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“Vroeger gingen we uitlijnen als we scheve of
 onregelmatige bandenslijtage zagen”, zegt Frans
Kustermans, vestigingsmanager van Bluekens
Truck en Bus in Breda. “Zonde, want dan ben je ei-
genlijk al te laat.” Het Engelse Department of Trans-
port is het met hem eens. “Een as die 0,5° verkeerd
staat, veroorzaakt 50% extra bandenslijtage”, heb-
ben ze daar uitgedokterd. Ook voor het extra
brandstofverbruik heeft het Department een vuist-
regel: “1° verkeerd vraagt 5% extra brandstof”.

Onderzoek van Michelin en Volvo op Hällered,
 Volvo’s testcircuit in Zweden, liet zelfs een verschil
zien van 14,5% in brandstofverbruik. Nog veel
meer dus. Maar in dat verschil speelden niet
 alleen verkeerde wielstanden, maar ook een
 verkeerde bandenspanning een rol. Verder bleek
uit het Michelin-Volvo onderzoek dat in de regel
80% van de bandenslijtage op de vooras wordt
veroorzaakt door scheefstand van de achteras of
de opleggerassen  

Uitlijndiagnose zonder factuur
Al met al is duidelijk dat als de banden scheef
 afgesleten zijn, er behalve bandenlevensduur
ook al veel brandstof verloren is gegaan. “En
er zijn meer nadelen aan verkeerde wiel- en
 asstanden”, legt Roel de Winter uit namens
Josam-importeur Lebon & Gimbrair. “Tal van
 mechanische componenten worden zwaarder
belast, de veiligheid en het comfort van de
chauffeur lijden eronder en banden kunnen zelfs

Preventief uitlijnen spaart 
banden én brandstof 

Bluekens Truck en Bus demonstreert Josam i-track uitlijnsysteem

In het wegtransport zijn brandstof en banden samen goed voor 35% van de kosten. Door

 verkeerde wielstanden op truck of trailer lopen deze kostenposten vaak nog hoger op.

 Uitlijnen dus! Maar ja, dat is veel werk en kost dus geld. “Dat wás veel werk”, corrigeert Josam.

“Met onze nieuwe i-track-laseruitlijnapparatuur stel je diagnose aan een truck in vier minuten.”

Dat willen we zien!

Preventief wiel- en asstanden meten, kan dat uit?
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oververhit raken en klappen door een verkeerde
uitlijning.”
Mede onder druk van Michelin en Volvo begon
Josam daarom met de ontwikkeling van truckuit-
lijnapparatuur die bedrijven als Bluekens in staat
stellen om aan ieder voertuig dat de werkplaats
binnenkomt uitlijndiagnose te stellen. “Het moet
zo snel kunnen dat je meet zonder factuur en
 zonder het de klant te vragen. Niet curatief, maar
preventief. En constateer je dat er iets mis is, dan
zeg je met het uitlijnrapport in de hand tegen de
klant: ‘Wat gaan we doen?’ Met het nieuwe Josam
i-track-systeem kan dat.” 

Uitlijnen op een vaste plaats
Hoe? Dat gaan we bekijken in de werkplaats van
Bluekens. “Een belangrijk verschil met vroeger is
dat je de uitlijnapparatuur niet meer naar het
voertuig brengt, maar het voertuig naar de uitlijn-
apparatuur”, zegt trucktechnicus Mark Rennen als
we bij de APK-put van Bluekens staan. De reden:
“De targetborden zitten niet meer aan het chassis
vast, maar ze hebben een vaste plaats in de werk-
plaats, zodat ze precies in een rechthoek staan”.
Overigens staan ze bij Bluekens niet helemaal vast,
maar in putjes in de vloer die met een dekseltje
 afgesloten kunnen worden: “Omdat we ook

 bussen hebben, willen we op twee plaatsen
 kunnen uitlijnen. Dat had ook gekund met een
extra set targetborden, maar deze oplossing is
goedkoper”, heeft directeur Kustermans berekend.

