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Kies de juiste bandenwisselaar

Techniek, gebruik en financiën
van bandenwisselaars
Een bandenwisselaar is goed als hij past bij het bedrijf waarin hij staat. Maar dat bedrijf verandert: 

meer winterbanden, meer kwetsbaar aluminium, meer high performance banden en meer run-

flats. Dat heeft consequenties. Dus stelt AMT twee autobedrijven aan u voor en zoeken we voor 

hen de juiste bandenwisselaar. En we rekenen aan de verdiencapaciteit van de bandenwisselaar.

Het eerste bedrijf is een kleinere universele 
garage. Daar komt de bandenwisselaar gedu-
rende een groot deel van het jaar hooguit een 
paar keer per week in actie voor nieuwe banden 
om laten we zeggen een Focus of Golf van een 
vorige generatie. 
Natuurlijk zitten daar soms ook grotere wielen 
onder, maar als de wisselaar 20”-velgen aankan, 
kan het bedrijf daar uitstekend mee vooruit. 
Om de klanten met winterbanden (zonder extra 
wielen) te helpen, moet de wisselaar tijdens de 
bandenwisselweken wat vaker aan de slag.
Bij het tweede bedrijf is de wisselaar het hele 
jaar door veel in gebruik. En de wisselaar krijgt te 
maken met veel meer ‘lastige’ banden. Denk aan 
ultra high performance banden (UHP), extreme 
maten en run-flats (RFT). Dit kan bijvoorbeeld 
een Audi- of BMW-dealer zijn, maar ook een ban-
denspecialist of misschien een groter universeel 
bedrijf dat actief is in banden.
Beide bedrijven stelde AMT voor aan zeven 
leveranciers van bandenwisselaars. En voor beide 
bedrijven stelden we ze een reeks eenvoudige 
vragen: Welke bandenwisselaar adviseert u 
dit bedrijf? Waarom is dat apparaat het meest 
geschikt? Wat zit er standaard op deze wisselaar, 
en welke extra opties adviseert u? Wat is de 
basisprijs van deze bandenwisselaar? 
En: Wat voegen de opties die u adviseert aan die 
prijs toe?
De antwoorden van Arex, Autec, Bosch, Over-
lander, Rijpma Equipment, Saarloos en Stokvis 
geven inzicht in de eigenschappen en kwali-
teiten van het aanbod aan bandenwisselaars. 
Bovendien helpen ze ons te rekenen aan de 
financiën van de bandenwisselaar. 
Wanneer verdien je zo’n apparaat terug? 
Op deze pagina’s vatten we de antwoorden van 
de leveranciers samen en berekenen we zowel 
voor het kleinere als het grotere bedrijf wat het 
aan de bandenwisselaar verdient.

Overlander: Meest verkochte zomerband is al 
stug
“Volgens de ANWB is de 205/55 R16V de meest 
verkochte zomerband in 2012”, zegt Overlander. 
En dus: “Moet ook de kleinere universeel zo’n 
band kunnen vervangen. Wat de moeilijkheids-
graad betreft is de hoogte-breedteverhouding 
maatgevend. Alles vanaf 55 en minder heeft een 
stugge wang.”
Om die laagprofielbanden te kunnen wisselen, 
adviseert Overlander de Ravaglioli G7441: “Een 
kantelarm type omdat daarbij de montagearm 
zeer stabiel is.” En bovendien: “Voor dit type 
machines zijn vele opties mogelijk en is ook de 

keuze van de diameter van de opspantafel groot.” 
Wat die opties betreft: “Leverbaar met 2-snelhe-
den draaitafel (voor stugge wang), met geïnte-
greerde tubeless vulinrichting (snel werken), met 
optionele hulparmen (voor stugge wang) en met 
optionele bandenlift (zware velgen)”. Zo kan het 
kleinere bedrijf voor € 2.350,- klaar zijn, maar kiest 
het voor het grootste opspanbereik, de tubeless 
vulinrichting, de hulparm en de bandenlift, dan 
loopt de rekening op tot € 5.200,-.
Voor het grotere bedrijf, dat vaker te maken krijgt 
met grote diameters met stugge platte wangen 
adviseert Overlander de G1150.30 Magic. Die 
klemt de velg in op het middengat, varieert het 
toerental tussen 0 en 15 t/min en maakt gebruik 
van de ‘Robotool’, een pneumatisch gestuurde 
vinger die de hiel van de velg haalt en hem ook 

Wat moet een bandenwisselaar kunnen in een kleiner 
universeel bedrijf? En wat bij een Audi- of BMW-dealer of bij 
een bandenspecialist?

