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Het is jammer dat de teststraat in
ons land zo weinig opgang maakt.
Veel werkplaatsen concentreren
zich bij de investeringen op de
noodzakelijke APK-apparatuur,
wat veelal een solo-remmentest-
bank betekent. Een teststraat, waar-
bij naast de remmen ook de schok-
dempers, sporing en eventuele
ander zaken worden bekeken, sluit
veel beter aan op de ‘service in de
toekomst’. In aanwezigheid van de
klant kan men zonder iets te de-
monteren, een veelomvattende
diagnose stellen. Noodzakelijke re-
paraties kunt u direct met de klant
doorspreken. Dat voorkomt verras-
singen achteraf en levert tevreden
klanten op. Bovendien komt het de
werkplaatsomzet ten goede omdat
de klant eerder bereid is toestem-
ming te geven voor reparaties. Zien
doet geloven! Een belangrijk voor-
deel is bovendien dat de monteur
gericht aan de slag kan. Tot slot
noemen we nog de ruimtewinst.
Solo-testapparatuur neemt veel
meer vierkante meters in beslag en
is funest voor een optimale routing.

PC-sturing is de toekomst
Eenvoudige teststraten zijn in feite
weinig meer dan een remmentest-
bank waar men een schokdemper-
tester en zijslipmeter aan kan kop-
pelen. De meetmodules maken
gebruik van één uitlezing. De meer
geavanceerde teststraten beschik-
ken over een moderne pc met kleu-
renmonitor als centrale besturing,
soms met gebruikersvriendelijke
Windows-software. Aan de pc zijn
zoveel testmodules te koppelen als
u zelf wenst, tot een uitlaatgastester

en koplampafstelapparaat aan toe.
De computer verzamelt alle meet-
resultaten, analyseert deze, slaat ze
op in een databank en verzorgt een
duidelijk diagnoserapport voor
werkplaats èn klant. Zo’n moderne
teststraat kan deel uitmaken van
een compleet netwerk in de werk-
plaats, zodat bij de werkplaats-

receptie de klant- en voertuigge-
gevens reeds kunnen worden in-
gebracht.

Op deze pagina’s hebben we van
de bij ons bekende aanbieders van
teststraten de mogelijkheden opge-
somd. Bij de leveranciers kunt u
gedetailleerde informatie opvra-
gen. Wilt u overigens een remmen-

testbank aanschaffen, maar is het
budget niet toereikend voor een
teststraat, kies dan wel een type dat
later kan worden uitgebreid met
testmodules. Gebruik ook een in-
stortframe dat latere uitbreiding
zonder breekwerk mogelijk maakt!

A.N. Cupédo

Complete diagnose zonder demontage

Gezondheidsonderzoek
Een teststraat biedt de mogelijkheid om, in aanwezigheid van de klant, binnen enkele minuten een veel-

omvattende diagnose te stellen. De monteur kan gericht aan het werk en de klant weet vooraf waar hij aan

toe is. Werkplaatsomzet en productiviteit varen er wel bij.
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Altus Combo: supercompact,
grootse prestaties

Met de SDL 260 introduceert Bosch
een modulaire teststraat met pc en
gebruikersvriendelijke Windows 95
software.In de meest complete confi-
guratie beschikt die over een pc, 17µ
kleurenmonitor, rollenremtestbank,
Eusama-wielophangingstester met
weging en een zijslipmeter.Ook kan
uitsluitend de pc worden aange-
schaft, waar men dan de gewenste
modules aan kan koppelen.Zo ont-
staat een maatwerk-teststraat.De
SDL 260 produceert in een automa-
tisch testverloop binnen enkele mi-
nuten een overzichtelijk diagnose-
rapport van sporing, wielophanging

en remmen.Compleet met afstands-
bediening en pedaalkrachtmeter
kost de Bosch SDL 260 ƒ39.983,-
excl.montage/inbouw.Uitbreiding
met een koplampafstelapparaat is
mogelijk en met het Bosch-Werk-
plaats-NET kan de SDL ook commu-
niceren met andere werkplaatsappa-
ratuur.Zo ontstaat een veelomvat-
tend aanname-concept.
De Bosch-apparatuur wordt tegen-
woordig geleverd door Aleq Engi-
neering en de vijf Bosch Equipment
Partners (APS, Fugo Equipment,
Jobé, van Kappel en Kooijman’s
Handelsonderneming).

