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Harry Banis test en reviseert injectoren

Grossier met dieselspecialisme
Veel grossiers doen meer dan uitsluitend onderdelen verko-

pen. Voorbeelden zijn Novatech en Sergoyne die een eigen 

diagnosewerkplaats hebben waar autobedrijven met lastige 

storingen terecht kunnen. Harry Banis helpt autobedrijven 

op een andere manier. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd 

in dieseltechniek. AMT neemt er een kijkje en noteert nuttige 

tips voor de werkplaats.

Harry Banis is, in tegenstelling tot andere grossiers 
met nevenactiviteiten, niet als grossier begonnen. 
In 1957 is Harry Banis senior als dieselspecialist 
voor zichzelf begonnen. In een ruimte van vier bij 
vier meter van het verhuisbedrijf van de familie 

Banis is hij gestart. Banis sr. kocht toen zijn eerste 
Bosch-testbank, de modernste die toen verkrijg-
baar was. Die is tot halverwege de jaren tachtig 
gebruikt. In de beginjaren focuste Banis zich op 
de revisie van brandstofpompen en verstuivers. 

Later kwam daar de revisie van startmotoren en 
dynamo’s bij. Na het vervangen van een dynamo 
was een nieuwe V-snaar nodig en steeds meer 
klanten vroegen naar die benodigde onderdelen. 
Zo is Banis uiteindelijk meer auto-onderdelen 
gaan leveren en uitgegroeid tot grossier.
Ronald en Harry Banis namen het bedrijf twintig 
jaar geleden van hun vader over. Inmiddels heeft 
Harry Banis drie vestigingen: in Bussum, Almere 
en Huizen. De vestigingen in Almere en Huizen 
richten zich alleen op de onderdelenverkoop. In 
Bussum ligt de nadruk op de dieseltechniek. Alle 
vestigingen rijden driemaal daags een vaste route 
langs de autobedrijven. Drie keer per dag worden 
onderdelen tussen de vestigingen getranspor-
teerd. Sommige klanten maken gebruik van de 

Harry Banis levert onderdelen en helpt autobedrijven bij het 
stellen van de juiste diagnose door injectoren te testen. Defecte 
injectoren worden gereviseerd of vervangen.
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Gereviseerde injectoren worden van een nieuwe IMA-code 
voorzien. De code schrijft een correctiewaarde voor injectoren 
voor, zodat de ECU de inspuittijd exact kan bepalen.

Dieselspecialist Harry Banis richt zich voornamelijk op common rail-systemen. Maar hij beschikt 
ook over een testbank voor pompverstuivers.
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nachtdistributie. Die besteedt Harry Banis uit aan 
een externe partij.
“In onze logistieke routes worden ook de injecto-
ren en brandstofpompen meegenomen. Klanten 
buiten onze regio kunnen de onderdelen naar ons 
opsturen. We hebben een formulier ontwikkeld 
waarop autobedrijven de exacte klacht omschrij-
ven. Daarop moet de autotechnicus het merk en 
type auto invullen inclusief de kilometerstand. 
In het verleden kregen we vaak alleen losse 
onderdelen binnen, zonder klachtomschrijving. 
Als er onduidelijkheden zijn, nemen we altijd 
contact op met de klant. Ook als we een afwijking 
constateren die niets met de klachtomschrijving 
te maken heeft, nemen we contact met de klant 
op. We geven de klant altijd eerlijk advies, daar 
word je allebei beter van. Veel onderdelen die we 
hier binnenkrijgen worden alleen voor de diag-
nose aangeboden. Op die manier kun je oorzaken 
uitsluiten. En als blijkt dat een verstuiver wel de 
oorzaak is, dan kunnen we die hier reviseren of we 
ruilen ‘m in,” zegt Banis.