WERKPLAATS
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weer kan monteren. Inclusief, pedaalgestuurde 
tubeless vulinrichting, hulparm en bandenlift kost 
die machine € 9.475,-. 
 Voor bedrijven die de wisselaars van Ravaglioli te 
begrotelijk vinden, biedt Overlander de Condor 
Equipment budgetlijn. Een TC 701 die diameters 
tot 20” aan kan, kost inclusief twee snelheden-
draaitafel en tubeless vulinrichting € 1.785,-. 
   
 Bosch: Van halfautomaat naar volautomaat 
 Bosch ziet zijn TCE 4420 als de perfecte banden-
wisselaar voor dit kleinere bedrijf: “Dit is een 
halfautomatische bandenwisselaar met kantel-
bare montagezuil, vergrendeling van de monta-
gekop, hieldrukker en een Michelin Eurodainu 
opblaaspistool (De TCE 4425 biedt pedaalbediend 
tubeless vullen via de montageklauwen). De twee 
draaisnelheden (en twee draairichtingen) maken 
omschakeling voorzichtig naar snel mogelijk. 
Mocht het bedrijf in de toekomst meer ‘lastige’ 
banden (UHP, RFT) binnenkrijgen, dan kan de ma-
chine ook achteraf nog worden uitgebreid met de 

Overlanders advies voor het kleinere bedrijf: de Ravaglioli 
G7441. Hier inclusief hulparm.

Bosch-advies voor het 
kleinere bedrijf: de 
TCE 4420.

THEMATHEMA

Wie geld uitgeeft aan equipment wil daar iets 
voor terug. De investering moet renderen. Om 
uit te vinden of investeren in een bandenwisse-
laar dat doet, maakte AMT voor zowel het 
kleinere als het grotere bedrijf een voorbeeld-
berekening. Die begint met een investerings-
bedrag voor de bandenwisselaar inclusief 
opties. Kosten voor opleiding tellen we bij de 
investering. Ook als er niemand op training 
gaat, maar er worden wel nieuwe medewerkers 
intern opgeleid, zijn er opleidingskosten. Door 
de investering te delen door het aantal jaren van 
de economische levensduur berekenen we het 
afschrijvingsbedrag. Verder is er rente en heeft 
een intensief gebruikte machine onderhoud 
nodig. Optellen van die elementen levert de 
jaarlijkse vaste kosten.

 Kosten en opbrengst per wissel 
De variabele kosten worden bepaald door het 
werkplaatstarief en het werkaanbod. Voor het 
werkaanbod deden we voor beide bedrijven 
een aanname over het aantal bandenwissels en 
het aandeel van de verschillende bandtypen 
daarin. Verder maakten we een schatting van de 
tijd die een wissel kost. Optellen van de vaste en 
variabele kosten levert de totale kosten.
  Dan de opbrengst. Die moet komen uit de 
marge over de gemonteerde banden. Maar uit 

die marge moet meer betaald worden. Er zit tijd 
in de verkoop van de banden, net als in het (de)
monteren van de wielen. Banden moeten op-
geslagen worden en als het balanceren inclusief 
is, komt dat ook uit de marge. Kortom, de wissel 
moet worden terugverdiend uit een deel van de 
marge. Vandaar 10 procent in de tabel. We gaan 
er in de berekening vanuit dat het grotere bedrijf 
een groter aandeel duurdere banden monteert. 
Dat verhoogt de gemiddelde marge. Kantteke-
ning: als het bedrijf winterbanden zonder velg 
opslaat, dan komt de bandenwisselaar in actie 
zonder dat er marge over verkochte banden 
beschikbaar komt. Om de berekening niet te 
complex te maken, gaan we er van uit dat het 
bedrijf daarvoor een extra bedrag in rekening 
brengt vergelijkbaar met de opbrengst uit het 
deel van de marge.

