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SCHADEHERSTEL
Elektronisch meetsysteem helpt bij diagnose en reparatie

Celette is nog altijd een begrip in
de schadeherstelbranche. Van
oudsher is deze Franse fabrikant
actief op het gebied van apparatuur
voor het opmeten en repareren van
carrosserieschades. Men levert een
breed programma richtbanken,
mallenbanken en universele meet-
systemen. Met het invoeren van
nieuwe ontwikkelingen is Celette
altijd enigszins behoudend. De
schadebranche moet er eerst rijp
voor zijn en de noviteit moet door
en door zijn getest. Schadebedrij-
ven kunnen het zich immers niet
permitteren om impulsieve en
daardoor risicovolle investeringen
te doen op het gebied van richten
en meten.

Het gaat om forse bedragen en
de productiviteit en kwaliteit van
het geleverde werk mogen er niet
onder leiden. Celette komt dan ook
relatief laat met een elektronisch
meetsysteem, terwijl ‘concurren-
ten’ als Chief, Blackhawk, CAR-
O-LINER en Dataliner er al ge-
ruime tijd mee op de markt zijn.

Volledig kabelloos
NAJA is de naam van Celette’s
computergestuurde meetsysteem.
Het bestaat uit een 4 meter lange
rail waarover een elektronische
meetkop met meetarm loopt. Het
meetsysteem (ontwikkeld door Ro-
mer) wordt onder de schadeauto
geplaatst en staat radiografisch in
contact met een snelle Vectra Pen-
tium Computer.

De werking is de simpel. Aan
het eind van de meetarm wordt een
adapter ‘opgeklikt’, die precies
rond of in het betreffende meet-
punt past. Zodra de adapter tegen
het meetpunt is geplaatst, bevestigt
men door het indrukken van een
knopje op de meetarm of afstands-
bediening dat de driedimensionale
positie van het meetpunt kan wor-

Celette NAJA voor snelle en nauwkeurige carrosseriemeting

Computer als schade-expert
Elektronische carrosserie-

meting wint aan populari-

teit. Snel en met grote pre-

cisie brengt de computer

de schade-omvang in beeld

en levert een zwart-op-wit

bewijs. Ook Celette voegt

zich nu bij de aanbieders

van computergestuurde

meetapparatuur. Flexibili-

teit is één van de troeven

van NAJA.
Alle gewenste meetpunten wor-
den één voor één afgetast met de
elektronische meetarm.Deze
geeft z’n bevindingen radio-
grafisch door aan de computer die
de gegevens vergelijkt met de
fabrieksdata in het geheugen.

Ook voor de niet computerexperts
is het werken met NAJA heel simpel.
Als besturingssysteem is gekozen
voor het gebruikersvriendelijke
Windows 95.Het aanklikken van be-
grijpelijke iconen met de muis is al-
les wat nodig is.

den geregistreerd (de schadeher-
steller kan dus onder de auto blij-
ven werken en hoeft niet steeds
naar de computerkast te lopen). De
positie wordt vervolgens radiogra-
fisch doorgezonden naar de com-
puter. De driedimensionale positie
wordt herleid uit de standen van
vier stappenmotoren die zich in de
meetarm bevinden. Deze registre-
ren de positie van de meetkop op
de rail, de hoek van de lange mee-
tarm ten opzichte van de meetrail
en de hoek van de korte verleng-
arm ten opzichte van de lange
meetarm. Deze stappenmotoren
zijn zó nauwkeurig, dat de positie
van het meetpunt met een precisie
van 0,01 mm kan worden bepaald.

