
AMT | 2013 www.amt.nl
30 AMT | 2013 www.amt.nl/november2013

W E R K P L A A T S  &  O N D E R H O U D  > Service & Onderhoud > Accuservice

Accucontrole goed voor omzet én klanttevredenheid

Testen die accu!
Meer dan een derde van de storingen die de 

Wegenwachters van de ANWB en de ADAC 

moeten oplossen, hebben te maken met de 

accu. Vaak zijn die auto’s keurig in onderhoud 

bij een autobedrijf. En toch moet de Wegen-

wacht op een koude ochtend een nieuwe 

accu monteren om ze aan de praat te krijgen. 

Laat het autobedrijf hier een steekje vallen?

Club Assist is een van oorsprong Australische 
onderneming die zijn vleugels over een groot 
deel van de wereld heeft uitgeslagen. Inmiddels 
ondersteunt het bedrijf wereldwijd Wegenwacht-
organisaties als die van de ANWB met accu’s, hulp-
materialen en testapparatuur. “Wij zijn de grootste 
automotive accuretailer van de wereld”, zegt het 
bedrijf op zijn website. Ook de ANWB is een klant 
van Club Assist. “Wij leveren bijna zestigduizend 
accu’s per jaar aan de ANWB”, zegt Ruud Barnas 
namens de Nederlandse vestiging van Club Assist. 
Oef, 60.000 maal pak ‘m beet 150 is 9 miljoen euro. 
Laat het autobedrijf echt al die omzet liggen? 
Niet helemaal. Een accu kan het immers van de 
ene dag op de andere begeven. De automobilist 
krijgt zijn auto ineens niet meer aan de praat en 
de ANWB moet hem uit de brand helpen met een 
nieuwe accu.
Veel vaker gaat de achteruitgang van een accu 
heel geleidelijk. De levensduur van een accu is 
niet oneindig. Tijdens het gebruik in een auto gaat 
de capaciteit langzaam achteruit. Zomerse hitte 
versnelt dat proces, net als meer dan normale 
ontlading. Zo gaat een accu in de zomer stuk en 
merk je dat pas in de winter. Bij lage tempera-
tuur is de startcapaciteit van zo’n versleten accu 
onvoldoende om de auto te starten en moet de 
automobilist een beroep doen op de Wegenwacht. 
In al die gevallen had een accutest in de maanden 
voorafgaand aan het pechgeval de zwakte van de 
accu al kunnen aantonen.

Accutest bij ieder onderhoud
Experimentje: even googelen op: ‘accutest auto-
bedrijf’. De eerste twee resultaten zijn AMT-artike-
len over accutesters. Interessant, maar die slaan 
we even over. De derde is Garage Greijmans: “Nu 
de koudere periodes er aankomen is het belangrijk 

om uw accu in topconditie te houden. Daarom 
kunt u bij Greijmans in Heeze een gratis accutest 
laten doen met professionele apparatuur. Als blijkt 
dat de accu vervangen moet worden, is montage 
gratis!”, zegt de website van de Vetos-Toyota-
specialist.
Daar willen we meer van weten: “We doen ook een 
wintercheck”, zegt werkplaatschef Gerald Tromp. 
“Maar daar lopen de klanten niet warm voor. 
Voor de accucontrole is veel meer belangstelling.” 
En dan te bedenken dat Autobedrijf Greijmans 
de accu’s van zijn vaste klanten al consequent 
controleert: “Bij iedere onderhoudsbeurt doen wij 
een accutest”. Met resultaat: “Wij verkopen accu’s 
het hele jaar door, niet alleen tijdens de winter-
periode”. En dat gaat om aardige aantallen: “Bij 
zo’n zeven doorgangen per dag verkopen we tien 
accu’s in de week”.

Hoe test je een accu?
Voor wie nooit met een accutester werkt, legt 
Tromp uit hoe zo’n test in zijn werk gaat: “Wij wer-
ken met een Midtronics Micro 505 XL. Dat appa-
raat is al ruim tien jaar oud, maar werkt nog prima. 
Je sluit de tester aan, je voert type en capaciteit 
van de batterij in en het apparaat loopt zijn pro-
gramma af. Hij vraagt je om de koplampen even in 
te schakelen. Dat is nodig om de oppervlaktespan-
ning weg te nemen, die de accu nog heeft als de 

auto zojuist heeft gereden. Dan geeft de tester de 
ladingstoestand en de gezondheidstoestand van 
de batterij aan. Je bent dan misschien een minuut-
je bezig en je weet hoe de accu er voor staat. Is dat 
niet 100 procent dan loont het de moeite om te 
onderzoeken of dat aan het start- of laadsysteem 
ligt. De tester vraagt je de motor te starten om te 
controleren tot hoever de spanning van de accu 
daardoor inzakt. Voor de test van het laadsysteem 
vraagt de tester je de motor stationair te laten 
lopen, eerst zonder en dan met verbruikers aan. 
Daarna doe je hetzelfde bij verhoogd toerental. 
De hele test, dus voor accu, start- en laadsysteem, 
kost bij elkaar een minuut of drie”.

