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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod remmentestbanken voor personenauto’s

Ondanks alle actieve en passieve
veiligheidssystemen in een auto,
geeft een goed werkend remsys-
teem nog altijd de beste garantie
om ongeschonden uit een penibele
situatie te komen. Een hoge rem-
vertraging en een stabiel remge-
drag kunnen veel ellende voorko-
men. Een controle van de remwer-
king dient een vaste ingrediënt te
zijn van de grote onderhoudsbeurt.
Daarnaast is het meten van de rem-
vertraging verplicht bij de APK.
De mechanische remvertragings-
meter, die door z’n lage prijs nog
altijd veel wordt gebruikt, is met
ingang van het jaar 2000 niet meer
toegestaan. Veel bedrijven moeten
uitzien naar een alternatief, in de
vorm van een elektronische rem-
vertragingsmeter, platenremtest-
bank of een rollenremtestbank.
Vooral de laatste twee bieden veel-
zijdige diagnosemogelijkheden en
zijn daardoor voor de onderhouds-
werkplaats bij uitstek geschikt.

Platen of rollen?
Een platenremtestbank is in aan-
schaf goedkoper dan een rollen-
remtestbank, bovendien is er geen
fundatie nodig omdat de platen ge-
woon op de (vlakke) werkplaats-
vloer liggen. Een belangrijke ei-
genschap van de platenbank is dat
de remwerking met een rijdende
auto wordt gemeten. Dat is over-

eenkomstig de praktijk, al ligt de
snelheid laag. De snelheid van aan-
rijden en de afstand waarover men
remt is nogal bepalend voor het
meetresultaat. Bij de eerste genera-
tie platenbanken was het reprodu-
ceerbaar remmen een vrijwel on-
mogelijke zaak, wat nogal wat
twijfels opriep of dit meetinstru-
ment wel geschikt was voor een
APK-controle. Bij de huidige pla-
tenbanken is de reproduceerbaar-
heid aanmerkelijk verbeterd, dank-
zij de toepassing van hoogwaar-
dige sensoren en software. Vooral
de 4-plaats versie, waarbij de rem-
krachten van alle vier de wielen
gelijktijdig worden gemeten, is 
een redelijk betrouwbaar meetin-
strument.

Wie met een platenbank, behal-
ve de meting van remkrachten, an-
dere onvolkomenheden aan het
remsysteem wil vaststellen moet
over de nodige ervaring beschik-
ken. Over het algemeen leent de
rollenbank zich beter voor een

veelomvattende remdiagnose. Bij
de rollenbank staat de auto stil en
worden de wielen door de rollen
aangedreven. Behalve de rem-
krachten per wiel, is de rolweer-
stand af te lezen en het eventueel
slepen van een rem, het remkracht-
verschil tussen links en rechts
(scheeftrekken!), slingering van
een remschijf, ovale remtrommel,
de benodigde pedaalkracht, vette
remmen, vernauwde remleidingen
en nog veel meer. Een voordeel
hierbij is dat een probleem onmid-
dellijk wordt herkend en de mon-
teur gericht kan repareren. Dat
spaart tijd en kosten.

De rollenbank heeft ook nade-
len. De belangrijkste is wel dat het
een statische meting betreft. Dat
heeft invloed op de remdrukbe-
grenzers en levert asdrukken op
die tijdens een remming op de weg
niet optreden. De auto duikt im-
mers niet op de rollenbank. Wat
dat betreft geeft de platenbank een
realistischer beeld. Daar treedt een
daadwerkelijke gewichtsverschui-
ving van de achteras naar de voor-
as op.