Bosch verzorgt compleet 
aanname-concept

Kroesbeek importeert sinds kort de
remmentestbanken en teststraten
van de Italiaanse fabrikant Protech.
De basis vormt een platenremtest-
bank die is uit te breiden met een op-
hangingstester en zijslipmeter.Op
digitale displays zijn de testresulta-
ten af te lezen.De platenremtest-
bank is NMi goedgekeurd.

Protech: 
Italiaanse
platenbank

TBA importeert teststraten van het
Duitse Seppeler en het Franse Mul-
ler-Bem.De ‘instapper’van Muller-
Bem is de 7350-serie, een combina-
tie van rollenremtestbank, schok-
dempertester (met weging) en zijslip-
meter.Voor de uitlezing wordt een
analoge uitlezing in combinatie met
LCD-displays gebruikt.Prijs:vanaf 
ƒ30.250,-.Wie een kleurenmonitor
wil, kan kiezen uit drie Bilanmatic
modellen.De duurdere uitvoeringen
daarvan draaien onder Windows en

beschikken over een cd-rom.De uit-
breidingsmogelijkheden zijn bijna
onbegrensd;we noemen een uitlaat-
gas- en uitlijnmodule.
De teststraat FPS 60.6 van Seppeler
omvat een rollenremtestbank,
Eusama-schokdempertester, zij-
slipmeter en een meetzuil met analo-
ge uitlezing in combinatie met LCD-
displays.Koppeling met een pc is
mogelijk.TBA biedt de Seppeler test-
straat aan, compleet met printer en
afstandsbediening, voor ƒ46.500,-.

TBA heeft dubbele aanbieding

prijs ten opzichte van een solo-rem-
menbank minimaal.Een complete
test van remmen, onderstel en zijslip
duurt minder dan 2 minuten.Bijzon-
dere details van de geavanceerde
suspensietester zijn de licht gebogen
meetplaat (auto rolt vanzelf in de juis-
te meetpositie!) en de gelijktijdige
meting van rechter en linker wiel.Dit
houdt de snelheid erin! De remmen-
bank kan tot een aslast van 3 ton me-
ten zodat ook beladen bestelauto’s
probleemloos kunnen worden ge-
test.Voor de uitlezing van de test-
resultaten levert Altus verschillende
monitor-consoles.Een Altus test-
straat laat zich eenvoudig integreren
in een netwerk.Ook aansluiting van
een uitlaatgastester en roetmeter
behoort tot de mogelijkheden.Altus
levert al een complete teststraat
(remmen, sporing, suspensie) voor 
ƒ 23.500,-.

De Nederlandse fabrikant Altus heeft
zojuist de Combo SR2000 geïntro-
duceerd.Bijzonder hieraan is de inte-
gratie van een rollenremtestbank èn
suspensietester in één zeer compac-

te module.
Dankzij dit
concept kan
een volledi-
ge teststraat
worden ge-
realiseerd
op minder
dan 2,5 me-
ter.Door de
slimme inte-
gratie van
de suspen-
sietester
(met we-
ging) in de
rollenbank,
is de meer-
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Als vooraanstaand fabrikant van
onderstel-testapparatuur en ver-
mogenstestbanken, biedt AHS
Schneider ook een modulair test-
straatconcept.De basis wordt ge-
vormd door de remmentestbank, van
daaruit kan de teststraat worden uit-
gebouwd tot vrijwel elke configuratie
die de klant wenst.Voor wie liever
een kant-en-klare aanbieding wil,
levert importeur Aleq Engineering de
Multi-Topline (ƒ38.670,-) en Multiflex
Plus (ƒ49.300,-) teststraten.Eerst-
genoemde omvat naast de remmen-
testbank een zijslipmeter, schok-
dempertester (met weging) en

analoge wijzerinstrumenten.De wer-
king is volautomatisch, na de test
verzorgt een strookprinter een over-
zicht van de meetresultaten in cijfer-
vorm.De Multiflex Plus beschikt over
dezelfde testmodules, maar wordt
met een pc-installatie geleverd.De
meetresultaten kunnen hier op een
kleurenbeeldscherm worden geana-
lyseerd en met een A4 kleurenprinter
worden afgedrukt.Ook kan men de
test archiveren in het geheugen.
Dankzij de Picaro software is het mo-
gelijk eigen testprogramma’s samen
te stellen.Met de pc-installatie blijft u
dus altijd up-to-date.

