar bij dit type auto's leidt een remkracht-
verschil op de achteras op een platenbank daardoor eerder tot afkeur.
In één geval was de meting op een rollenbank afwijkend: bij Garage 
Groenewoud kwamen we op een opgetelde remkracht van 5200 N. 
Dat is net te laag om 5,2 m/s2 vertraging te halen. Oorzaak was het niet 
geleidelijk opbouwen van de remkracht. Bij te abrupte toename slaat de 
remmenbank te vroeg af en komt de remkracht te laag uit.

Wie levert wat?
Leverancier Internet Merk remmentestbank
Arex www.arex.nl Arex
Autec-VLT www.autec-vlt.nl VLT
Nijboer Bijlstra Techniek www.nbtweb.nl Bosch
CBX www.cbx-nederland.nl Newcom
Explora www.explora.nl Comar
JN Testapparatuur www.jntest.nl JNT
Maha www.mahanederland.nl Maha
Nussbaum www.amtech.nl Nussbaum
Rijpma Equipment www.rijpmaequipment.nl Altus
Rema TIP TOP Oskamp Equipment www.rtt-oskamp.nl Cartec
Saarloos www.saarloos.nl Beissbarth
Stokvis Equipment www.stokvis-equipment.nl AHS, Hoff man

en 1812 N en 2007 N voor de handrem. ”Ruim 
voldoende”, zegt Hendri. ”In de praktijk doen we 
geen tweede meting met deze remkrachten.” 

 Explora: Twee voorstellen 
 Explora heeft twee voorstellen voor Autobedrijf 
Janssen: ”Het eerste voorstel is een tweeplaats 
remmentestbank van Comar. De bank is voorzien 
van een brugconstructie en daarmee onder-
houdsvrij omdat er geen bewegende delen op 
de vloer liggen. De digitale uitleesunit is op de 
toekomst voorbereid met een netwerkaansluiting. 
Ons tweede voorstel is een rollenbank van Comar. 
Met een meetbereik van 8 kN en een te belasten 
aslast van vier ton kan deze remmentestbank ook 
lichte bedrijfswagens meten. We plaatsen de bank 
net achter de centrale garagedeur. Eventueel is 
uitbreiding met een ondersteltester en zijslipme-

ter mogelijk.” Dan de kosten: ”De tweeplaatsbank 
kost Autobedrijf Janssen € 3.450,- inclusief instal-
latie. Als optie zijn een printer en draaibare muur-
steun verkrijgbaar voor € 540,-. Zijprofi elen kosten 
de heer Janssen € 280,-. Voorstel twee omvat een 
rollenbank met een analoog/digitaal display, een 
easy-exit-systeem en een inbouwframe. Het kost 
€ 12.250,-. Inclusief montage, exclusief bouwkun-
dige kosten.” En de praktijk? Helaas was het niet 
mogelijk een door Explora opgegeven referentie-
bedrijf te bezoeken. 

 Oskamp Equipment 
 Rollen of platen? Oskamp Equipment laat zijn 
advies afhangen van situatie en budget. ”Als 
autobedrijf Janssen in een huurpand zit en een 
klein budget heeft, adviseren wij een tweeplaats 
remmenbank. Extra voordeel is de snelle meting. 

Wanneer Autobedrijf 
Janssen inbouwmo-
gelijkheden heeft 
adviseren wij een 
rollenbank. Testen 
met deze bank geeft 
meer mogelijkheden. 
Kromme remschijven 
zijn sneller zichtbaar. 
Beide remmenbanken 
zijn uit te breiden met 

zijslipmeter en/of ondersteltester. De platenbank 
is ook leverbaar als vierplaatsuitvoering. Die zorgt 
voor een extreem snelle meting. De tweeplaats-
bank kost inclusief pedaalkrachtmeter € 3.295,-, 
voor de rollenbank moet € 6.925,- worden neer-
geteld door Autobedrijf Janssen. De prijzen zijn 
inclusief installatie en keuring, exclusief bouwkun-
dige aanpassingen. We begeleiden Autobedrijf 
Janssen met een inbouwtekening en persoonlijke 
betrokkenheid.” Helaas was het niet mogelijk een 
door Oskamp Equipment opgegeven referentie-
bedrijf te bezoeken. 

 Hoe nu verder? 
 Het is voor auto-ondernemer Janssen duidelijk. 
Zowel een platen- als rollenbank zou kunnen 
voldoen aan zijn eisen. De meeste equipment-
leveranciers adviseren een rollenbank vanwege 
reproduceerbare metingen en goede diagnose-
mogelijkheden. Arex, CBX en JNT en geven aan 
dat de moderne platenbank ook voor diagnose 
geschikt is. Behalve budget en ruimte is ook de 
vraag of de vloer geschikt is voor een rollenbank 
van belang. Feit is wel dat Autobedrijf Janssen 
snel de knoop moet doorhakken., want 1 mei 
2014 nadert snel.  
 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.     

“Als autobedrijf Janssen in een huurpand zit en een klein budget heeft, dan adviseren wij een 
tweeplaats remmenbank”, zegt Oskamp Equipment.
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