Computer helpt
Veel moderne remmentestbanken
zijn voorzien van computersturing.
De testsoftware is eenvoudig te up-
daten, denk daarbij onder andere
aan wijzigingen in de APK-regel-

geving! De computer neemt de
monteur bovendien veel werk uit
handen, omdat die onder meer de
remvertraging berekent en de
meetresultaten interpreteert. Bo-

Betrouwbare diagnose remsysteem zonder demontage

Op zoek naar verborgen
(rem)gebreken
Actieve veiligheid begint met een optimaal werkend remsysteem. De remmen-

testbank stelt binnen enkele minuten een complete diagnose van de remwer-

king. Een tijdrovende proefrit is niet nodig en de monteur kan direct gericht

gaan repareren. Daarmee is de remmentestbank een uiterst productief gereed-

schap voor de toekomstgerichte werkplaats.

Sun heeft een compleet nieuwe
lijn remmentestbanken uitge-
bracht.Deze SBA 3000 beschikt
over een imposante 21″monitor.
Weegsysteem en zijslipmeter zijn
een extra. (Sun Electric)
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vendien is een koppeling met bij-
voorbeeld een printer, centrale
werkplaatscomputer en monitor ui-
terst eenvoudig. Ook kan de com-
puter dienst doen als centrale be-

sturing voor een teststraat. De
meeste computergestuurde rem-
testbanken zijn dan ook uit te brei-
den met een schokdempertestbank
en zijslipmeter. In enkele minuten
kan men een veelomvattende dia-
gnose stellen van het onderstel van
de auto. Doet u dat in het bijzijn
van de klant, dan kunnen de beno-
digde reparaties direct worden
doorgesproken. Na reparatie fun-
geert de teststraat als eindcontrole.

De uitbreiding met een schok-
dempertestbank is vooral interes-
sant omdat het weegsysteem ervan
ook voor de remmentestbank kan
worden ingezet. Met de werkelijke
asdrukken is de remvertraging
veel nauwkeuriger vast te stellen
dan via het kentekengewicht. Na-
tuurlijk is een solo-remtestbank

Een moderne remmentestbank
meet niet alleen de remkrachten,
maar is ook in staat problemen
aan het licht te brengen zoals sle-
pende remmen,ovale trommels,
remkrachtverschillen etc. (Maha)

Aleq Engineering biedt de Multi-
flex 05 rollenremtestbank van AHS
Schneider momenteel aan voor
nèt geen ƒ 10.000,-.De duurdere
Multiflex modellen hebben ook
een pc-aansluiting.
(Aleq Engineering)

Met de Screen-testline 7000 biedt Beissbarth een uiterst geavanceerd
teststraatconcept.Het hart wordt gevormd door een pc met kleuren-
monitor,waarop een remmentestbank,sporingsmeter en schokdemper-
tester zijn aangesloten.De diagnosemogelijkheden zijn groot en er is
ook een databank. (Saarloos)

Trends bij remmen-
testbanken
● Diagnose-mogelijkheden

nemen toe

● Modulaire opbouw

(maakt doorgroei mogelijk)

● Computersturing of pc-

koppeling (toekomstgericht!)

● Geïntegreerd weeg-

systeem

● Automatische berekening

remvertraging

● Remmentestbank 

uitgebreid tot teststraat
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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod remmentestbanken voor personenauto’s

Overzicht aanbod rollenremtestbanken personenauto’s
Merk/type Meetbereik Min./Max. test- Presentatie meetwaarden Weeg- Printer Bijzonderheden Prijsindicatie Importeur

(LN) breedte (mm) systeem (excl. BTW)

Altus Sun Electric Ned.
L-4001 6 900/2200 kleurenmonitor (20") ja ja, A4 complete teststraat incl. zijslipmeter en ƒ 49.900,- Postbus 94041

suspensie testbank 1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11

AHS Schneider Aleq Engineering
Multiflex 05 5 850/2320 2 analoge wijzers nee optie v.a. ƒ 2.635,- ƒ 12.950,-  actie: ƒ 9.900,- Phoenixstraat 5
Multiflex 06 easy 6 850/2320 2 analoge wijzers +  digitaal display nee optie  v.a. ƒ 2.635,- pc-aansluiting ƒ 13.950,- 1812 PN Alkmaar
Multiflex 06 ecpu 6 850/2320 2 analoge wijzers + digitaal display optie ƒ 4.950,- optie v.a. ƒ 2.635,- pc-aansluiting, uit te breiden met zijslipmeter ƒ 16.950,- ☎ (0570) 67 99 10