 Zelf rekenen 
Door nu de totale kosten van de voor de 
bandenwissel beschikbare marge af te trekken, 
ontstaat de winst per gewisselde band. Die maal 
het aantal bandenwissels per jaar levert de jaar-
winst. Lijken de cijfers in uw bedrijf niet op een 
van beide type bedrijven? Ga naar www.amt.nl, 
pas de cijfers in de gele vakjes aan en bereken 
de kosten, opbrengsten en winst of verlies in uw 
situatie.

Wat verdien je aan een bandenwisselaar?
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Eén complete Sice S45 met bandenlepel en hulparm voor het 
kleinere bedrijf en twee voor het grotere.

De zwaarder geconstrueerde Giuliano S231 kan worden 
uitgerust met de GTC QX. Die verkleint de kans op velg- of 
bandschade.

TCE 300 hulparm.” Prijs: € 2.795,-. Voor de TCE 300 
hulparm geldt een meerprijs van € 1.400,-. 
 Voor de veeleisende toepassing in het grotere 
bedrijf adviseert Bosch zijn TCE 4460 met TCE 320 
hulparm: “De TCE 4460 is geschikt voor wielen tot 
30”, terwijl de TCE 320-hulparm borg staat voor 
wissel van UHP- en RFT-banden zonder fysieke 
inspanning.” Ook dat apparaat rekent Bosch tot 
de halfautomaten. Wel biedt de TCE 4460 meer 
ruimte voor extreme maten en meer comfort dan 
de 4420: “De opspantafel is lager opgesteld, voor 
een betere ergonomie en voor plaats voor wielen 
tot 15” breed.” 
 Om de stap naar een volautomatische bandenwis-
selaar (nog wel zonder bandenlift) te maken, biedt 
Bosch de TCE 100 demontagevinger als optie. 
Bosch: “Deze ‘magic fi nger’ maakt de conventi-
onele manuele bandenlichter overbodig.” Dat 
heeft ergonomische en kwaliteitsvoordelen: “De 
TCE 100 haalt de band van de velg zonder enige 
fysieke inspanning. Er wordt minder kracht op de 
hiel uitgeoefend en de behandeling is steeds ge-
doseerd.” De TCE 4460 met TCE 320 hulparm kost 
€ 6.195,-, de TCE 100 demontagevinger € 1.000,-. 
   

 Saarloos: Beissbarth of DQN 
 “De Beissbarth MS50 kost € 2.450,-”, zegt leveran-
cier Saarloos. “En dus is ook bij kleinere aantallen 
banden de terugverdientijd beperkt”. Voor de 
‘lastige banden’ adviseert Saarloos uitbreiding 
met de Tecnoroller SL-hulparmenset van € 1.700,-, 
die van de MS50 een MS63 maakt. Die uitbreiding 
is ook achteraf nog mogelijk. 
 Saarloos adviseert de MS63 ook voor het grotere 
bedrijf. Maar mocht daar door groeiende vraag 
behoefte zijn aan het sneller verwerken van UHP- 
of RHT-banden, dan is er de RFT-hulparm die met 
de band meedraait en hem laag in het velgbed 
houdt. Deze hulparm wordt aan de Tecnoroller SL 
bevestigd en kost € 375,-. Beide machines maken 
opspannen tot 22” mogelijk. Maar voor wie ook 
scooterwielen of agriculturele wielen aan moet 
kunnen biedt Saarloos een verkleinset. Voor mo-
torfi etswielen is er een bikeset met opzetstukken 
voor de hieldrukker en de opspanklauwen. Mocht 
het aanbod van extremere maten in het grotere 
bedrijf verder groeien, dan heeft Saarloos nog de 
Beissbarth MS65 OR.RAC achter de hand, die geen 
moeite heeft met wielen tot 26”. De basisprijs van 

die machine bedraagt € 5.250,-. 
 Behalve van Beissbarth is Saarloos ook leverancier 
van DQN. Die machines wijken sterk af van andere 
bandenwisselaars. In AMT 3 van dit jaar lieten 
we zien hoe je met deze machines werkt. Zie het 
kader AMT.nl voor de verwijzing naar de online 
versie van dit artikel. Daar vindt u bovendien een 
link naar een demonstratievideo. Saarloos biedt 
de DQN Profi t 110 (€ 4.675,-) voor het kleinere be-
drijf en de DQN Optifi t (€ 5.825,-) voor het grotere. 
   