Beissbarth heeft het goed begrepen:
een teststraat dient niet alleen om de
productiviteit in de werkplaats te ver-
hogen, maar speelt vooral een rol bij
de ‘aanname’om noodzakelijke
reparaties vooraf aan het licht te
brengen en met de klant door te pra-
ten.De Screenline teststraat van
Beissbarth ziet er dan ook gelikt uit,

presenteert de bevindingen in duide-
lijke vorm, en biedt de mogelijkheid
na de test alle meetgegevens in een
klanten-databank op te slaan.
Het eenvoudigste model is de Micro
Testline 6900, bestaande uit een rol-
lenremtestbank, zijslipmeter en on-
dersteltester (Eusama-principe).
Voor de weergave van de meetwaar-
den wordt een grote analoge meet-
klok met dubbele wijzers toegepast,
in combinatie met een LCD-uitlezing.
Compleet met printer kost deze test-
straat ƒ35.500,-.Parallel aan het uit-
leeskabinet kan een pc met beeld-
scherm worden geschakeld.Dat
biedt de mogelijkheid om meetresul-
taten in grafiekvorm weer te geven
en op te slaan in een databank.
Het paradepaardje van Beissbarth is
de Screen Testline 7000.Deze bevat
dezelfde testcomponenten, alleen
verzorgt hier een pc met 20µ kleuren-
monitor de centrale besturing.De pc
is voorzien van een databank.De
Screen Testline 7000 vergt een in-
vestering van ƒ42.500,-. In de
Kompakt-uitvoering met 17µbeeld-
scherm en eenvoudiger kabinet komt
de prijs op ƒ36.600,-.Dan kan men
ook nog kiezen voor een uitvoering
met de Beissbarth MSAT 6600, een
zeer geavanceerde schokdemper-
tester, voor ƒ49.000,-.

Comar, waarvan de verkoop wordt
behartigd door Explora in Ede, levert
een gevarieerd programma test-
straten.Er is namelijk keus uit een
platen- en rollenuitvoering.Een mo-
del met 4-plaats remmentestbank,
Eusama-schokdempertester en zij-
slipmeter en digitaal uitleesdisplay
kost ƒ33.820,-.Dezelfde configura-
tie, maar dan met kleurenbeeld-
scherm, komt op ƒ37.595,-.De ver-
sie met rollenremtestbank, schok-
dempertester en zijslipmeter is uit-
sluitend te koop in combinatie met
een kleurenmonitor en vergt een in-
vestering van ƒ42.850,-.Het vermel-
den waard is het ‘Easy-Pass’sys-

teem dat bestaat uit een ‘derde’rol
tussen de aandrijfrollen voor het pro-
bleemloos over de bank rijden.Dat is
vooral belangrijk wanneer de test-
straat in de werk-
plaatsdoorgang
ligt.De Comar-
teststraten zijn
van betrouwbaar
Nederlands fabri-
kaat.

AHS Schneider: u vraagt, 
wij bouwen!

Comar biedt keuze uit platen 
of rollen

Beissbarth Screen-Testline 
geeft klant vertrouwen
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Ook Facom levert een complete test-
straat met rollenremtestbank, weeg-
inrichting, Eusama-schokdemper-
tester en zijslipmeter. Inclusief printer
en afstandsbediening hanteert
Facom Gereedschappen een prijs
van ƒ39.500,-.Deze CLS300 is voor-
zien van een gecombineerde
links/rechts analoge uitlezing, ge-
combineerd met digitale displays.
Handig bekeken is de pc-aansluiting,
die koppeling met een pc mogelijk
maakt.Er is overigens ook een video-
model met kleurenmonitor leverbaar.
Desgewenst kan men starten met
een basis-remmentestbank en deze
later uitbreiden tot teststraat.

Facom: van
remmentest tot
teststraat

Newcom is een Nederlandse fabri-
kant van high-tech platenremtest-
banken met weegsysteem, die ook in
combinatie met een schokdemper-
testmodule en zijslipmeter kunnen

worden geleverd.De schokdemper-
tester kan men ook in een later sta-
dium aanschaffen.Voor de uitlezing
wordt een representatief kabinet met
digitale displays toegepast.Tijdens
de technische ontwikkeling van de
platenbanken heeft Newcom veel
aandacht besteed aan de reprodu-
ceerbaarheid van de meting.Prima
geschikt dus voor de APK II.

