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Het externe gaspedaal helpt de 
autotechnicus bij het diagnose 
stellen. Het product is in Nederland 
ontwikkeld.

Nederlandse uitvindingen: extern 
gaspedaal en assteun-transporter
GPDex is een Nederlands bedrijf dat gepatenteerd gereedschap 
op de markt brengt. De eerste twee producten worden nu geïn-
troduceerd: een extern gaspedaal en een assteun-transporter.

Beide producten zijn gemaakt door 
Jan Lubbelinkhof, die in zijn autobe-
drijf in Westerhaar regelmatig lastige 
storingen voor zijn klanten en collega-

garagebedrijven oplost. Met het 
aluminium externe gaspedaal kan de 
autotechnicus buiten de auto het gas-
pedaal bedienen. Dat kan bijvoorbeeld 
nodig zijn als een bepaald motortoe-
rental gewenst is, zoals bij het reinigen 
van inlaat en EGR-systemen, turbo 
en roetfilters, voor diverse storingen 
en metingen en bij het opsporen van 
vreemde geluiden. 
De autotechnicus heeft beide handen 
vrij en een extra persoon om het gas-
pedaal in de auto te bedienen is niet 
nodig. Het externe gaspedaal is voor 
elk type voertuig binnen enkele secon-
den in te stellen en wordt geleverd in 
een opbergkoffer. De introductieprijs 
van het gepatenteerde gaspedaal is 
599 euro, exclusief BTW.

Arbovriendelijk 
assteunen verplaatsen
Assteunen zijn onhandige apparaten 
om te verplaatsen en moeten – om be-
schadigingen aan de werkplaatsvloer 
te voorkomen – getild worden. De 
assteun-transporter met afgeveerde 
zwenkwielen is arbovriendelijk, want 
tillen is overbodig. 
Wanneer de assteun onder een voer-
tuig staat en de hefbrug zakt, worden 
de veren van de constructie ingedrukt 
en komt de assteun met de oorspron-

kelijke voeten stabiel op de werk-
plaatsvloer te staan. Als de hefbrug 
omhoog gaat, komt de assteun vrij en 
kan die eenvoudig op de zwenkwielen 
verplaatst worden. 
De introductieprijs bedraagt 128 
euro exclusief BTW, inclusief monta-
gehandleiding. Het kan eenvoudig 
aan nieuwe of gebruikte assteunen 
worden gemaakt en is geschikt voor 
ruwe werkplaatsvloeren.
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ADVERTENTIE

De autotechnicus heeft z’n handen 
vrij en geen tweede monteur nodig 
om het gaspedaal te bedienen: dat 
doet hij zelf met z’n voet op het 
GPDex externe gaspedaal.

De GPDex assteunen-transporter 
past onder bestaande assteunen. 
Met de arbovriendelijk afgeveerde 
zwenkwielen is tillen overbodig.

AMT | 2014 www.amt.nl1


