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Remmenbank kiezen? Vergelijk de specificaties!

De tijd dringt voor het autobedrijf
Voor APK-keuringsinstellingen die nog geen gecertificeerde remmenbank hebben is het vijf 

voor twaalf. Wie nu niet snel zijn keuze maakt, vist op 1 mei 2014 achter het APK-net.  

Dus wordt het nu echt tijd voor het antwoord op de vraag: Welke remmentestbank past bij 

mij? Om de keuze gemakkelijker te maken, zet AMT alle specificaties op een rij.

De leveranciers van remmenbanken zullen de 
komende maanden alle zeilen moeten bijzetten.
Ga maar na, in de eerste acht maanden van dit 
jaar plaatsten alle leveranciers in Nederland 
samen zo’n negenhonderd remmentestbanken. 
Dat is meer dan honderd stuks per maand, zo’n 
vijf per werkdag. Om dat enorme aantal te kunnen 
realiseren hebben veel leveranciers met man en 
macht moeten werken.
Maar de drukte is nog niet voorbij. Om alle res-
terende KI’s nog voor 1 mei 2014 te voorzien van 
een gecertificeerde remmentestbank, zijn er in de 
komende acht maanden nog zo’n zestienhonderd 
nodig. Het aflevertempo moet dus nog omhoog 
naar bijna tien per werkdag. Dat wordt alle verlo-
ven intrekken en overwerken. Niet alleen voor de 
fabrikanten, maar ook voor hun installateurs en 
voor de aannemers die bouwkundige voorzienin-
gen moeten treffen. Voor wie nu nog geen rem-
mentestbank heeft, maar wel door wil met de APK 
2, is nog langer wachten dus geen optie meer.

Vergelijkingsmateriaal
Goed, tijd voor actie dus. Er moet een gecertifi-
ceerde remmentestbank komen. Maar welke? In 
AMT 2 bekeken we een hele reeks remmentest-
banken in de praktijk en vroegen we keurmees-
ters naar hun ervaringen met die banken. Nuttig, 
maar nu de deadline nadert wordt het tijd voor 
keihard vergelijkingsmateriaal. En dan bedoelen 
we zaken als afmetingen, gebruikte materia-
len, testbereiken, overrijgewichten, standaard 
meegeleverde voorzieningen en natuurlijk ook de 
prijs en de garantieperiode. Kortom cijfertjes en 
specificaties die het enorme aanbod vergelijkbaar 
maken.
We schreven het al eerder, een rollenremtestbank 
biedt goede mogelijkheden om niet alleen de 
APK-keuring te doen, maar ook diagnose te stel-
len aan remmen. Wel vraagt zo’n bank een grotere 
investering en meer bouwkundige voorzieningen 
dan een platenbank. Het lijkt dus logisch dat de 
APK 2-bedrijven die nu nog geen gecertificeerde 
remmentestbank hebben in meerderheid voor 
een platenbank zullen kiezen. Dus beginnen we 
ons specificatieoverzicht met de platenbank.

Eerst de platenbank
Wat is relevant bij de aanschaf van een platen-
bank? Allereerst de afmetingen. Een langere 
bank maakt de remtest gemakkelijker. Maar is de 
beschikbare ruimte krap, dan kunnen juist kortere 
platen in het voordeel zijn. In de eisen, die de 
RDW aan de inrichting stelt, speelt de zogenaam-
de maat x een grote rol. Dat is de afstand van de 
achterste as van het langste te meten voertuig 
tot de voorzijde van dat voertuig plus een meter. 
Gemeten vanaf het einde van de remplaat (bij 
vierplaats: de achterste remplaat) moet die ruimte 
x vrij zijn van obstakels. Over de details schreven 
we al eerder. Kijk in het kader over het maanddos-
sier van AMT om het terug te lezen.

Afmetingen
De hoogte is om een andere reden van belang. 
Let eens op de verschillen in hoogte in de tabel op 
de volgende pagina’s. Schuine zijkanten bieden 
het mechaniek enige bescherming tegen zijde-

lings overrijden. Een stap verder is het gebruik van 
afgeschuinde strips. Maar een heel lage bank met 
aan de zijkant afgeschuinde platen kan het stel-
len zonder zo’n zijdelingse overrijbescherming. 
Opvallend, Amtech geeft op dat de zijkanten van 
de slechts 30 mm hoge Brake-O-Matic-platen 
schuin zijn. Toch staat er ook nog zijdelingse oprij-
bescherming à € 325,- in de optielijst. Arex daaren-
tegen zegt over zijn 35 mm platen: “Afgeschuind 
en zonder aanpassingen dwars overrijdbaar”.
Zeker als de prijs een belangrijke rol speelt, is de 
plaathoogte iets om in de overwegingen mee 
te nemen. Een goedkopere, maar hogere bank 
zou inclusief zijstrips weleens duurder kunnen 
uitvallen dan een bank met platte platen zonder. 
Een alternatief is om de platen niet op, maar in de 
vloer te leggen. Dat brengt natuurlijk wel weer 
bouwkundige kosten met zich mee.

Wie na 1 mei 2014 nog APK 2 wil keuren, heeft een remmen-
testbank nodig. De tijd dringt. Welke moet het worden? AMT 
zet alle specificaties op een rij.