Welke tester?
Juist, tien accu’s op zeventig doorgangen in de 
week dankzij een razendsnelle test. Autobedrijven 
die het voorbeeld van Greijmans willen volgen 
moeten natuurlijk over een goede accutester 
beschikken. Welke? Aan wie kunnen we die vraag 
beter stellen dan aan Ruud Barnas van Club Assist? 
“De Wegenwachters hebben een Midtronics MDX-
335 aan boord. Maar rondom de grote steden 
heeft de ANWB een aantal echte accuspecialisten 
die alleen accu-incidenten doen. Zij hebben een 
Midtronics MBC-5500, die wij hebben uitgerust 
met een speciale ANWB-configuratie. Daarmee 
deelt de tester zijn meetresultaten rechtstreeks 

De ANWB-Wegenwacht 
monteert jaarlijks bijna 
zestigduizend accu’s. Laat 
het autobedrijf een steekje 
vallen bij de accutest?
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met het systeem in de auto, zodat de meting is 
vastgelegd.”
Die MBC-5500, maar dan zonder de ANWB-confi-
guratie, is gelijk aan de EXP-1000 die Midtronics 
nu in het leveringsprogramma heeft. Dankzij on-
der meer een grafisch display, een temperatuur-
sensor en de mogelijkheid om een ampèretang 
aan te sluiten voor een lekstroomtest, levert dat 
apparaat uitgebreidere testmogelijkheden en een 
grotere nauwkeurigheid dan de MDX-335.
Maar wie eenvoudig begint, investeert dus in de 
MDX-335, of liever eigenlijk in een MDX-335P. 
Die P staat voor printer, en een printje laat de 
klant zien dat zijn accu professioneel getest is. Het 
resultaat kan zijn dat zijn accu goed bevonden is, 
maar ook dat hij aan vervanging toe is, zelfs als de 
auto nu nog gewoon start.

Verdien je de investering terug?
Is zo’n accutester een verstandige investering? 
Marketing manager Clemens Streng van Midtro-
nics is daarvan overtuigd en rekent het voor: “Stel, 
je test tien auto’s per dag. Dat zijn er vijftig in de 
week en dus 2.600 per jaar. Uit onderzoek weten 
we dat je dan gemiddeld 13 procent van de accu’s 
moet vervangen. Dat zijn er 338 per jaar. Reken 
je met € 35,- marge per accu, dan is je profit op 
accu’s bijna € 12.000,- per jaar, dus bijna € 1.000, in 
de maand. Een MDX-335P van € 495,- heb je dan 
in een halve maand, terugverdiend. Dat is net iets 
meer dan twee weken! En dat terwijl een MDX-
335P zeker tien jaar meegaat”.
Wow, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Maar klopt 

het ook? Zou je behalve de afschrijving ook niet 
de arbeidstijd moeten rekenen? Werkplaatschef 
Gerald Tromp van Greijmans vindt van niet: “Het 
overgrote deel van de accutesten doen wij bij een 
beurt. En bij een beurt doe je een groot aantal 
controles, die je afvinkt op de controlelijst. Bij ons 
is de accutest ook gewoon zo’n vinkje op de lijst. 
Het zit in de prijs van de beurt”. Wie de meettijd 

wil terugverdienen uit de marge op de accu, moet 
zich realiseren dat hij zeven tot acht accu’s moet 
testen om er één te verkopen. Die tests mogen 
dan opgeteld niet langer duren dan de tijd die 
staat voor € 35,- aan werkplaatstarief. Uitgaande 
van drie minuten testtijd mag het werkplaatstarief 
dan maximaal € 60,- /(3 minuten * 7,5 accutests) 
= € 93,33 zijn. Bij Greijmans is het werkplaatstarief 

Werkplaatschef Gerald Tromp in actie met de accutester. Ongeveer een op zeven tests leidt tot vervanging van de accu.

Midtronics’ 
basistester voor 
het autobedrijf. 
De ANWB 
Wegenwachters 
gebruiken de 
versie zonder 
printer.

De MDX 600 serie kan ook 
24 en 6 volt-systemen 

aan. Een printje met de 
testresultaten helpt bij het 
verkopen van de reparatie 

aan de klant.

Verdien je de investering in 
een accutester terug? “Ja!”, 
zegt Midtronics. “Al in twee 
weken.” Bij die berekening 
zijn best kanttekeningen te 
plaatsen, maar wel duidelijk 
is dat een accucheck bij iedere 
onderhoudsbeurt goed is voor 
de werkplaatsomzet en voor 
de klanttevredenheid.
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ANWB-ondersteuner Club Assist heeft op de vestiging in Nieu-
wegein twee van deze Midtronics Diagnostisch laadstations. 
Dat is behalve een tester ook een lader. Dankzij een uitgekiend 
laadprogramma en door afwisselend te testen en te laden kan 
dat apparaat diepontladen accu’s weer aan de praat krijgen. 
De GRX 3000 wordt daarom ingezet bij de afhandeling van 
garantieclaims.