en schokdempertester Fax: (0570) 60 98 08
Multiflex 06/12 ecpu 6/12 850/2660 2 analoge wijzers + digitaal display optie ƒ 4.950,- optie v.a. ƒ 2.635,- pc-aansluiting, uit te breiden met zijslipmeter ƒ 22.250,-

en schokdempertester

Beissbarth Saarloos Garage-
MB 6000 LC 6 800/2200 dubbele analoge wijzer optie ƒ 3.035,- optie  ƒ 2.760,- uit te breiden met sporingsmeter en schok- ƒ 13.540,- uitrustingen

+ lcd-displays (optie) dempertester Postbus 29
MB 6900 6 800/2200 dubbele analoge wijzer ja ja complete teststraat  incl. sporingsmeter en ƒ 39.750,- 5825 ZG Overloon

+ lcd-displays (optie) schokdempertester ☎ (0478) 64 21 25
STL 7000 6 800/2200 kleurenmonitor (14") 20" is optie ja ja pc-uitvoering, incl. sporingsmeter en schok- ƒ 38.600,- Fax: (0478) 64 21 05

dempertester

BM Leen van den Berg
7010 6,2 880/2080 2 analoge wijzers +  digitaal display nee optie ƒ 1.150,- gedeelde rollensets ƒ 14.750,- Postbus 20

(variabel) 3465 ZG Driebruggen
6010 6,2 900/2100 2 analoge wijzers + digitaal display optie ±ƒ 4.500,- optie ƒ 1.150,- gesloten rollenbed ƒ 15.750,- ☎ (0348) 50 15 78
8010 6,2 800/2200 2 analoge wijzers +  digitaal display optie ±ƒ 4.500,- optie ƒ 1.150,- gesloten rollenbed ƒ 16.750,- Fax: (0348) 50 12 42
9010 7,5/15 850/2850 2 analoge wijzers + digitaal display optie ƒ 4.500 optie ƒ 1.150,- gedeelde rollensets ƒ 19.750,-

(variabel)

Bosch Robert Bosch
BSA 250 6 800/2200 2 analoge wijzers nee optie ƒ 990,- remkrachtverschillamp optie ƒ 11.168,- Postbus 502

2130 AM Hoofddorp
☎ (023) 565 68 31
Fax: (023) 565 68 38

Cemb Explora
DCA 6 800/2200 kleurenmonitor (21") ja ja, A4 teststraat incl. sporingsmeting en schok- ƒ 49.995,- Postbus 300

dempertester, databank etc. 6710 BH Ede
☎ (0318) 64 82 20
Fax: (0318) 64 82 45

Comar Oskamp Equipment
4070 RRT 10 6 790/2200 2 analoge wijzers + digitaal display optie ƒ 3.222,- optie ƒ 976,- ook in uitvoering met sporingsmeting en ƒ 15.082,- Postbus 279

ophangingstester 3800 AG Amersfoort
4070 RRT 20 8 790/2200 2 analoge wijzers +  digitaal display optie ƒ 3.222,- optie  ƒ 976,- ook in uitvoering met sporingsmeting en ƒ 15.860,- ☎ (033) 454 59 00

ophangingstester Fax: (033) 454 59 01
4092 RRT 10 6 790/2200 kleurenmonitor optie ƒ 3.222,- optie ƒ 976,- ook in uitvoering met sporingsmeting en ƒ 21.039,-

ophangingstester
4092 RRT 20 8 790/2200 kleurenmonitor optie ƒ 3.222,- optie ƒ 976,- ook in uitvoering met sporingsmeting en ƒ 22.183,-