13AMT009z026   26 18-09-13   16:43

1



AMT | 2013
27AMT | 2013 

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: REMMENBANKLEVERANCIERS

Laag of hoog?
Overigens kunnen lage platen ook een nadeel 
zijn. Als de krachtopnemers direct op de vloer 
liggen kunnen ze ten prooi vallen aan schrob- of 
dooiwater en agressieve reinigingsmiddelen. 
Explora gaat uitgebreid op dat onderwerp in: “De 
ultralage platenbank ligt met de naaldlagering 
over de hele vloer. Daardoor zorgen water en vuil 
veel eerder voor storingen. Onze hogere Comar-
bank maakt gebruik van het brugprincipe zodat 
de bank grotendeels vrij van de vloer ligt. Stof, 
water en vuil krijgen zo geen kans. Dat maakt de 
Comar onderhoudsvrij en storingsvrij”.
Toch lijken water en vuil bij de slechts 21 mm lage 
banken van CBX en Condor (Overlander) geen 
probleem. Juist op die banken wordt de meest 
uitgebreide garantie verleend.
En dan is er de breedte van de platen. Brede pla-
ten maken het testen van een breed wagenpark 
gemakkelijker. Wie zowel campers en dikke 4WD’s 
als Aygo’s en Alto’s verwelkomt, is geholpen met 
brede platen. Natuurlijk hebben brede platen 
alleen zin als ze samengaan met voldoende kilo-
grammen aan toegestane aslast.

Constructiemateriaal
Na de afmetingen komen we aan de platen zelf. 
Langdurig overleven op de vloer van een werk-
plaats vraagt veel van remplaten. Alle fabrikanten 
nemen dan ook de nodige voorzorgen om hun 
platen te beschermen tegen roest. De platen 
zijn op z’n minst van verzinkt staal en die van 
CBX, Maha en Overlander zelfs van RVS. Ook het 
oppervlaktemateriaal is van belang. Een gestanst 
profiel heeft over het algemeen een lagere 
wrijvingscoëfficiënt dan een strekmetaal of een 
epoxy oppervlaktemateriaal. Zeker onder natte 
omstandigheden is een hoge wrijvingscoëfficiënt 
van groot belang voor een vlotte afhandeling van 
de remmentest.
Behalve de platen moet natuurlijk ook het binnen-
werk lang mee. Daarvoor is niet alleen de kwaliteit 
van de lagering en de opnemers van belang, maar 
zeker ook die van de afdichting. Saarloos neemt 
een bijzondere plaats in met zijn opnemers die 
slechts 0,2 mm verplaatsing nodig hebben. Dat 
maakt de techniek onder de plaat minder kwets-
baar. Hoe het precies werkt, legt Saarloos uit in 
een video in het AMT-maanddossier.

Verder is ook een spelingvrije montage van de 
sensor van belang. CBX legt uit waarom: “Som-
mige banken hebben een kleine speling nodig 
voor de nulstelling. Platenbanken met een vaste 
opstelling, (zoals de Newcom) kunnen kleine rem-
krachten nauwkeuriger meten”. Bij kleine, lichte 
voorwielaandrijvers kan zo’n nauwkeuriger meting 
afkeur door een te groot procentueel verschil op 
de achteras voorkomen. Op banken met een grote 
meetresolutie komt die afkeur net iets eerder voor.

Bediening
Het gemakkelijkst is natuurlijk een volledig auto-
matische testvoortgang. Op de Comar van Explora 
na bieden alle banken die. Bij veel banken staat 
de afstandsbediening zelfs alleen op de optielijst. 
In de praktijk is zo’n afstandsbediening natuurlijk 
toch wel praktisch. Zeker voor wie niet alleen de 
vaste APK-metingen doet.
Ook de pedaalkrachtmeter is lang niet altijd 
standaard, terwijl dat apparaat toch echt tot de 
verplichte APK 2-uitrusting behoort. “Veel klanten 
hebben er al een”, voeren veel leveranciers ter 
verdediging op. En daar hebben ze een punt. Voor 

Hoe lager de platenbank hoe kleiner de belasting bij zijdelings 
overrijden. De Saarloos BR2012 hoort met 22 mm hoogte tot 
de top 3 van laagste platenbanken. Bekijk via het kader over 
het maanddossier van AMT de video om de techniek te zien 
waarmee Saarloos de hoogte beperkt houdt.

Platenbank niet geschikt als diagnose-instrument? Al is het dan maar van een deel van een wielomwenteling, remdiagnosesoftware, 
zoals deze van Arex, toont niet alleen de piekwaarde, maar ook de opbouw van de remkracht.

Dit is de ultralage twee-
plaats roestvaststalen 
Newcom 1202. CBX biedt 
uitbreiding naar vierplaats 
en grafische uitlezing als 
praktische opties aan.

Snel aan de slag? De Saxon B60.6 platenbank van Andriessen is uit voorraad leverbaar.
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Maha rekent € 350,- voor de installatie. In ruil ligt er dan wel 
een RVS-bank met een oppervlak van geharde epoxycoating.

Bijna alle banken bieden een automatische testvoortgang. 
Maar als het even anders moet is de afstandsbediening 
onmisbaar.

De Bosch BSA 43xx-remmentestbanken zijn eenvoudig uit te breiden (ook achteraf) tot een volwaardige teststraat met ophangingingstester en zijsliptester.

wie er nog geen heeft, is het goed te weten dat bij 
de platenbanken van Rijpma Equipment en Saar-
loos de prijs inclusief een pedaalkrachtmeter is.
Voor een goede aflezing van het display is niet 
alleen de grootte, maar ook de plaatsing van 
belang. Meestal is een muursteun standaard, soms 
ook een zwenkbare. Een statief of console voor 
plaatsing op de vloer is veelal een optie tegen 
meerprijs.