Slaat niet aan, rookt of heeft geen vermogen
Op de revisieafdeling werken vier medewerkers. 
Iedereen is inzetbaar voor alle werkzaamheden. 
Banis: “Dat maakt je flexibeler waardoor je klanten 

sneller kunt helpen. De meeste onderdelen wor-
den ad hoc aangeboden. Alleen als er een auto 
naar onze werkplaats komt, moeten we dat vooraf 
inplannen. De gemiddelde doorlooptijd voor on-
derdelen is één tot twee dagen”. Harry Banis heeft 
een groot eigen ruilsysteem. De onderdelen zijn 
al gereviseerd waardoor het autobedrijf direct de 
nieuwe componenten ontvangt en kan monteren.
“Het meest voorkomende probleem is een te 
hoge retouropbrengst. Als dat het geval is, slaat 
de auto niet of nauwelijks aan. Andere klach-
ten die veel voorkomen zijn overmatig roken 
en vermogensverlies. Roken komt voor als een 
injector ondicht of lek is. Vermogensverlies wordt 
veroorzaakt door een te geringe doorstroom-
hoeveelheid,” legt Banis uit. “De grootste oorzaak 
is slijtage. Een injector bestaat uit verschillende 
componenten. Bij een revisie worden de nozzle 
(het inspuitstuk), de kopmoer en alle afdichting-
ringen vervangen. Delphi-injectoren beschikken 
over een klep. Door cavitatie wordt die aangetast. 
Dus vervangen we die ook bij een revisie.”

Werk schoon en met beleid
Om te voorkomen dat injectoren schade oplopen 
geeft Banis een aantal tips: “Werk schoon! Maak 
de omgeving waar je werkt schoon voor je begint. 

Verwijder daarna de injectoren met beleid. Meest-
al is een slagtrekker voldoende. Als je een injector 
gaat kraken, is die bij voorbaat al afgeschreven. 
Mocht het met een slagtrekker niet lukken, 
gebruiken wij de apparatuur van Vibropac. Door 
een combinatie van trillingen en een bewegende 
trekkracht zijn vrijwel alle injectoren gemakkelijk 
te verwijderen. Dat geldt niet alleen voor injecto-
ren, maar ook voor gloeibougies. Als de injectoren 
gedemonteerd zijn, verpak ze dan in een schone 
doos en zorg dat het pakketje tegen een stootje 
kan. En ook heel belangrijk: dop de injector af. Zo 
voorkom je dat vervuiling in de injector terecht 
komt. Als wij injectoren leveren, zijn die afgedopt. 
Bewaar die dopjes zodat je andere injectoren 
weer veilig kunt verpakken”.
Als injectoren binnenkomen bij Harry Banis en de 
klachtomschrijving is bekend gaan de medewer-
kers aan de slag. Elke fabrikant eist een eigen 
revisieprocedure. “Denso schrijft voor dat je eerst 
een visuele controle aan de buitenkant doet. Aan 
de hand daarvan kun je soms als bepalen of een 
injector gereviseerd kan worden. Daarna wordt 
de injector afgedopt en aan de buitenkant in een 
centrifuge gereinigd. Een medewerker contro-
leert de weerstand. Als die niet in orde is weet je 
dat er iets mis is met de spoel. Als de weerstand 

Nadat een injector elektrisch is doorgemeten wordt het sproei-
beeld bekeken en de openingsdruk bepaald. Bij deze injector is 
dat ongeveer 165 bar en dat is in orde.

Een injector wordt gespoeld en van buiten gereinigd. Maar 
een injector is dan nog niet 100% schoon. Dat blijkt als Banis 
een injector demonteert. De nozzle, kopmoer en afdichtringen 
worden altijd vervangen.

Harry Banis beschikt over honderden afstelplaatjes van verschillende diktes. “Door een plaatje van 
een andere dikte te plaatsen, kun je de lifthoogte van de naald bepalen”, legt Banis uit.
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Harry Banis reviseert Bosch-, VDO-, Delphi- en Denso-injectoren 
volgens fabrieksvoorschriften. Gereviseerde onderdelen 
worden netjes in een originele doos geleverd.

“Blijf met een staalborstel weg bij een pompverstuiver!”, 
waarschuwt Banis. “De brandstoftoevoergaatjes verstoppen als 
je een pompverstuiver borstelt.”

wel klopt wordt de injector inwendig gespoeld. 
De eerste zes injecties worden opgevangen en 
afgevoerd. Daar zit de meeste vervuiling. Alle 
volgende injecties worden opgevangen en gedu-
rende een spoelbeurt van tien tot vijftien minuten 
hergebruikt. Na dat proces wordt de injector 
gedemonteerd en worden de afsluitringen, nozzle 
en de kopmoer afgevoerd. De overige componen-
ten worden ultrasoon gereinigd. Vervolgens gaan 
de componenten naar de clean-room waar de 
injector weer opgebouwd wordt”, legt Banis uit. 