ophangingstester

Hofmann Stertil-ATN
Brekon 131-4 6 800/2200 2 analoge wijzers + digitaal display optie ƒ 5.070,- optie ƒ 1.650,- met pc-aansluiting, digitale aanduiding ƒ 18.150,- Postbus 6014

remkrachtverschil = optie 3600 HA Maarssen
Brekon 131-4S 6 800/2200 of 2 analoge wijzers + digitaal display optie ƒ 5.070,- optie ƒ 1.650,- gedeelde rollensets, met pc-aansluiting, ƒ 19.910,- ☎ (030) 241 06 90

950/2350 digitale aanduiding remkrachtverschil Fax: (030) 241 06 17
= optie

Safelane Pro 6 800/2200 kleurenmonitor (15") (17"/20"optie) ja ja, A4 pc-gestuurde teststraat met ondersteltester ƒ 39.500,-
en zijslipmeter, werkt met Windows 95

Maha Maha Nederland
IW2 Profi 6 780/2200 2 analoge wijzers optie ƒ 3.275,- optie v.a. ƒ 1.310,- met pc-aansluiting, remkrachtverschilaan- ƒ 15.200,- Postbus 196

12 = optie 2350-2590 wijzing = optie 4130 ED Vianen
= optie ☎ (0347) 32 30 60

IW2 Screen 6 780/2200 kleurenmonitor optie ƒ 3.275,- optie v.a. ƒ 1.310,- met computersturing, uit te breiden met ƒ 19.995,- Fax: (0347) 32 30 62
2350-2590 zijslipmeter en schokdempertester 
= optie (incl. weegsysteem)

Seppeler TBA
B 60.6 Economic 6 800/2200 2 analoge wijzers LCD-display = optie optie optie ƒ 1.995,- met pc-aansluiting, uit te breiden met zijslip- ƒ 15.995,- Postbus 120

meter en schokdempertester 1390 AC Abcoude
☎ (0294) 28 44 28

B 60.6 Standaard 6 800/2200 2 analoge wijzers LCD-display = optie optie optie ƒ 1.995,- met pc-aansluiting, uit te breiden met zijslip- ƒ 20.625,- Fax: (0294) 28 18 57
meter en schokdempertester, ook voor 4WD

B 60.6 Verzwaard 4/10 800/2200 2 analoge wijzers LCD-display = optie optie optie ƒ 1.995,- met pc-aansluiting, uit te breiden met zijslip- ƒ 21.695,-
meter en schokdempertester, ook voor 4WD

Sun Sun Electric Ned.
R1500 5 800/2200 kleurenmonitor (17") nee optie ƒ 890,- ƒ 19.900,- Postbus 94041
L2000 5 800/2200 kleurenmonitor (17") ja ja teststraat, incl. zijslipmeter en suspensietester ƒ 38.250,- 1090 GA Amsterdam
SBA 2000 5 800/2200 2 analoge wijzers + remkrachtverschil optie ƒ 3.495,- optie ƒ 875,- ƒ 15.740,- ☎ (020) 568 26 11
SBA 3000 5 800/2200 kleurenmonitor (21") optie ƒ 3.495,- ja, A4 pc-basis, uit te breiden met zijslipmeter ƒ 22.230,- Fax: (020) 694 79 62
VIC 3000 5 800/2200 kleurenmonitor (21") ja ja, A4 teststraat op pc-basis, met zijslipmeter en ƒ 37.265,-

suspensietester
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De Seppeler B 60.6 remmentest-
bank heeft analoge meters.Het
aanvullende digitale display is een
extra.Aansluiting op een pc voor
verwerking en opslag van meet-
resultaten is mogelijk. (TBA) 

Dat topkwaliteit niet altijd een we-
reldprijs hoeft te betekenen,be-
wijst Bosch met de BSA 250.Een
no-nonsense rollenbank met dui-
delijke analoge meters. (Robert
Bosch)

zijn, die van meerdere testappara-
ten de resultaten verzamelt en ver-
werkt tot één testrapport.