Diagnose stellen
Een veelgenoemd nadeel van de meting op platen 
is dat de bank alleen een piekwaarde laat zien. Dat 
beperkt de mogelijkheid om diagnose te stellen 

aan de remmen. Allereerst Arex, maar inmiddels 
ook CBX, JN Testtechniek en Saarloos, ondervin-
gen dat probleem met optionele diagnostische 
software. Die geeft per wiel grafisch de opbouw 
van de remkracht in de tijd weer. Natuurlijk gaat 
dat om de remkrachtopbouw gedurende niet 
meer dan een deel van één omwenteling, maar 
zeker in combinatie met een vierplaatsremmen-
bank biedt zulke software wel degelijk diagnose-
mogelijkheden.

Verschil in voorwaarden
Een lage prijs is mooi, maar verder kijken dan 
alleen de prijs is altijd verstandig. De bank moet 

namelijk ook geïnstalleerd en gecertificeerd wor-
den. Bij de meeste leveranciers is dat bij de prijs 
inbegrepen, bij enkele moet er extra voor in de 
buidel getast worden. Maha vraagt € 350,- voor de 
installatie. Voor wie dat teveel vindt, biedt Maha 
het Ikea-alternatief: de uitgebreide montage-
handleiding. Om onnodige kosten in de toekomst 
te vermijden is het ook nuttig de garantievoor-
waarden van de leveranciers te vergelijken. Zoals 
de tabel laat zien loopt de garantieperiode uiteen 
van een  tot tien jaar.

Rollenbank
Veel van de aspecten die een rol spelen bij de pla-
tenbank doen dat natuurlijk ook bij de rollenbank.
Denk allereerst aan de afmetingen. We beginnen 
met de hoogte. Die wordt voor een groot deel 
bepaald door de diameter van de rollen. Een 
grotere rol geeft een gunstiger belasting van de 
band. Maar als de bank niet in- maar op de vloer 
gebouwd wordt, biedt een kleinere diameter 
het voordeel van een lagere oprijhoogte. Op de 
BM3010 opbouwbank van JN Testtechniek na, 
hebben eigenlijk alle rollen een diameter van 
zo om en nabij de 200 mm. Ook in de minimale 
en maximale spoorbreedte die de rollenbanken 
aankunnen, ontlopen ze elkaar niet veel. Enkele 
banken kunnen optioneel een spoorbreedte tot 
2.800 mm aan. Wie zulke brede voertuigen test, 
doet er goed aan de bank ook te selecteren op 
toegestane aslast en overrijgewicht.

Materiaal
Verder is natuurlijk het materiaal van het rolop-
pervlak van belang. Vrijwel alle fabrikanten kiezen 
voor een kunststof bekleding. Zulke coatings 
hebben een hoge wrijvingscoëfficiënt en zijn 
toch bandenbesparend en slijtvast. Autec-VLT 
is overtuigd van zijn coating en durft het aan er 
maar liefst 50.000 beremmingen garantie op te 
geven. Maar er zijn meer wegen die naar Rome 
leiden. Maha, de uitvinder van de remtestrol-
lenbank, zweert bij een opgelast stalen profiel. 
JN Testtechniek heeft een andere filosofie: “De 
rollen zijn onverslijtbaar, alleen de epoxylaag slijt 
in. Maar het is mogelijk die zelf te vervangen. Dat 
spaart kosten”. >

W E R K P L A A T S  &  O N D E R H O U D  > Equipment & Gereedschap > Remservice-apparatuur

Meer dan honderd  
remmenbanken per maand
Leveranciers en installateurs hebben het druk 
met de APK 2-remmenbank. De tabel geeft 
het aantal geïnstalleerde remmenbanken in 
de eerste acht maanden van dit jaar weer. Op 
2 september beschikten nog 1.681 APK-keu-
ringsinstellingen niet over een gecertificeerde 
remmenbank. Een deel van die bedrijven gaat 
de APK laten voor wat die is. Voor de rest wordt 
het dringen bij de remmenbankleveranciers.

Cijfers RDW
2013 Geïnstalleerde remmenbanken
Januari 112

Februari 93

Maart 132

April 128

Mei 135

Juni 119

Juli 110

Augustus 74

Totaal t/m augustus 903
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De uitleeskast is een belangrijk onderdeel van de remmenbank. 
Waar moet hij komen? Aan de muur of op de vloer? Op welke 
afstand? En hoe is dan de afl eesbaarheid?

Niet in gebruik? Dan netjes weggewerkt. Afdekplaten zijn veelal tegen meerprijs.

 Gemak 
 Bij de bediening is behalve een geautomatiseerd 
testverloop ook het gemakkelijk uit- of over-
rijden van belang. Sommige leveranciers bieden 
uitrijblokkering als optie aan, bij anderen is het 
standaard. Bosch bijvoorbeeld gebruikt standaard 
een elektromagnetische rollenblokkering en 
plaatst de achterste rol 25 mm hoger. “Dat maakt 

een duur en onderhoudsgevoelig automatisch 
liftsysteem overbodig”, zegt Bosch. En bovendien: 
“Als de bank is uitgeschakeld zijn de rollen auto-
matisch geblokkeerd. Dus ook als de afdekplaten 
eraf zijn, rijd je dan nog steeds moeiteloos over de 
remmenbank”. 
 Bij Rijpma Equipment en Amtech zorgt de worm-
vertanding voor een remmend eff ect op de rollen 
om het uitrijden te vergemakkelijken. 