Een kenmerk van het NAJA-
meetsysteem is de grote flexibili-
teit. De meetarm kan door de vele
scharnierpunten in elke gewenste
richting bewegen, en kan ook
moeiteloos punten opmeten die in
verticale richting niet zijn te berei-
ken. De meetarm kan dus ‘om een
component heen’ meten, omdat het

verlengstuk van de meetarm niet
verticaal tegen het meetpunt hoeft
te worden geplaatst. Het is dus mo-
gelijk om een meetpunt recht bo-
ven de uitlaatdemper te meten.
Uitbouwen van componenten, die
tijdens het meten in de weg zitten,
is bij NAJA vrijwel nooit nodig.
Dat spaart veel tijd en is vooral bij

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



een eerste inspectie van de schade-
auto welkom. Er hoeft immers
niets te worden gedemonteerd.
Zelfs kunnen de wielen blijven zit-
ten bij het opmeten van de Mac-
Pherson bevestiging. Bij de kwali-
teitscontrole achteraf, wanneer de
auto weer spik en span in de werk-
plaats staat, is dit natuurlijk ook
een groot voordeel. De auto kan
volledig worden afgemonteerd,
waarna de ‘final check’ volgt.

Een ander pluspunt is dat er
geen enkele kabel over de vloer
ligt. De communicatie tussen
meetsysteem en computer vindt
dus radiografisch plaats. Boven-
dien heeft de meetarm onder de
auto een accuvoeding. In de meet-
kop die over de meetrail beweegt,
zit een compacte batterij. Een re-
servebatterij ligt op een lader in de
computerkast. Een voordeel van de
radiografische gegevensoverdracht
is dat het signaal niet wordt ge-
stoord wanneer zich een voorwerp
tussen zender en ontvanger be-
vindt. De schadehersteller is dus
volledig vrij in zijn beweging.

Niet beperkt tot wagenbodem
In een lade in de computerkast zit
een assortiment meetadapters, dat
is aangepast op de diverse meet-
punten van een carrosserie. Ze
hebben elk een gekalibreerde bin-
nen- en buitendiameter. Voor ‘uni-
versele’ pasgaten is er een zelfzoe-
kende adapter met conusvorm.
Ook zijn er verschillende verleng-
stukken aanwezig voor de mee-
tarm, om ook diep gelegen punten
te kunnen bereiken. Natuurlijk
moet de computer voor een goede
meting (het herleiden van de posi-
tie vanuit de stand van de stappen-
motoren) ‘weten’ welk verlengstuk
er is geplaatst. Daarom bezit elk
verlengstuk een aantal elektroni-
sche pennetjes, die worden her-
kend door de computer, zodra het
verlengstuk wordt vastgeschroefd
aan de lange meetarm.

Ook voor bijzondere metingen
zijn hulpstukken aanwezig, zoals
een ‘haaks’ verlengstuk voor me-
tingen aan de zijkant van de car-
rosserie. Een voorbeeld zijn de be-
vestigingspunten van de
portierscharnieren. Ook voor het
opmeten van de MacPherson-be-

vestiging is er een speciaal ver-
lengstuk. Daarop kan desgewenst
weer een adapter worden geplaatst
voor een meting met uitgebouwde
MacPherson-poot. Aan alles is dus
gedacht.

De meetarm en verlengstukken
zijn vervaardigd van carbon. Dat is
een ultralicht en buitengewoon
sterke en vormvaste kunststof. Valt
er onverhoopt een onderdeel op de
grond, dan is er geen nood. Het

materiaal kan tegen een stootje.

Punt voor punt
Hoe gaat een volledige carrosserie-
meting met NAJA precies in z’n
werk? Eerst wordt de pc opgestart,
waarna men via keuzetabellen het
automerk, model en type selec-
teert. Is een auto al eerder opgeme-
ten, dan kan men deze direct in een
‘kaartenbak’ oproepen. Daarna
geeft men op of men een complete
auto wil gaan opmeten, of alleen
een voor- of achterzijde en of de
wielophanging al of niet is uitge-
bouwd. Vervolgens verschijnt op
het 17-inch kleurenscherm een bo-
demplan met alle beschikbare
meetpunten. Van deze punten kent
de computer alle fabriekswaarden.
Dit ‘voorprogrammeren’ kan de re-
ceptionist ook in alle rust van te
voren doen, zodat de schadeher-
steller direct van start kan.