Testen van caravans
In een tijd dat het regulier onder-
houd terugloopt, is het verstandig
op zoek te gaan naar compenseren-
de activiteiten. Eén is het servicen
van caravans en aanhangwagens.
Een van de belangrijkste onderde-
len, die de aandacht vragen, is het
remsysteem. Om de remwerking
van een caravan of aanhangwagen
te controleren is een zogenoemde
oplooprem-simulator nodig. Die
wordt door de meeste fabrikanten

Merk/type Meetbereik Min./Max. test- Presentatie meetwaarden Weeg- Printer Bijzonderheden Prijsindicatie Importeur
(LN) breedte (mm) systeem (excl. BTW)

VLT Van Leeuwen Techniek
2411 Euro 2 6,2 800/2200 2 analoge wijzers nee optie ƒ 17.430,- Postbus 85
2422 Euro 2 6,2 800/2200 2 analoge wijzers + digitaal display optie optie met pc-aansluiting, ook in gedeelde uitvoering ƒ 19.005,- 4940 AB Raamsdonksveer
2433 Euro 2 6,2 800/2200 2 analoge wijzers + digitaal display ja optie met pc-aansluiting, ook in gedeelde uitvoering ƒ 20.790,- ☎ (0162) 51 93 33
3511 Euro 5/10 880/2600 2 analoge wijzers nee optie ƒ 19.855,- Fax: (0162) 51 94 40
3522 Euro 5/10 880/2600 2 analoge wijzers + digitaal display nee optie met pc-aansluiting, ook in gedeelde uitvoering ƒ 21.400
3533 Euro 5/10 880/2600 2 analoge wijzers + digitaal display ja optie met pc-aansluiting, ook in gedeelde uitvoering ƒ 22.980,-
VLT Ideaal I 6,2 800/2200 2 analoge wijzers + digitaal display ja optie computergestuurde teststraat met onderstel/ ƒ 38.325,-
3663/2422 schokdempertester, zijslipmeter = optie
VLT Ideaal I 5/10 880/2600 kleurenmonitor (28") ja optie computergestuurde teststraat met onderstel/ ƒ 45.000,-
3663/3522 schokdempertester, zijslipmeter = optie 

Brake-Data software = standaard
VLT Ideaal II 5/10 880/2600 2 analoge wijzers + digitaal display ja optie computergestuurde teststraat met onderstel/ ƒ 40.990,-
3663/3522 schokdempertester en zijslipmeter

Gevoel voor stijl kan de Nederlandse fa-
brikant Comar niet worden ontzegd.Be-
halve deze digitale aanwijsunit zijn er
ook rollen- en platenbanken met kleu-
renmonitor. (Oskamp Equipment)

meestal ook te voorzien van een
weegsysteem, maar dat vergt een
relatief hoge investering.

Kijken naar de klok
In het huidige computertijdperk
zou je verwachten dat de kleuren-
monitor als aanwijsinstrument in
opkomst is. Toch houden veel fa-
brikanten vast aan wijzerinstru-
menten. Tijdens de remtest is het
oplopen van de remkracht beter te
volgen dan op een monitor. Meest-
al wordt een aparte meter voor het
linker- en rechterwiel toegepast,
maar soms een gecombineerde me-
ter met twee wijzers. Voordeel
daarvan is dat het remkrachtver-
schil links/rechts in één oogopslag
zichtbaar is. Vaak is ook een digi-
taal display voorhanden, waar za-
ken als remvertraging, ovaliteit,
remkrachtverschil en pedaalkracht
op verschijnen. Bij veel testbanken

Overzicht aanbod rollenremtestbanken personenauto’s

Wie over een beperkt budget beschikt,
is goed af met de Eco platenbank van
Arex.Er is ook een zijslipmeter op aan te
sluiten. (Nijboer Blijstra Techniek)

vervult ook de printer een belang-
rijke rol. Diverse meetgegevens die
niet op de meters verschijnen,
staan wèl afgedrukt op de print-
strook. In veel gevallen wordt het
remkrachtverloop ook grafisch uit-
geprint.