 Inzetbaarheid 
 Belangrijk voor een brede inzetbaarheid is de 
snelheid van de bank. Een ABS- of ESP-systeem 
werkt niet onder de 5 km/u. Om zulke systemen 
te testen is dus een hogere testsnelheid nodig. 
Rollenbanken die zulke snelheden wel halen, kun-
nen voorzien zijn van een speciaal testprogramma 
voor de EPB (elektronische handrem). Overigens, 
wie zijn remmenbank alleen inzet voor APK 2-ge-
bruik kan met de huidige regels nog EPB’s testen 
zonder zo’n voorziening. 
 Een ander puntje is de omgang met 4WD’s. Daar-
voor is een omkeerinrichting noodzakelijk. Daarbij 
is automatische herkenning van 4WD’s natuurlijk 
bijzonder praktisch. 

 Installatie 
 Een niet te onderschatten punt bij de rollenrem-
mentestbank is de installatie. “Inclusief”, vermeldt 
de tabel bij het grootste deel van de leveran-
ciers. Stokvis meldt daar volledigheidshalve bij: 
“Exclusief bouwkundige voorzieningen”, maar 
ook bij de andere leveranciers zijn het gat in de 
vloer en andere bouwkundige voorzieningen 
niet inbegrepen. Bosch legt uit: “Wij geven het 
autobedrijf vooraf richtlijnen voor die voorzienin-
gen. De installatie door ons omvat: plaatsing van 
de remmentestbank en het display, elektrische 
aansluitingen, kalibratie van de bank, instructie 
en demo”. 

 Kijk en vergelijk 
 Daarmee komen we aan de tabellen op de 
volgende pagina’s. Ze geven een overzicht van 
het aanbod in platen- en remmenbanken op 
de Nederlandse markt. Wie nog geen remmen-
bank heeft het aanbod rustig te bekijken en te 
vergelijken. Maar ook weer niet te rustig. 
De 1 mei-deadline komt nu angstig snel dicht- 
bij!     

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

In februari van dit jaar tekende AMT de ervaringen van een 
reeks keurmeesters op met hun remmenbanken. Al eerder 
schreven we over de vrije ruimte achter de platenbank en maat 
x. Lees het terug op www.AMT.nl/september2013 of scan de 
QR-code. U vindt daar ook de video die de techniek onder de 
platte Saarloos BR2012 platenbank toont.

Hoe werkt de bank in de praktijk?

Een pneumatische hefdrempel is niet goedkoop, maar maakt uit- en overrijden gemakkelijk, en dicht de rollenset automatisch af. 
Rollenblokkering is een (goedkopere) alternatieve oplossing.

Ook rollenbanken kunnen op in plaats van in de vloer. Dat laat 
de vloer onaangetast en biedt mogelijkheden in een beperkte 
ruimte. De BM3010 van JN Testtechniek profi teert hier van zijn 
bescheiden roldiameter.
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Amtech Andriessen Arex Test Systems Autec-VLT CBX Nederland Explora
Merk en type Brake-O-Matic BD2230P2 TEN PTL 5002 AREX 2P DIGI+ AUtest VAU2014 Newcom 1202/1204 Comar tweeplaats remmen-

testbank CM2240PT2

Platen
Materiaal platen Vuurverzinkt staal Gegalvaniseerd staal Thermisch verzinkt staal Thermisch verzinkt staal Compleet RVS 5 mm thermisch verzinkt

Materiaal oppervlak Strekmateriaal Stansprofiel AREX strekmetaal Gestanst T-profiel RVS doordrukprofiel 5 mm therm verzinkt met 

honingraat structuur

Hoogte platen 30 mm 46 mm 35 mm 46 mm 21 mm 50 mm

Zijkanten platen Schuin Schuin Afgeschuind en zonder aanpas-

singen dwars overrijdbaar

Schuin Schuin Recht

Lengte x breedte platen 1.370 x 550 mm 1.500 x 500 mm 1.980 x 620 (incl op- en af) 1.500 x 500 mm 1.400 x 630 mm 1.480 x 620 mm

Lagering Naaldlagers op harde 

loopvlakken

Polyamide geleiderollen Volledig ingekapselde RVS 

naaldlager pakketten

Polyamide rolgeleiders Kunststof lagering onder gehele 

oppervlak

4 x rollagers, onderhoudsvrij

Max. aslast 3.000 kg 2.500 kg 5.000 kg 2.500 kg 5.000 kg 3.000 kg

Max. overrijgewicht 3.000 kg 4.000 kg 10.000 kg 5.000 kg 5.000 kg 4.000 kg

Installatie Op of in de vloer Op de vloer, optie: inbouw Op. Optie: inbouwframe Op of in de vloer Opbouw Op volgens brugprincipe