Autobedrijf Greijmans in Heeze is Monbat AccuXpert. Hier de 
apparatuur en de accu’s.

Via het Monbat Xpert-
concept stimuleert Frentec 
de automobilist zijn accu te 
laten controleren.

veel lager, dus is de controle zelfs op deze strikte 
manier berekend nog rendabel. Maar werkplaats-
chef Tromp heeft een veel belangrijkere motivatie: 
“Klanttevredenheid! Als een klant korte tijd na 
onderhoud in ons bedrijf onverwacht stilstaat, is 
hij niet tevreden. En natuurlijk kunnen wij dat niet 
altijd voorkomen, maar als wij dat wel kunnen, 
dan doen wij dat”. 

 En de montage? 
 De accutest apart in rekening brengen, is gezien 
de tijd die het vraagt dus niet echt nodig. Het lijkt 
ook psychologisch gezien niet verstandig, zeker 
niet als de accu gewoon in orde is. Bij Greijmans 

wordt de accu ook gratis gemonteerd. Dat kan, 
maar dan moet ook de tijd voor de montage 
betaald worden uit de pakketprijs van de beurt. 
“En dat zou in de nabije toekomst weleens riskant 
kunnen worden”, vindt Bart Timmermans van 
Varta-producent Johnson Controls: “Deze winter 
komt de start-stop hausse op gang. De vervan-
ging van die accu’s is lastiger en vraagt meer tijd”.
Waarom? Om te bepalen of de batterij wel 
voldoende geladen is om de motor na stopzetten 
weer te kunnen starten, heeft een auto met start-
stopsysteem een BMS, een Batterij Management 
Systeem. Dat moet exact weten welk type accu 
gemonteerd wordt. Heeft het die informatie niet, 
dan kan het de resterende capaciteit van de nieu-
we accu niet bepalen. Als gevolg daarvan werkt 
het start-stopsysteem niet en kan de nieuwe accu 

het snel begeven. De nieuwe accu moet dus met 
een diagnosetester of een speciale accutool als de 
Varta VSSP 2.0 worden aangemeld. En het heeft 
meer consequenties. Bijvoorbeeld bij het aanslui-
ten van een lader als back-up voeding. Die mag 
niet zomaar op de minpool worden aangesloten. 
Doe je dat wel, dan loopt de stroom niet via de 
sensor op de minpool. Ook dan kent het BMS de 
ladingstoestand van de batterij niet meer.
Om al dit soort problemen de baas te blijven, 
geeft Bosch zelfs training in het omgaan met de 
AGM- en EFB-accu’s voor auto’s met start-stopsys-
temen. Kortom, wie de kennis in huis heeft, doet 
er goed aan bij iedere beurt de accu te testen en 
als vervanging nodig is, daarvoor een eerlijke prijs 
te rekenen. Dat houdt de werkplaats aan het werk 
en de klant aan het rijden. Kan het mooier? 
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Jaarlijkse accutest bij Monbat AccuXpert
Greijmans in Heeze is Erkend Monbat AccuXpert. 
Monbat is het accumerk van Frentec. Namens dat 
bedrijf legt Gerrie Tinnemans uit wat het Monbat 
AccuXpert-concept inhoudt: “De automobilist kan 
bij de Erkende Monbat AccuXpert terecht voor 
onderhoud aan de accu en het totale start- en 
laadsysteem. Dat is belangrijk, want in moderne 
auto’s wordt de accu zwaar belast en in de win-
termaanden neemt het verbruik alleen maar toe. 
Voor het behoud van de accu is het van groot 
belang dat het start- en laadsysteem optimaal 
functioneert. Het komt immers nooit gelegen 
als de auto niet start. Bovendien kan de gevolg-
schade kostbaar zijn.
Daarom nodigt de Monbat AccuXpert de auto-
mobilist uit voor een jaarlijkse gratis diagnosetest 
van het totale start- en laadsysteem. Voor de 
garagehouder is dat een extra contactmoment. 
Wij ondersteunen de Monbat Xpert met leafl ets, 
advertenties, de website en social media. De auto-
mobilist wordt zo veelvuldig geattendeerd op de 
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AMT heeft de afgelopen jaren meermaals aandacht besteed 
aan testen en laden. Kijk het maanddossier op www.AMT.nl/
november2013 er op na of scan de QR-code.

Aandacht voor accu’s 
op AMT.nl

noodzakelijkheid van een deskundige test bij de 
Monbat AccuXpert. En mocht onverhoopt vervan-
ging nodig zijn, dan ontvangt hij een cadeau bij 
zijn nieuwe Monbat Accu”.
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