De eerste stap die nu wordt ge-
zet, is het bepalen van de lengteas
van de auto. Daarvoor selecteert

men buiten de schadezone vier
meetpunten. Nadat deze zijn opge-
meten, verschijnt er in het bodem-
plan een lengteas. Hierna kan men
elk gewenst punt opmeten, waarna
de computer op het scherm de
eventuele afwijking (in lengte-,
dwars- en hoogterichting) laat
zien. Zodoende kan een nauwkeu-
rige diagnose worden gesteld van
de omvang van de schade.
Bij elk meetpunt laat de computer
zien welke adapter en verlengstuk
men op de meetarm moet plaatsen.
Als dit is gebeurd en men de mee-
tarm naar het meetpunt beweegt,
klinkt er een akoestisch signaal
wanneer de meetadapter zich bin-
nen een straal van 3 cm rondom
het meetpunt bevindt. Zodra de
meetadapter goed tegen het meet-
punt is geplaatst, klinkt er opnieuw
een geluidssignaal, waarna men
via een drukknopje op de meetarm

Voor het kalibreren van de ‘nulstand’
hoeft men slechts de elektronische
meetarm in rustsituatie op een uit-
sparing in de meetrail te leggen.

Het updaten van het meetpro-
gramma of de databank gaat heel
eenvoudig door het lezen van een
nieuwe cd-rom.

De computer geeft voor elk meet-
punt op welke meetadapter ge-
bruikt moet worden.Die past ver-
volgens spelingsvrij in of rond het
meetpunt.De adapter wordt sim-
pelweg op de meetarm geklikt.Op
de achtergrond ziet u een hulpstuk
om de MacPherson bevestiging te
meten in uitgebouwde toestand.

De meetarm kan worden verlengd
met deze superlichte carbon-
tussenstukken,om ook dieper ge-
legen meetpunten gemakkelijk te
kunnen bereiken.Dankzij een
elektronische codering met con-
tactpennetjes herkent de compu-
ter welk tussenstuk is gemonteerd
en weet daar de lengte van.

FOTO’S:JAN LIEFTINK

Met dit hulpstuk kan men bovenliggende meetpunten
in kaart brengen,zoals ook de MacPhersonbevesti-
ging.De wielen hoeven niet eens te worden gedemon-
teerd

Het ‘haakse’verlengstuk maakt het mogelijk verticale
punten op te meten,zoals de bevestiging van het por-
tierscharnier
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SCHADEHERSTEL
Elektronisch meetsysteem helpt bij diagnose en reparatie

Is het niet duidelijk welk meetpunt de computer
precies bedoelt,dan is een digitale foto op te
roepen.

Na de carrosseriemeting kan de computer een rapport uitprinten met alle
meetpunten en de eventuele afwijkingen ten opzichte van de originele
maatvoering.

NAJA is ook inzetbaar voor een symmetrie-
meting,bijvoorbeeld bij een los chassis,sub-
frame of een auto die niet in de databank voor-
komt.Eerst wordt met vier meetpunten de hart-
lijn bepaald,daarna kan men elk gewenst punt
opmeten en eenvoudig speermaten bepalen.

Zodra de meetarm goed op het meetpunt is ge-
plaatst toont de monitor de afwijking in het
horizontale en verticale vlak.

Na selectie van de auto in databank of kaarten-
bak verschijnt dit bodemplan met meetpunten.
Door vier punten (hier roze omcirkeld) buiten
de schadezone te selecteren en op te meten, is
de hartlijn bekend en kan het eigenlijke meten
beginnen.

Van de auto én de klant worden diverse gege-
vens ingetoetst.Die worden aan het meet-
rapport gekoppeld en maken het terugzoeken
in het geheugen erg gemakkelijk.Er is ook
ruimte voor algemene opmerking over dit
schadegeval en de afhandeling ervan.

De schade-auto is via een merk,model en type
keuzemenu snel in de databank te vinden.Au-
to’s die men al eerder heeft opgemeten vindt
men direct in de ‘kaartenbak’.

de computer opdracht geeft de me-
ting uit te voeren.

NAJA bewijst ook dienst tijdens
het reparatieproces. De computer
kan tijdens het richten de bewegin-
gen van een meetpunt volgen. De
meetadapter wordt dan met een
speciaal klemstuk vastgezet aan
het meetpunt. Op het computer-
scherm is de verplaatsing van het
punt continu te volgen. Dit kan
overigens niet bij meerdere meet-
punten tegelijk. Men moet dus
punt voor punt afwerken. 