Meting
Meetprincipe Geen opgave Buigstaaf cq krachtopnemer Krachtopnemers, met 

rekstrooktechniek

Krachtopnemers en 

stroomsturing

Afschuiving via RVS-sensor Dmv robuuste krachtopnemers

Meetbereik 0 – 10 kN 0 – 9,99 kN 0 – 10 kN 0-10 kN tot 10 kN tot 10 kN

Meetstappen of resolutie Geen opgave 10 N 10 N 10 N 3 N Geen opgave

Bediening Handmatig met 

afstandsbediening

Automaat of handmatig met 

afstandsbediening

Autom. (vooras-achteras-

handrem), optie: AB

Automatisch en/of 

afstandsbediening

Volautomatisch Infrarood afstandsbediening

Display
Aflezing Analoog Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal / grafisch Digitaal

Hoogte x breedte x diepte 280 x 580 x nb mm 300 x 550 x 70 mm 240 x 540 x 110 mm 550 x 300 x 70 mm 310 x 610 x 85 mm 620 x 370 x 70 mm

Plaatsing Statief (optie) of muur Met draaibare muurbeugel Statief of muurbeugel Draaibare muursteun Wand, 2x scharnierend Muur

Lengte kabel tussen vloerdelen en 

display

20 m 25 m Standaardlengte 20 m (extra 

lengte tegen meerprijs) 

25 m 15 m, optie langer Standaard 15 m

Overig
Toebehoren Afstandsbediening AB, NMI-certificaat 

Voorwaarden
Prijs  € 3.295,- € 2.995,- € 3.395,- incl. plaatsing, cert. en 

pedaalkrachtmeter

€ 2.495,- € 2.595,- Netto € 3.250,-

Installatiekosten Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Volledig inclusief Inclusief

Certificeringskosten Inclusief € 99,- Inclusief. Jaarlijks vanaf € 155,- 

icm emissietester

Inclusief Inclusief Eerste certificering inclusief, na 

1 jaar € 286,50

Garantieperiode 2 jaar 5 jaar 5 jaar, mits jaaronderh. 5 jaar icm onderhcontract 5j elektr, 10j vloer, lagers 1 jaar fabrieksgarantie

Aanvullende mogelijkheden
Advies voor meer Draaibare steun/Staande 

console/Zijstrips

Printer Afstandsbediening / Digicom 

software

IR AB, IR AB + thermische 

printer, pedaalkrachtmeter

1204, 4-plaats/WIFI module 

voor grafisch op pc

Printer/Pedaalkrachtmeter

Wat kun je daarmee? Meetresultaten uitprinten Voertuiggewicht invoeren/

Meting op pc

Alle wielen in één meting/

Meting grafisch, printbon klant

Meetresultaten uitprinten/Meet 

pedaaldruk

Waarom is dat belangrijk? Geen rekenfouten / Schept 

vertrouwen bij klant, 

professioneel 

Overberemming te zien. Deur 

na 1e remtest dicht / Beeld 

complete remactie

Uitleg richting klant, overtui-

ging / Verplichting

Meerkosten € 200,-/€ 250,-/€ 310,- € 325,- € 195,-/€ 195,- € 100,- / € 200,- / € 300,- € 2.000,- / € 300,- Bruto € 460,- / € 615,- 

Opmerkingen van leverancier Uit voorraad leverbaar! 

Vierplaats ook leverbaar,  

tweeplaats achteraf uit te 

breiden naar vierplaats.

Digicom kan op iedere 

bestaande Windows pc

geïnstalleerd worden.

Geleidesysteem zonder kogel- 

of naaldlagers, volledig ingeslo-

ten, robuuste duurzaamheid.

Uitbreiding naar 1204 mogelijk. 

Compleet RVS. Laag, schuine 

zijkanten, zijstrips onnodig.

Onderhoudsvrije platenbank. 

Ook vierplaats leverbaar, maar 

dat vraagt meer ruimte in 

werkplaats.

Specificatie platenbank voor basis APK
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JN Testtechniek Maha Nederland Overlander Rema Tip Top Rijpma Equipment Rocartech Saarloos Stokvis
RMRK type PTB10 Magus XD 28 Condor Rema Tip Top Probrake 

BD2230

Altus P821 ROCAR-TEST PBT 2 Saarloos BR 2012 / BR 

2014

Master PBT-2 (2013)

Platen
Thermisch verzinkt staal Roestvrijstaal RVS Vuurverzinkt staal Gegalvaniseerd staal Thermisch verzinkt staal Elektrolytisch verzinkt staal Thermisch verzinkt staal

Rasterwerk vastgelast op 

platte plaat

Geharde expoxycoating RVS Strekmetaal van 

vuurverzinkt staal

Gegalvaniseerd stalen 

rooster

Gestanst T-Bar profiel Kunststof-korund bekleding Gestanst T-bar grip

40 mm 28 mm 21 mm 30 mm 50 mm 46 mm 22 mm 46 mm

Recht Recht Schuin Recht, schuin mogelijk Schuin Schuin Afgerond Recht

1.350 x 580 mm 1.385 x 550 mm 1.400 x 628 mm 1.370 x 550 mm 2.200 x 620 mm 1.500 x 500 mm 1.500 x 600 mm 1.500 x 500 mm

Onderhoudsvrije kunststof 

rollagers

Gesloten naaldlagers Kunststof Naaldlagers op geharde 

loopvlakken

Onderhoudsvrije RVS 

kogellagers

Kunststof rollen Dragend buizenframe Polyamide rolgeleiders

4.000 kg 3.000 kg 2.500 kg 3.000 kg 3.000 kg 5.000 kg 4.000 kg 2.500 kg

4.000 kg 3.000 kg Geen opgave 3.000 kg 4.000 kg 5.000 kg 4.000 kg 5.000 kg

Op de vloer Op of in de vloer Op of in de vloer Standaard op de vloer Op of in de vloer Op of in de vloer Opbouw Op of in de vloer