Reproduceerbaar meten 
met Newcom

Cartech is al jaren actief op het ge-
bied van teststraten.Men levert de
COMBIline 2000 E en de VIDEOline
2000 E.Eerstgenoemde is eenvoudi-
ger uitgevoerd met analoge wijzer-
instrumenten voor de remkracht, ter-
wijl de VIDEOline is uitgevoerd met
pc, groot kleurenscherm en Windows
95/98 besturing.De VIDEOline is dus
duidelijk afgestemd op de toekom-
stige ontwikkelingen.Overigens kan
de COMBIline ook een pc-upgrading
ondergaan.Beide modellen zijn
compleet te bestellen met rollenrem-
testbank, Eusama ondersteltester en
zijslipmeter, maar ook in ‘etappes’,
aangezien het een modulair systeem
betreft.Voor een complete COMBI-
line teststraat moet u rekenen op een

investering van ƒ41.472,- waar dan
nog de nodige toeters en bellen en
de inbouwkosten bijkomen.Voor 
de VIDEOline rekent importeur 
Oskamp Equipment een vanafprijs
van ƒ39.820,- excl.het pc-cabinet.

Cartech stapt
over op pc

Van Leeuwen Techniek is een echte
specialist in teststraten.In het buiten-
land heeft dit innovatieve Nederland-
se bedrijf al diverse projecten gere-
aliseerd bij grote keuringsinstanties,
waar binnen enkele minuten een
auto volledig automatisch wordt ge-
test.En dat behelst aanzienlijk meer
dan een ‘simpele’remmen- en onder-
steltest.De ervaringen die VLT daar-
bij heeft opgedaan worden natuurlijk
ook benut bij de teststraten voor het
‘gewone’garagebedrijf.VLT loopt wat
de toegepaste techniek betreft dus
duidelijk voorop.Het programma van
VLT biedt volop mogelijkheden om

een teststraat ‘naar wens’samen te
stellen.De basis wordt gevormd door
een rollenremtestbank met ana-
loog/digitale uitlezing of een kleuren-
monitor, desgewenst met pc.Deze
kan worden uitgebreid met een op-
hangingstester (Eusama principe)
en een zijslipmeter.Ook voor de inte-
gratie van een volautomatisch kop-
lampafstelapparaat en emissietester
schrikt VLT niet terug.Wilt u een
beeld krijgen van het teststraat-con-
cept van de toekomst, dan moet u
zeker eens bij de door VLT uitgewerk-
te projecten gaan kijken.

Van Leeuwen Techniek 
loopt voorop
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Met het equipmentmerk Space heeft
Mubrau een modern programma
wielservice-apparatuur in huis ge-
haald.Onder de naam ‘Dimension 3
Test Line’levert Space een geavan-
ceerde pc-gestuurde teststraat met
kleurenmonitor.Het systeem is mo-
dulair uit te breiden.Behalve een rol-
lenremtestbank (met weegsysteem)
zijn er een zijslipmeter, schokdem-
pertester en spelingsdetector op aan
te sluiten.Zelfs het uitspoor in de
bocht wordt gemeten.Ook een uit-
laatgastester, roetmeter en koplam-
pafstelapparaat kunnen in de Space
Test Line worden geïntegreerd, zo-
dat een veelomvattend diagnoserap-
port kan worden opgemaakt.De test-
gegevens worden driedimensionaal
gevisualiseerd op het 21µ scherm.
Het programma is gloednieuw, waar-
door de prijzen nog niet bekend zijn.

Space stelt veelomvattende
diagnose

WERKPLAATS ’99
Trends en aanbod teststraten voor personenauto’s

Wie de prijslijst van Arex bekijkt, ziet
al snel door de bomen het bos niet
meer.Het aantal leverbare typen is
enorm en dat betekent dat u bij Arex
een teststraat kunt bestellen in vrij-
wel elke configuratie die u wenst.
Ook een latere uitbreiding van rem-
mentestbank tot volwaardige test-
straat is geen probleem.Arex is een
groot voorstander van de platenrem-
testbank, vanwege de dynamische
meting en het feit dat ook auto’s met
ABS en 4WD probleemloos zijn te
testen.Complete teststraten levert
Arex in twee uitvoeringen:de
GC1400 ST 4PS en de GC2002 ST
4PS.Het verschil zit ’m in het meter-
kabinet.De GC1400 heeft een een-
voudige kast met 14µmonitor, terwijl
de 2002 is voorzien van een luxe ka-
binet met 19µmonitor.Beide test-
straten beschikken over een pc met
harde schijf en diskette-station, vier
remtestplaten, weging, zijslipmeter