Na afloop van een carrosserie-
meting zorgt een kleurenprinter
voor een gedetailleerd meetrapport
met het bodemplan en de drie-
dimensionale positie van alle op-
gemeten punten met de afwijkin-
gen ten opzichte van de fabrieks-
waarden.

Omdat de NAJA-programma-
tuur onder Windows ’95 draait, is
het meetsysteem zeer gebruikers-

vriendelijk. Men hoeft weinig
meer te doen dan het aanklikken
met de muis van duidelijk herken-
bare pictogrammen. 

Voorts beschikt de computer over
een ‘ingebouwde’ handleiding. In
elke stap van het programma kan
een helppagina worden opgeroe-

pen die de schadehersteller verder
op weg helpt.

Ook symmetriemeting
Mocht een schade-auto onverhoopt
niet in het geheugen van de com-
puter voorkomen, dan kan men
toch een diagnose verrichten. Er is
namelijk voorzien in een zoge-
heten symmetriemeting. Door vier
tegenover elkaar liggende en cor-
responderende punten te meten,
kent de computer de hartlijn van de
auto. Vervolgens kan men elk ge-
wenst punt kiezen en daarvan ook
het tegenoverliggende (correspon-
derende) punt opmeten, waarna de
computer eventuele symmetrie-af-
wijkingen laat zien. Ook kan men
de computer de afstand tussen
twee meetpunten laten bepalen,
zodat eenvoudig ‘speermaten’ wor-
den uitgerekend. Dit symmetriep-
rogramma is ook toepasbaar voor
losse chassis of uitgebouwde com-
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Elzinga Autoschade:

Schade-omvang
zwart-op-wit
Schadeherstelbedrijf Elzinga in
Heerenveen maakte begin dit jaar als
eerste kennis met het NAJA-meet-
systeem.Directeur R.H.Elzinga is
ervan overtuigd dat binnen twee tot
drie jaar de aanschaf van een elek-
tronisch meetsysteem onontkoom-
baar is.“Schade-auto’s moeten
steeds sneller klaar zijn.Dat lukt al-
leen als je een zorgvuldige voor-ex-
pertise kunt doen.Met een elektro-
nisch meetsysteem heb je in korte
tijd een nauwkeurig beeld van de
werkelijke omvang van de schade en
er ontgaat je werkelijk niets.Natuur-
lijk kan dat ook met een mechanisch
meetsysteem, maar dan ben je vele
uren bezig.Bovendien heb je met
een mechanisch systeem nooit een
bewijs dat een auto goed is gerepa-
reerd.Een systeem zoals NAJA

maakt het mogelijk de auto ná repa-
ratie volledig op te meten, zodat je
een zwart-op-wit bewijs hebt dat de
auto weer in een perfecte staat is.Dat
straalt niet alleen vertrouwen uit
maar vrijwaart je ook van garantie- of
aansprakelijkheidsclaims achteraf.’’
Is een forse investering in een elek-
tronisch meetsysteem wel rendabel
te maken? Elzinga vreest van niet.
“Wij zijn te klein waardoor het sys-
teem niet continu in gebruik is.Toch
kunnen we niet om dergelijke ontwik-
kelingen heen.Prettig is wel dat
NAJA ook tijdens het richten zelf z’n
nut bewijst.Je ziet immers precies
wat je doet.Dat spaart ook tijd.We
hopen dat de databanken van deze
elektronische meetsystemen straks
daadwerkelijk alle autotypen bevat-
ten.Dat schijnt nu het geval te zijn.’’

Voor diagnose-doeleinden kan men het NAJA meetsysteem ook gebrui-
ken in combinatie met een tweekoloms hefbrug.De meetrail met elektro-
nische meetkop wordt simpelweg op deze verrijdbare steun geplaatst.

Snelheid en nauwkeurigheid zijn de trend in schadeherstel.Elektronische
meetsystemen sluiten daar perfect bij aan,aldus R.H.Elzinga.