Meting
Can-bus techniek Rekstrook DMS Dynamisch Dynamisch d.m.v. 

krachtopnemers

Rekstrook DMS DMS remkrachtopnemers D.m.v. buigstaaf

0 tot 20 kN Tot 10 kN 0 – 10 kN 10 kN 10 kN 0 – 10 kN 9,975 kN 0 – 10 kN

1 N 10 N 3 N Geen opgave 10 N 10 N 25 N 10 N

Geheel automatisch Automatisch of met 

afstandsbediening

Handmatig of automatisch Automatisch, rembank staat 

in standby

Automatisch, evt. 

afstandsbediening

Automatisch of met 

afstandsbediening

Automatisch testverloop Automatisch of handmatig

Display
Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal

200 x 670 x 20 mm 330 x 580 x 40 mm 370 x 670 x 65 mm Geen opgave 330 x 580 x 50 mm 550 x 300 x 70 mm 108 x 700 x 45 mm 550 x 300 x 70 mm

Vloer of muur, draaibaar Statief of muur Muur Muur, statief is optie Statief of muur Statief of muur Wandconsole Steun aan muur

Tot 25 m 20 m 15 m standaard 15 m, optie langer 20 m In overleg met klant 15 m, optie tot 25 m 15 m

Overig
AB, berekeningsoftware, 

printeruitgang

Printer AB, pedaalkrachtmeter Pedaalkrachtmeter

Voorwaarden
€ 2.495,- € 2.950,- € 2.950,- € 2.795,- € 3.750,00 Op aanvraag € 2.995,- Netto € 2.995,-, incl. 

pedaalkrachtmeter en AB

€ 0,- € 350,- Inclusief Inclusief Inclusief Op aanvraag Inclusief Inclusief

Vanaf € 195,- Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief Op aanvraag Inclusief Inclusief

5 jaar 5 jaar 10 jaar 1 jaar 1 jaar Geen opgave 5 jaar 5 jaar icm onderhcontract

Aanvullende mogelijkheden
Zijstrips/Software voor 

grafische weergave

Zwenkende muursteun Printerset/pc-visualisering /

vierplaats configuratie

Thermische microprinter

Gemakkelijk zijdelings over 

rijden / Remdiagnose en 

remrapport

Aan de zijkant van de 

rijrichting ophangen

Diverse uitbreidingen m.b.t. 

eisen of wensen van de 

gebruiker

Bescherming remmenbank 

en gemakkelijk zijdelings 

over rijden

Betere afleesbaarheid Modulaire opbouw, 

waardoor inspringen op 

individuele behoeften

€ 250,- / € 475,- € 190,- Vanaf € 325,- (pc-visuali-

sering)

Oerhollands product, ook 

geschikt voor remdiagnose 

(bv: klevende rem, verschil in 

rolweerstand).

Zeer platte platenbank 

uitgevoerd in RVS

Volledig RVS, robuust, 

onderhoudsarm

Prijs is incl. 

pedaalkrachtmeter

Helemaal compleet t.b.v. 

APK-II. Met automatisch 

testprogramma en incl. 

pedaalkrachtmeter. 

Softwarefuncties. 1: 

Gewichtindicatie invoeren 2: 

Remvertraging getoond 3: 

Kruipdetectie 4: Rolw.
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W E R K P L A A T S  &  O N D E R H O U D  > Equipment & Gereedschap > Remservice-apparatuur

Amtech Andriessen Autec-VLT Bosch Explora JN Testtechniek
Merk en type Nussbaum Saxon B60.6 VLT2422/M Bosch BSA 4341 Comar CMBD2060RT2001  BM3010(opb.)/BM4010(inb.)

Rollen
Materiaal rollen Gegalvaniseerd Stalen rollen Staal Koudverv. gegalv. metaal Stalen rollen Massief staal

Materiaal oppervlak Kunststof granulaat Corundum bekleding Grit Epoxycoating Kunststof-korund coating Epoxyhars met korund Raster met epoxy en grit

Diameter rollen 200 mm 200 mm 200 mm 205 mm 206 mm 150 mm / 182 mm

Breedte rollen Geen opgave 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700, 1.000/600, 750, 1.000 mm

Min en max spoorbreedte 800 x 2.200 mm 800 tot 2.200 mm 800 x 2.200 mm 800 – 2.200 mm 800 – 2.200 mm 880-2.250/880-2.800 mm

Aandrijfvermogen 2 x 3,5 kW 4 kW 2 x 3,8 kW 2 x 3,7 kW 2 x 2,2 kW 1,1 kW/2,2 of 3,8kW

Max. aslast 4.000 kg 4.000 kg 2.500 kg 3.500 kg 3.000 kg 3.500/3.500 of 4.000 kg

Max. overrijgewicht Geen opgave Geen opgave 4.000 kg 4.000 kg Geen opgave 3.500/3.500 of 4.000 kg

Installatie In de vloer Op- of inbouw Inbouw of opbouw Op- of inbouw Op- of inbouw Op de vloer/in de vloer

Hoogte bij opbouw nvt 270 mm 238 mm 250 mm Aanpasbaar 160 mm

Meting
Testsnelheid 5 km/u 5,5 km/u 5,0 km/u 5,2 km/u 2,5 km/u 2,5/2,5 of 5,0 km/u