 Arex: groter bedrijf vraagt capaciteit 
 “De Sice S45 is de ideale machine voor dit kleinere 
bedrijf”, zegt Arex. Waarom? “Een uniek kenmerk 
van deze machine is dat de werkarm naar rechts 
wegzwenkt en dus niet achterover kantelt. Dat 
zorgt voor optimale stijfheid, zodat de werkkop 
ook onder belasting vrij van de velgrand blijft. 
Bovendien is het ruimtebesparend.” Advies-
prijs van deze bandenwisselaar is € 3.595,-. In 
combinatie met de UHP-RFT-hulparm wordt dat 
€ 4.895,-. Voor nog eens € 600,- extra demonteert 
de machine zonder traditionele bandenlichter. 
Andere nuttige opties zijn de tubeless vuller en de 
bandenlift. Omdat zeker zo’n aangeklede S45 een 
BMW X5 met 22” RFT prima aankan, adviseert Arex 
voor het grotere bedrijf: “Twee S45’s.” Argument: 
“Grotere bedrijven hebben tijdens piektijden 
behoefte aan meerdere machines om wachttijden 
te voorkomen.” 
 Mocht het grotere bedrijf gaan voor de top in er-
gonomie en kwaliteit, dan adviseert Arex de SICE 
S300. Eigenschappen: “Centrale, pneumatische 
opspanning op het naafgat, contactvrije, laser-
gestuurde carrouselwerkkop voor het lospersen, 
demonteren en monteren van de band. Alle (de)
montagebewegingen worden elektro-hydraulisch 
gestuurd met twee joysticks. Zo stuurt de mon-
teur het proces altijd op de 12 uur-positie. > 

Halfautomaat of volautomaat?
Wat is een halfautomaat, wat een volautomaat? AMT spreekt van een volautomaat als er 1: geen noe-
menswaardige fysieke inspanning nodig is. Dus zeer lichte bediening bij de- en montage van ‘lastige’ 
banden en om een groot wiel op de machine te krijgen. En 2: er is geen rechtstreeks contact met de 
velg. Dus opspannen via middengat of boutgaten, geen bandenijzer nodig en dubbel afdruksysteem 
dat de velg niet raakt. Een halfautomaat mist de informatica en de hightech lasersystemen die het 
gereedschap heel precies positioneren en de bediening via joysticks. Zo’n apparaat vraagt dus meer 
fysieke inspanning. Wel kan een halfautomaat zijn uitgerust met een bandenlift of een pneumatische 
hulparm. Kortom, een volautomaat is een goede keuze bij grote aantallen bandenwissels. Een volau-
tomaat is meestal niet sneller dan een halfautomaat, wel ergonomischer.

Met de Tecnoroller SL wordt de Beissbarth MS50 een MS63.
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Hofmann Monty 8600, volautomaat voor het grotere bedrijf.

De S300 is berekend op extreme band-velgcombi-
naties: tot 34” velgdiameter, 1.250 mm banddoor-
snede, 15” velgbreedte en 450 mm bandbreedte.” 
Al dat moois kost wel wat: € 13.975,-. Als optie 
beveelt Arex camera-beeldscherm TS300 aan voor 
de onderkant en wiellift SR300 en tubeless vuller 
GT300. 
   
 Autec: Betaalbaar alternatief 
 Voor het kleinere bedrijf adviseert Autec de 
Giuliano GTC-SL22, een machine met een traditi-
onele kantelende montagearm. De wisselaar kan 
van buitenaf tot 22” opspannen en is geschikt 
voor alle standaardbanden van personenauto’s. 
Om UHP- en RFT banden eenvoudiger te (de)
monteren adviseert Autec hulparm met drukrol, 
drukarm en schotel die de machine opwaardeert 
tot GTC-SL22Pro. Daarnaast helpt een set met 
beschermstukken om de opspanklauwen en de 
afdruklepel om beschadiging te voorkomen. 
Basisprijs: € 1.498,-. De hulparm kost € 600,-. 
 Voor het meer intensieve gebruik van het grotere 
bedrijf adviseert Autec de Giuliano GTC-S231. 
“Die machine biedt een grotere stijfheid, meer 
ruimte aan brede banden, grote draaitafel met 
twee snelheden en instelbare afdruklepel.” Voor 
deze machine van € 3.528,- biedt Autec een reeks 
opties: Hulparmen links en rechts van ieder € 795,-
, een tubeless vulsysteem met een luchtboost via 
de opspanklauwen en de GTC-QX automatische 
bandenlepel van € 1.298,-. Die vervangt de stan-
daard demontagekop voor sneller werken met 
minder kans op velgschade. 
   
