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Een TPMS-sensor met een lege batterij? Verschillende fabrikanten bieden 
universele vervangers aan. De Huf IntelliSens bevat al de juiste protocollen. 
Het selecteren van het automerk en –type is voldoende om de sensor binnen 
enkele seconden in gebruik te nemen.

Bandenservice anno 2014
Banden wisselen behoort tot de standaard werkzaamheden in 
het autobedrijf. Een standaard bandenwisselaar was tot nu toe 
meestal voldoende. Maar grotere banden en bandenspannings-
controlesystemen maken bandenservice er niet makkelijker op. 
De juiste apparatuur doet dat wel. Hoe? Dat laten verschillende 
leveranciers op Reifen Essen zien.

TPMS is vanaf 1 november 2014 
verplicht op elke nieuwe auto. Actieve 
systemen gebruiken sensoren in de 
velgen om de bandenspanning te 
meten. Bij de (de)montage van een 
band betekent dat extra opletten. De 
ventielen met sensor zijn namelijk 
kwetsbaarder en kostbaarder dan nor-
male rubberen ventielen. Bovendien is 
uitsluitend de montage van TPMS-
ventielen niet voldoende. De sensoren 
moeten aangemeld worden. Twee 
grote TPMS-fabrikanten leggen uit hoe 
het werkt. Huf is OE-leverancier en ont-
wikkelde de universele IntelliSens-sen-
sor. Die is uitermate geschikt voor de 
aftermarket, want de sensor vervangt 
af fabriek gemonteerde sensoren. 
IntelliSens is voorgeprogrammeerd en 
bevat verschillende protocollen en pa-
rameters. Na montage hoeft de sensor 
alleen nog maar aangemeld te worden 
voor een bepaald automerk en –type. 
De benodigde configuratie zit al in de 
sensor. Daarmee zijn de Huf-sensoren 
binnen een paar seconden klaar voor 
gebruik.

Klaar voor de toekomst
Een andere grote TPMS-leverancier 
die zowel voor eerste montage als 
aftermarket produceert is Schrader. 
Dat bedrijf ontwikkelde de EZ-sensor 
speciaal voor de aftermarket. Ook die 
sensor is geschikt voor vrijwel alle 
personenauto’s die van een TPMS-
systeem voorzien zijn. Het verschil met 
IntelliSens is dat de EZ-Sensor nog 
geen autospecifieke data bevat. “Het 
inleren kost dan iets meer tijd, maar 
zo garanderen we dat de sensoren 
altijd van de laatste software voorzien 
zijn. Bovendien zijn de sensoren zo 
ook geschikt voor nieuwe automodel-
len”, zegt een product manager van 
Schrader. Het inleren van de EZ-Sensor 
is niet altijd noodzakelijk. Als een klant 
een set winterwielen heeft, kunnen 

de sensoren eenvoudig gekloond 
worden. Bij een bandenwissel hoeven 
de sensoren dan niet opnieuw aan-
gemeld te worden in de voertuigsoft-
ware.

TPMS-sensoren 
programmeren
Als TPMS-sensoren vervangen moeten 
worden (omdat de batterij leeg is), is 
programmeren wel noodzakelijk. Dat 
kan met verschillende diagnosesys-
temen. Schrader is de samenwerking 
aangegaan met Würth. De diagnose-
fabrikant ontwikkelde een handzame 
computer om de sensoren in te leren. 
De iQ 50 werkt via een touchscreen 
en is iets groter dan een gemid-
delde smartphone. De autotechni-
cus bedient de iQ 50 gewoon met 
handschoenen aan. De verschillende 
opties worden met grote symbolen 
aangeduid, dat maakt de navigatie 
makkelijk. Ook toont het digitale 
gereedschap extra informatie zoals 
aanhaalmomenten en informatie over 
de TPMS-sensoren.

Bandenrobot voorkomt 
schade
Behalve aandacht voor TPMS vroegen 
verschillende equipmentleveranciers 
dat ook voor hun nieuwste banden-
wisselaars. Een goed voorbeeld is 
de Hunter Revolution. Deze ‘ban-
denrobot’ (de)monteert banden 
van personen- en bestelauto’s bijna 
geheel automatisch. Daardoor daalt 
de kans op bedieningsfouten en dus 
de kans op schade. Bovendien houdt 
de machine rekening met de positie 
van de TPMS-sensor om zo schade te 
voorkomen. De autotechnicus stelt via 
een joystick de velgdiameter met de 
bovenste drukrol in. Daarna hoeft hij 
alleen maar het voetpaneel ingedrukt 
te houden. De machine doet de rest. 
Binnen twee minuten is een band ver-

vangen, met nauwelijks inspanning. 
Hulparmen op de Revolution helpen 
stugge of platte banden te monteren. 
De Hunter Revolution informeert de 

autotechnicus via een touchscreen 
over het montageproces. Het apparaat 
is geschikt voor bandendiameters van 
12 tot 30”.

18” runflatbanden vervangen? Geen probleem met deze Hunter Revolution. 
De bandenwisselaar vervangt banden bijna geheel automatisch.
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