Aan het werk
Op de APK-put staat een 4x2 voertuig uit Bluekens’
eigen verhuurvloot. Rennen selecteert het type
voertuig in de i-track-database en gaat aan de
slag. Hij monteert de wieladapters op alle vier de
wielen en hangt de beide lasermeetkoppen op de
adapters aan de achterwielen. Met twee keer een
druk op de knop heeft hij de stand van de achteras
ten opzichte van de hartlijn. Rennen verplaatst de
meetkoppen naar de adapters op de voorwielen
en meet opnieuw. Om de compensatie voor de
velgslag te kunnen doen, vraagt het i-track-sys-
teem Rennen de auto een halve wielomwenteling
verder te rijden. Met de Getac-werkplaatslaptop
van de i-track in de cabine, ziet Rennen precies
hoever een halve omwenteling is. Als hij weer uit
de cabine stapt, heeft het systeem automatisch de
tweede meting op de vooras gemaakt en hoeft
Rennen alleen nog achter te meten. 
Daarmee is Rennen inderdaad pas een paar minu-
ten onderweg als hij al zijn conclusies kan trek-
ken: “De achteras staat keurig recht. Was dat niet
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De truck staat op de put en
de tijd loopt. Trucktechnicus
Marc Rennen zoekt het voer-
tuig op in de database.

Rennen heeft de metingen op achter- en vooras gedaan en verrijdt de truck nu een halve
 wielomwenteling voor de velgslagcompensatie. De i-track-laptop kan tegen een stootje en gaat mee
de cabine in.

zo geweest, dan had ik hem recht moeten zetten
door shims toe te voegen of juist weg te halen”.
Roel de Winter geeft aanvullende uitleg: “Met 
i-track meet je weliswaar los van het chassis. Maar
het chassis is wel de referentie. Je kunt daardoor
alle assen haaks zetten ten opzichte van de
 hartlijn van het voertuig”. En dat is anders dan bij
personenauto’s: “Daar is de achteras de referentie
en lijn je uit ten opzichte van de rijlijn. De wielen
staan dan recht, maar het voertuig gaat enigszins
scheef over de weg. Bij een truck met oplegger
kun je dat niet doen. Gaat die scheef over de weg,
dan kost dat lantaarnpalen”.
Aan de voorkant is Rennen niet tevreden met de
sporing: “De auto heeft uitspoor. Om de banden
recht over het wegdek te laten gaan heb je
juist een beetje toespoor nodig”. Bijstellen gaat
eenvoudig. Met de voorwielen op frictieplaten
en de laptop op de vloer ziet Rennen precies
wat er gebeurt als hij de lengte van de spoorstang
bijstelt. Als hij het toespoor op + 0,9 mm heeft
staan, is hij tevreden.

Kosten en baten
Directeur Kustermans van Bluekens Truck en Bus
is ook tevreden: “We hebben € 30.000,- geïnves-
teerd in de i-track apparatuur. Veel geld. Maar een
gemiddelde truckdealer doet 1000 APK’s. Bij bijna
700 van die voertuigen mankeert er iets aan de
uitlijning. Als je daarvan de helft mag uitlijnen
tegen gemiddeld € 200,- zet je € 70.000,- om”.
Blijft over de vraag of je inderdaad de helft mag
uitlijnen. Voor Kustermans is dat geen vraag:
“Onze klanten willen niet alleen kostenbewust,
maar ook milieubewust rijden. Bij aanbestedin-
gen worden ze immers geconfronteerd met de
vraag wat ze doen om hun CO2-uitstoot te redu-
ceren. Wij spelen daarop in met Fuel Manage-
ment  Service. We monitoren het brandstofver-
bruik, we trainen en coachen de chauffeurs en
we  onderhouden hun voertuigen zo dat ze zo
 efficiënt mogelijk met brandstof omgaan.
 Preventief uitlijnen hoort daar gewoon bij”.

De meting nam inderdaad niet meer dan vier minuten in beslag. “Een 4x2 achter en voor uitlijnen
kost gemiddeld zo’n drie kwartier, een drie-assige oplegger anderhalf uur. Maar die tijd betaalt de
klant”, zegt Rennen.
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