Meetbereik 6 kN 0 – 6 kN 0 – 6,2 kN tot 8 kN tot 6 kN 0 – 4,5/0 – 6 of 0 – 10,5 kN

Min en max wieldiameter Geen opgave Geen opgave 370 – 800 mm 13 – 32 inch Geen opgave Vanaf 12 inch

Bediening Automatisch of handmatig Automatisch of handmatig Automatisch of IR-AB Automatisch of AB Infrarood afstandsbediening Afstandsbediening

Uitrijhulp Rollen stil bij uitrijden door 

wormvertanding

Elektrische uitrijhulp Optioneel (Mechanische 

rolblokkering)

Elek-magn rolblokkering (en 

achterste rol 25mm hoger)

Is wel beschikbaar, maar niet 

i.c.m. deze uitleesunit

Niet beschikbaar

Display
Aflezing Analoog Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal / grafisch Digitaal

Hoogte x breedte x diepte 280 x 580 x nb mm 300 x 550 x 70 mm 240 x 540 x 110 mm 550 x 300 x 70 mm 310 x 610 x 85 mm 620 x 370 x 70 mm

Plaatsing Statief (optie) of muur Met draaibare muurbeugel Statief of muurbeugel Draaibare muursteun Wand, 2x scharnierend Muur

Lengte kabel tussen vloerdelen en 

display

20 m 25 m Standaardlengte 20 m (extra 

lengte tegen meerprijs) 

25 m 15 m, optie langer Standaard 15 m

Overig
Toebehoren Inclusief AB, muursteun en PKM Incl. AB, muursteun, 4x4 en 

afdekplaten

PKM, rollenafdekplaten, Bosch 

pc-rolwagen of pc-aansluitset, 

testkit motorfietsen, 4x4, AB

Vaste ophangbeugel voor aan 

de muur, 4WD-set, 

afstandsbediening

De BM3010 is ook als mobiele 

testbank te verkrijgen

Voorwaarden
Prijs Vanaf € 6.150,- € 6.995,- € 7.000,- € 7.950,- Netto € 6.550,- € 7.000,-/ € 6.800,-

Installatiekosten Inclusief Inclusief € 600,- Inclusief Inclusief € 0,-

Certificeringskosten Inclusief € 99,- Inclusief 1e cert. incl, na 1 jaar € 165,- 1e cert. incl. na 1 jaar € 316,50 Vanaf € 195,-

Garantieperiode 1 jaar 1 jaar 50.000 beremmingen (max. 10 

jaar) op rolbekleding. 10 jaar all 

in icm onderhcontract

1 jaar 1 jaar 2 jaar

Aanvullende mogelijkheden
Advies voor meer Daalvoorziening dan geen 

kleppen nodig

4x4 optie met automatische 

herkenning / Mechanische 

rolblokkering / Automatische 

asweging 

Voorzien om (ook achteraf) uit 

te breiden tot een volwaardige 

teststraat met ophangingings-

tester en zijsliptester

Thermisch verzinkte afdekpla-

ten / printer / pedaalkracht-

meter

Liftsysteem

Wat kun je daarmee? Makkelijker er overheen rijden 

zonder kleppen

Bank herkent 4x4 / Makkelijk 

in- en uitrijden / Remvertraging 

autom. berekend ahv asgewicht

Testen van de ophanging 

(schokdempers) en zijslip

Overheen rijden, bescherming 

/ testresultaten printen / meet 

pedaaldruk

Gemakkelijker uitrijden en 

caravans mee kunnen keuren

Waarom is dat belangrijk? 4WD’s testen / gemak, 

veiligheid, rolblokkering /

rekenfouten uitgesloten 

Snelle, complete ondersteltest. 

Uitslag als bijlage aan de fac-

tuur waardevol voor klant

Levensduur remmenbank, 

veiligheid werknemers /

verplichting

Meerkosten Ca. € 2.100,- netto € 450,-/€ 550,-/€ 1.000,- € 9.000,- Vanaf €  395,-/€ 500,-/€ 615,- 

bruto

Opmerkingen van leverancier Voorzien van 4x4 herkenning 

met omkering. Sluit kans op 

schade uit. Testsnelheid 5,2 

km/h maakt ABS/ESP/EPB tes-

ten mogelijk. Achterste testrol 

25 mm hoger voor makkelijk 

in- en uitrijden.

Tegen kleine meerprijs is ook 

een rollenpaar met max. aslast 

4 ton leverbaar, met meetbereik 

8 kN en testsnelheid 5 km/u dan 

zijn lichte bedrijfswagens ook 

te testen. 

BM is wereldwijd een gereno-

meerd merk met jarenlange 

ervaring op rollenbanktechniek. 

Wordt oa door overheidsinstan-

ties en de NAVO gebruikt.