 Stokvis: Hofmann of Butler? 
 De Hofmann Monty 2300 of de Butler HP441Q20 
adviseert Stokvis voor het kleinere bedrijf. Beide 
machines kunnen overweg met 20”-wielen en zijn 

degelijk genoeg voor intensief gebruik. Met be-
schermkapjes en een automatische instelling van 
de afstand montagekop-velg doen ze er alles aan 
om dure wielen niet te beschadigen. Als we de 
specs naast elkaar zetten heeft de Butler net een 
streepje voor met een draaitafel met twee snel-
heden, en een tot 3.600 kg verhoogde hielkracht. 
Met zijn actieprijs van € 2.500,- is hij bovendien 
net wat goedkoper. De als optie leverbare Plus73 
pneumatische hulparm kost € 1.450,- en de kunst-
stof montagekop met snelwisselsysteem € 350,-. 
 Voor de grote wisselfrequentie en bandenma-
ten van het grotere bedrijf adviseert Stokvis de 
Hofmann Monty 8600 Gold of de Butler Kendo.30 
Light F1. Standaard worden beide machines gele-
verd inclusief twee afdrukrollen, een automatisch 
bandenlepelsysteem, hieldrukarm, een variabele 
draaisnelheid en wiellift. Beide afdrukrollen en de 
montagekop worden gelijktijdig in één beweging 
op de juiste positie ingesteld. Kortom, volautoma-
ten bedoeld om heel veel banden te wisselen. Ze 
kosten allebei € 11.250,-. 

   Rijpma Equipment: Robuuste machines van 
M&B 
 Rijpma Equipment is de leverancier van de M&B 
Engineering-bandenwisselaars. De robuuste TC522, 
voor het kleinere bedrijf, noemt Rijpma al een 
volautomaat. Dat is overdreven, maar het robuuste 
apparaat biedt standaard al wel twee draaisnel-
heden een digitale bandenklok en veel kunststof-
beschermdelen. Een hulparm van het type Tecno-
arm helpt bij de UHP-banden en een extra arm met 
de naam Helper maakt demontage van RHT’s mak-
kelijker. Voor de TC522 rekent M&B € 3.295,-, voor 
de Tecnoarm € 1.555,- en voor de Helper € 600,-. 
 Voor het grotere bedrijf adviseert M&B de TC555SL. 
Die machine werkt zonder handmatige banden-
lepel. Op die machine is de Tecnoarm standaard 
en is ook uitbreiding met de Helper voor lastige 
RFT-banden mogelijk. De basisprijs van de TC555SL 
is € 7.350,-. Om de machine arbotechnisch te opti-
maliseren, beveelt Rijpma de Lift 80 bandenlift van 
€ 450,- aan. Met die opties mag de TC555SL echt 
een volautomaat genoemd worden.       

M&B TC555SL met Helper-
arm en bandenlift is een 
volautomaat.

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

De berekeningen voor het kleinere en het grotere bedrijf zijn beschikbaar op www.amt.nl/oktober 
2013 (of via de QR-code). Pas de cijfers in de gele vakjes aan en bereken de kosten, opbrengsten 
en winst of verlies voor uw bedrijf. Bekijk verder in de demofi lm van Sice hoe een hulparm helpt 
om zonder fysieke inspanning een run-fl at te wisselen.
Overigens is het monteren van een ‘lastige’ band verantwoordelijk werk. Gaat er iets fout dan kan dat zelfs een verkeers-
ongeluk veroorzaken. Vandaar dat de WDK in Duitsland richtlijnen heeft opgesteld inclusief een lijst van goedgekeurde 
bandenwisselaars. Kijk of uw type er tussen staat.
Lees tenslotte het AMT-artikel over de DQN-wisselaars terug of bekijk de video.

Zelf rekenen aan de bandenwisselaar
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