De testbanken met monitor laten
de meetresultaten in de vorm van
duidelijke staaf- en lijndiagram-
men zien. Dankzij het gebruik van
kleuren zijn snel conclusies te trek-
ken. Ook is het beeldscherm ge-
schikt om klare tekst te tonen, wat
het testen vergemakkelijkt.

Een computergestuurde testbank
is in veel gevallen voorzien van
een toetsenbord. Daarmee kunt u
bijvoorbeeld het gewicht intoetsen,
maar ook de naam van de klant,
het kenteken van de auto etc. Die
worden keurig afgedrukt op de
printstrook. Eventueel kan men de
meetresultaten opslaan in het ge-

heugen van de computer.
Een aantal remtestbanken is niet
computergestuurd, maar wèl voor-
zien van een pc-aansluiting. Die
kunnen dus worden verbonden met
een ‘gewone’ pc voor de verwer-
king en opslag van de meetgege-
vens. Dat kan ook een centrale
computer bij de werkplaatsreceptie
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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod remmentestbanken voor personenauto’s

A.N. Cupédo

van rollenremtestbanken geleverd.
De simulator wordt verbonden met
de dissel en drukt tijdens de rem-
test de oplooprem in. Natuurlijk
kan men de remwerking van een
aanhangwagen of caravan ook op
een platenbank meten, maar daar is
wel veel ruimte voor nodig. Ook is
de bijbehorende oploopremkracht
zonder speciale voorzieningen,
niet bekend.

Problematisch is het testen van
tandemassers, omdat het te testen
wiel diep in de rollen zakt, waar-
door een onaanvaardbaar hoogte-
verschil tussen voor- en achterwie-
len ontstaat. Het wiel in de rollen
verliest soms wel 75 procent van
de normale wieldruk, wat een
nauwkeurige meting onmogelijk
maakt. Met speciale constructies,
zoals in hoogte verstelbare rollen-
sets of het aanbrengen van uitspa-
ringen voor en achter de rollen
wordt het probleem ondervangen.

Denk aan APK-toelating!
Bijna elke werkplaats zal de rem-
mentestbank ook voor de APK in-

zetten. Het is dan een voorwaarde
dat de bank door het Nederlands
Meetinstituut is toegelaten voor
APK-gebruik. Let daar goed op bij
aanschaf en informeer bij de leve-
rancier wat het periodiek kalibre-
ren kost!

In het overzicht hebben we de
standaard-remmentestbanken ver-
meld zoals die in ons land worden
aangeboden. De opgegeven prijs is
slechts een indicatie en vaak exclu-

sief de voor de APK verplichte
pedaaldrukmeter. Over speciale
uitvoeringen kunnen de leveran-
ciers u verder informeren. 

Merk/type Aantal Presentatie - Weegsysteem Printer Afstandsbediening Zijslipmeter Prijs (excl. BTW) Importeur
meetplaten meetwaarden

AHS Schneider Aleq Engineering
PL2 easy twee 2 analoge meters nee optie ƒ 2.635,- nee optie ƒ 5.585,- ƒ 8.495,- Phoenixstraat 5
PL2 ecpu twee kleurenmonitor (optie) nee optie ƒ 2.635,- nee optie ƒ 5.585,- ƒ 9.650,- 1812 PN Alkmaar
PL4 ecpu vier 4 analoge meters nee optie ƒ 2.635,- nee optie ƒ 5.585,- ƒ 16.950,- ☎ (0570) 67 99 10