 Testen en eindcontrole 
 “Elk merk heeft een eigen werkbank met speci-
fi eke onderdelen en gereedschappen. De merken 
hebben ook allemaal een iets andere werkwijze”, 
zegt Banis. In de montageruimte heeft Harry Banis 
laden vol met verschillende afstelplaatjes. “Door 
een plaatje met een andere dikte te monteren 
kun je bijvoorbeeld de lifthoogte van de naald 
corrigeren”, legt Banis uit. Als de injector weer 
in elkaar zit, wordt hij uitvoerig op een testbank 
getest. Doorstaat de injector de test, dan wordt de 
IMA-code, de programmeercode, van de injector 
in een plaatje gelaserd. Dat plaatje wordt dan op 
de injector geplakt. “De ecu heeft de IMA-code 

nodig om de inspuittijden en -hoeveelheden te 
kunnen bepalen”, vertelt Banis. 
 De Hartridge-testbank die Banis gebruikt voor 
de Denso-injectoren voldoet aan de hoge eisen 
van de injectorfabrikant. De toleranties in de 
bank worden dagelijks gecorrigeerd. ‘s Ochtends 
worden er eerst zogenoemde master injectoren 
geplaatst. Er zijn twee soorten: ‘child’ en ‘parent’. 
Met de ‘child’-injectoren wordt een testcyclus 
doorlopen en zijn de correctiewaardes bekend. 
Als er problemen zijn dan gebruikt Harry Banis 
de ‘parent’ master-injectoren. Naast de dagelijkse 

controle wordt de testapparatuur jaarlijks geijkt. 
Banis legt het belang daarvan uit: “We werken 
hier volgens de procedures van de fabrikant. 
We gebruiken alleen originele onderdelen en 
systemen van de fabrikant. Alleen op die manier 
ben je technisch verantwoord bezig en kun je met 
een gerust hart de onderdelen aan het autobedrijf 
uitleveren”. 
 Harry Banis ontvangt vrijwel dagelijks updates 
voor de testbanken, zodat ook alle nieuwe injec-
toren getest kunnen worden. “Recent hebben 
we een grotere rail ontvangen en gemonteerd, 
ook dan moet je de software aanpassen”, zegt 
Banis. Om zelf op de hoogte te blijven volgen de 
medewerkers jaarlijks verschillende trainingen bij 
de fabrikanten. 

 Pompverstuivers met te lage opbrengst 
 Het zwaartepunt ligt op common rail-systemen. 
Maar Harry Banis beschikt ook over een testbank 
voor pompverstuivers. “Zo’n test duurt ongeveer 
een half uur, exclusief het monteren en demon-
teren van de verstuiver in de testbank. Een veel 
voorkomend probleem bij pompverstuivers is dat 
autotechnici de kop borstelen. Dat is funest voor 
de brandstofaanvoer. De toevoergaatjes verstop-
pen als je de kop borstelt. Een pompverstuiver 
heeft dan al snel 30 tot 40% te weinig opbrengst. 
Dan is er maar één alternatief: “vervangen”, zegt 
Banis. “Blijf met een staalborstel weg bij een 
pompverstuiver!” 
 Om te voorkomen dat componenten tijdens de 
revisie schade door vervuiling oplopen, heerst 
in de werkplaats een overdruk. “De lucht in de 
werkplaats wordt gefi lterd en door de overdruk 
komt er hier geen stof van buiten naar binnen”, 
zegt Banis. 

 Financieel aantrekkelijk 
 Het reviseren van injectoren is prijstechnisch inte-
ressant voor het autobedrijf. Voor sommige types 
scheelt het vaak de helft. “Tijdens de crisis is de 
vraag naar gereviseerde onderdelen toegenomen. 
Startmotoren en dynamo’s bieden we via een 
ruilsysteem aan, dat is prijstechnisch interessanter. 
We leveren als grossier alleen producten van hoge 
kwaliteit. Vroeger leverden we voornamelijk A-
merken, nu ook B-merken omwille van de vraag”, 
zegt Banis. 
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Hoe verwijder je een vastzittende injector? En wat zijn de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van injectoren? Bekijk het 
maanddossier op www.amt.nl/februari2014 of scan de QR-code.

Injectoren in het maanddossier

Een meetklok meet de lifthoogte van de naald door middel van een luchtstoot. De computer vergelijkt de gemeten waardes met de 
voorgeschreven waardes.
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