Specificatie rollenbank voor basis APK
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Maha Nederland Overlander Rema Tip Top Rijpma Equipment Rocartech Saarloos Stokvis
Maha MBT 2100 Escon CM-3000 Rema Tip Top Probrake4000r Altus RT2002 +R501 Ravaglioli RT 011 / RT 102N Beissbarth BD 640 Speed AHS Multiflex Easy 06 PLUS

Rollen
Staal Staal of kunststof Metaal Staal Gegalvaniseerd staal Staal Staal

Opgelast staal Composiet Epoxy corundum Korund/Epoxy Grit epoxy coating Kunststof-korund bekleding Epoxy coating / korund

202 mm 206 mm 206 mm 206 mm 202 mm 205 mm 200 mm

710 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 720 mm

780 – 2.200 (optie 2.800) mm 700 – 2.200 mm 800 – 2.200 mm 800 x 2.200 mm 2.200 mm of 2.800 mm 800 – 2.200 mm 850-2.320 mm (2.660 verbreed)

4,0 kW 2 x 2,2 kW 2 x 5,5 kW 5,5 kW per motor 2 x 4,75 kW of 2 x 5,5 kW 2 x 3,7 kW 2 X 4,6 kW

4.000 (optie 5.000) kg 3.000 kg 4.000 kg 4.000 kg 2500 of 4.000 kg per as 2.500 kg 4.000 kg

5.000 (optie 6.000) kg 3.000 kg Geen opgave 4.000 kg 4.000 kg of 5.000 kg per as 4.000 kg 8.000 kg

Op of in de vloer Op of in de vloer In de vloer Op/in de vloer Op/in de vloer Inbouw (evt deels) of op Inbouw of opbouw

240 mm 300 mm 300 mm 300 mm 270 mm Max. 260 mm, aanpasbaar 215 mm

Meting
5 km/u 2,5 km/u 5 km/u 5 km/u 2,5 of 5,2 km/u 5,2 km/u Circa 5 km/u

8 kN 0 – 6 kN 8 kN 8 kN 6 kN of 12,5 kN 6 kN 6 kN (Multiflex 04-08: 8 kN)

> 11 inch Geen opgave Geen opgave 8-30 inch Geen opgave 320 – 800 mm Vanaf 10 inch

Automatisch Automatisch of handmatig Automatisch Automatisch evt. AB Afstandsbediening Automatisch of IR-AB Automatisch of handmatig

Automatisch Easy Exit-liftsysteem is 

standaard 

Easy Exit-liftsysteem is 

optioneel

Remmend effect 

wormoverbrenging

Blokkering van de rollen Elektromagnetische motorrem Als optie leverbaar

Display
Aflezing Analoog Digitaal Digitaal Digitaal Digitaal / grafisch Digitaal

Hoogte x breedte x diepte 280 x 580 x nb mm 300 x 550 x 70 mm 240 x 540 x 110 mm 550 x 300 x 70 mm 310 x 610 x 85 mm 620 x 370 x 70 mm

Plaatsing Statief (optie) of muur Met draaibare muurbeugel Statief of muurbeugel Draaibare muursteun Wand, 2x scharnierend Muur

Lengte kabel tussen vloerdelen en display 20 m 25 m Standaardlengte 20 m (extra 

lengte tegen meerprijs) 

25 m 15 m, optie langer Standaard 15 m

Overig
Tweezijdige draai- en meetrichting, 

wandbeugel

Afdekplaten, printer AB, 4x4 omkeerinrichting PKM, afdekplaten, muurbeugel IR-AB, 4x4, geremde rollen 

PKM. Montage, 1e keuring, 

instructie 

Scharnierende afdekplaten, 

4x4. Optie: hef- en daaldrempel, 

zelfblokkerende motorrem

Voorwaarden
€ 6.350,- (actieprijs) € 6.250,- € 7.950,- € 9.100,- Op aanvraag € 7.750,- Netto € 6.450,- 

Inclusief Inbegrepen Inclusief Inclusief Op aanvraag Inclusief Incl. (excl. bouwk. voorz.)

Inclusief Inbegrepen Inclusief Inclusief Op aanvraag Inclusief Inclusief 

2 jaar 5 jaar 1 jaar 1 jaar 5 jaar 2 jaar 1 jaar

Aanvullende mogelijkheden
Pneumatische hefdrempel Afdekplaten Printerset, pc-visualisering, 

aslastweging, afdekplaten, 

pneumatische wiellift, 

ondersteltester (optioneel met 

noise-functie), zijslipmeter

Elektrische motorrem / 

Opbouwuitvoering (21 cm hoog) 

/ Pedaalkrachtmeter

Automatisch afdichten van de rollenset Bank afdekken Diverse mogelijke uitbreidingen 

m.b.t. eisen / wensen van de 

gebruiker

Sneller en makkelijker testen Veiligheid Modulaire opbouw, waardoor 

inspringen op individuele 

behoeften mogelijk is

€ 2.350,- € 460,- Vanaf € 375,- € 955/€ 1.485/€ 525 bruto

Zeer degelijke rollenremmentestbank van 

wereldmarktleider MAHA. Fabriekshomo-

logaties van vrijwel alle autofabrikanten. 

Zeer veel uitbreidingsmogelijkheden.

Bank is volledig gegalvaniseerd. Standaard geleverd met 4WD- 

en ABS-test.

Versie compleet tbv APK-II. Dit 

betekent: – 4x4 herkenning en 

activatie; – EPB-test; – gerem- 

de aandrijfrollen; – geinte-

greerde PKM afleesbaar op LCD; 

– voorbereid voor ondersteltes-

ter (evt. met noise-functie).

Tegen meerprijs als opbouw van 

21 cm. Simpele oplossing icm 

4-koloms APK-hefbrug. Geen 

sparing in grond nodig. Ideaal 

in bestaande werkplaatsen. 

Stokvis kan totale inbouw 

verzorgen, incl. inbouwbak.
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