A.N. Cupédo

ponenten zoals subframes.
Met de nieuwste versie van

NAJA is het zelfs mogelijk bij ‘on-
bekende’ auto’s, die dus niet in het
databestand voorkomen, een eigen
bodemplantekening te maken. Dit
bewijst ook z’n nut bij het aan-
brengen van belangrijke modifica-
ties aan een chassis. Past men bij-
voorbeeld de achteras aan bij een
auto voor invalidenvervoer, dan
kan de bestaande bodemplanteke-
ning simpel worden aangepast, zo-
dat men in geval van schade be-
schikt over de juiste gegevens.

Eenvoudig updaten
De meetprogramma’s en de data-
bank met fabrieksgegevens zijn
vastgelegd op de harde schijf van
de computer. Die worden éénmalig
met een cd-rom weggeschreven.
Het updaten van de meetprogram-
ma’s of de databank gaat eenvou-
dig door het lezen van een nieuwe
cd-rom. Daar hoeft dus geen servi-
cemonteur voor langs te komen.

De databank bevat overigens
veel meer gegevens dan alleen het
bodemplan van een auto. Van di-
verse meetpunten zijn bijzonder-
heden opgenomen, zoals kunststof
afdekdoppen die men moet verwij-
deren. Bij lastige meetpunten kan
men een digitale foto oproepen.

Elke carrosseriemeting kan
men, compleet met gegevens van
de klant, auto en verzekerings-
maatschappij, opslaan op de harde
schijf van de computer. Ook voor

opmerkingen (zoals de afhandeling
van de schade) is plaats. Deze
meetrapporten zijn later erg een-
voudig terug te vinden. Desge-
wenst kan men ze ook op een losse
diskette kopiëren.

Richtbank of hefbrug
Het NAJA elektronische meetsys-
teem is te gebruiken op richtban-
ken van Celette. Maar ook de com-
binatie met een tweekoloms
hefbrug is mogelijk. Daarvoor le-
vert Celette een verrijdbare steun,
die de meetrail ondersteunt. Ideaal
voor de voor- en na-inspectie om-
dat de richtbank dan voor andere
doeleinden kan worden ingezet.
Zelfs is een lage steun leverbaar
om NAJA, in combinatie met een
vloerrichtsysteem, te kunnen ge-
bruiken.
Ideaal is de toepassing van NAJA
op de nieuwe Celette Griffon-
richtbank. Deze multifunctionele
richtbank is zowel geschikt voor
lichte oprijschades als voor zware
mallenschades. De bank beschikt
over een geïntegreerde schaarlift
die de (wegneembare) rijbaandelen
naar een hoogte van maximaal 142
cm brengt. Over ergonomisch
schadeherstel gesproken! De on-
derzijde van de auto is perfect be-
reikbaar en de schadehersteller
werkt in een comfortabele, staande
houding. Dankzij toepassing van
verhoogde oprijbanen kunnen de
lasnaad-klemarmen en traversen
op de richtbank blijven zitten, dat

versnelt het richtproces nog verder.
Het kalibreren van het elektroni-

sche meetsysteem is overigens erg
simpel. Het enige dat nodig is, is
de meetarm in rustpositie op een
houder in de meetrail te leggen.
Dit beschouwt de computer ver-
volgens als ‘nulpunt’.

Maatnauwkeurig
Elektronische meetsystemen, zoals
NAJA, hebben ongetwijfeld een
grote toekomst. Men heeft in korte
tijd een duidelijk beeld van de
schade-omvang, zodat direct voor
het juiste reparatietraject kan wor-

den gekozen. Bovendien worden
ook de niet-mallen schades (aan-
toonbaar) maatnauwkeurig gere-
pareerd.

Celette-importeur Sun Electric
uit Amsterdam, tel.: (020)-568 26
11, biedt het NAJA meetsysteem
compleet aan voor ƒ 69.000,-. De
verrijdbare steun voor diagnose
van auto’s op een hefbrug kost 
ƒ 2.450,-. Wie verdere vragen heeft
over NAJA, of een praktijkdemon-
stratie wil bijwonen, kan contact
opnemen met Sun Electric. 
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