kleurenmonitor (optie) Fax: (0570) 60 98 08

Arex Arex
2P ECO twee digitale displays optie optie ƒ 1.896,- incl. afstandsbed. optie ƒ 1.896,- incl. printer optie ƒ 4.596,- ƒ 8.292,- Kruisbaak 5
4P ECO vier digitale displays optie optie ƒ 1.896,- incl. afstandsbed. optie ƒ 1.896,- incl. printer optie ƒ 3.454,- ƒ 14.441,- 2165 AJ Lisserbroek
2P GC 1400 twee kleurenmonitor (14") 17" optie optie ƒ 3.600,- optie A4 ƒ 1.395,- optie ƒ 972,- optie ƒ 3.496,- ƒ 13.976,- ☎ (0252) 41 91 51
4P GC 1400 vier kleurenmonitor (14") 17" optie optie ƒ 3.600,- optie A4 ƒ 1.395,- optie ƒ 972,- optie ƒ 2.782,- ƒ 20.216,- Fax: (0252) 42 05 10
2P GC 2002 twee kleurenmonitor (20") optie ƒ 3.600,- optie ƒ 1.395,- optie ƒ 972,- optie ƒ 3.425,- ƒ 19.206,- Nijboer Blijstra Techniek
4P GC 2002 vier kleurenmonitor (20") optie ƒ 3.600,- optie ƒ 1.395,- optie ƒ 972,- optie ƒ 2.813,- ƒ 25.421,- Hoge Eng Oost 9A

3882 TM Putten
☎ (0341) 35 41 82
Fax.: (0341) 35 37 74

Comar Oskamp Equipment
PWT 4086 2P twee digitale displays optie ƒ 2.650,- optie ƒ 1.883,- ja optie ƒ 1.800,- ƒ 9.889,- Postbus 279
PWT 4086 4P vier digitale displays optie ƒ 2.650,- ja, A4 ja optie ƒ 1.122,- ƒ 18.517,- 3800 AG Amersfoort
PWT 4092 2P twee kleurenmonitor optie ƒ 2.650,- ja, A4 ja optie ƒ 1.800,- ƒ 15.328,- ☎ (033) 454 59 00
PWT 4092 4P vier kleurenmonitor optie ƒ 2.650,- ja, A4 ja optie ƒ 1.122,- ƒ 22.072,- Fax: (033) 454 59 01

Escon Explora
ES 902500 twee 2 analoge meters nee optie ƒ 785,- ja optie ƒ 2.650,- ƒ 8.530,- Postbus 300
ES 902527 vier 2 analoge meters nee optie ƒ 785,- ja ja ƒ 16.470,- 6710 BH Ede

☎ (0318) 64 82 20
Fax: (0318) 64 82 45

Newcom Overlander Techniek
9503/2WP twee digitale displays ja optie, A4 ja optie ƒ 2.415,- ƒ 8.270,- Handelsweg 18
9504/4WP vier digitale displays ja optie, A4 ja optie ƒ 2.415,- ƒ 11.965,- 3881 LS Putten

☎ (0341) 36 06 60
Fax: (0341) 35 13 42

Sun Sun Electric Nederland
VIC 5000 twee of vier kleurenmonitor (21") ja ja, A4 optie ƒ 1.920,- optie ƒ 1.615,- 2-plaats ƒ 18.565,- Postbus 94041

4-plaats ƒ 28.565,- 1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11
Fax: (020) 694 79 62

Overzicht aanbod platen-remtestbanken personenauto’s

Ook Hofmann levert een imposante test-
straat.Deze Safelane Pro werkt onder Win-
dows 95.Hij beschikt over een remmenbank,
zijslipmeter en schokdempertester,maar ook
andere apparatuur zoals een meergastester
of roetmeter is aan te sluiten. (Stertil-ATN)

De DCA Teststraat van Cemb stelt een veelomvatten-
de diagnose op enkele vierkante meters.Remmen,
schokdempers en sporing worden geanalyseerd en
verwerkt tot een overtuigend testrapport. (Explora)
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