en een suspensietester.Deze onder-
steltester is een vervolmaking van
het Eusama-principe, waarbij heel
betrouwbaar het wegcontact wordt
gemeten.De Arex-apparatuur munt
uit in een heldere presentatie van de
meetgegevens, waarbij ook dia-
gnose wordt gesteld.Arex geeft de
volgende prijzen op:ƒ39.822,- voor
de GC1400 en voor de GC2002 is dit
ƒ42.972,- .Dat is zonder printer,
afstandsbediening en pedaal-
krachtmeter.

De uiterst actieve equipment-fabri-
kant Maha heeft op het gebied van
teststraten diverse aanbiedingen.In-
teressant is vooral het ‘Euro-sys-
teem’.U schaft de communicatie-unit
Euro-systeem aan, bestaande uit
een Pentium-pc, Windows-software
en kleurenmonitor.Vervolgens kunt u
zelf bepalen welke testcomponenten
u in de teststraat wilt integreren.De
mogelijkheden zijn talrijk.Behalve
een rollenremtestbank, onderstel-
tester en zijslipmeter levert Maha
een aangepaste schaarhefbrug met
ingebouwde spelingsdetector en een
koplamptester en roetmeter die kun-
nen worden aangesloten op de com-
puter van de teststraat.Zo ontstaat
een uiterst veelzijdige teststraat/
werkplek op een beperkt aantal vier-
kante meters.Dat vergt natuurlijk wel
een forse investering.Voor wie dit te
veel van het goede vindt, heeft Maha
de IW 2 Screen remmentestbank.

Deze microprocessor-gestuurde
tester met kleurenmonitor en printer
kost compleet met schokdemper-
tester en zijslipmeter circa ƒ52.000,-
bruto.Verder behoort maatwerk bij
Maha altijd tot de mogelijkheden.

Maha beperkt zich niet 
tot ondersteltest

Arex stelt 
betrouwbare
diagnose

De Hofmann Safelane Pro is een
modulaire teststraat met snelle
pentium-computer (inclusief harde
schijf en cd-rom) en Windows 95 be-
sturing.Het laatste waarborgt een
optimaal bedieningsgemak.Dankzij
het ‘Plug and Play’principe kunnen
testmodules in een later stadium
zeer eenvoudig worden aangekop-
peld.De Safelane Pro bevat een rol-
lenremtestbank, zijslipmeter en een
geavanceerde Eusama-onderstel-
tester met positioneringshulp.Een
databank helpt bij de interpretatie
van de meetresultaten, die via een
kleurenmonitor duidelijk worden
gepresenteerd.De Safelane Pro kan
eenvoudig in een netwerk worden
geïntegreerd, zodat bij de receptie-
balie bijvoorbeeld al de nodige ge-
gevens kunnen worden ingebracht.
Dat scheelt tijd bij de uiteindelijke
test. In complete uitvoering kost de
Hofmann teststraat ƒ39.500,- excl.
montage en instortframe.

Plug and Play
bij Hofmann 
Safelane Pro
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Met de VIC-3000 heeft Sun een mo-
derne teststraat in huis.Hij is pc-
gestuurd, heeft een groot formaat
21µ kleurenmonitor en A4 kleuren-
printer.Standaard is de VIC-3000
voor een bedrag van ƒ37.900,- uitge-
rust met een rollenremtestbank,
Eusama-schokdempertester, we-
ging en zijslipmeter.Desgewenst kan
een uitvoering zonder zijslipmeter
worden besteld.De Sun teststraat
leent zich ook voor de integratie van
andere testmodules, zoals een elek-
tronisch koplampafstelapparaat en
de Sun uitlaatgastesters.Ook een

Sun’s visie 
op het test-
straatconcept

tweede
monitor
(voor bij
de werk-
plaatsre-
ceptie of
wachtruimte voor de klant!) behoort
tot de mogelijkheden.Voor wie de
aanschaf van een VIC-3000 het
budget te boven gaat, biedt Sun de
VIC-5000.Deze is voorzien van een
platenremtestbank (2-plaats) met
wielophangingstester (ƒ18.565,-).
Uitbreiding met een zijslipmeter en
vier platen is mogelijk.

AHS Schneider
Aleq Engineering bv
Koningsbergenstraat 1
7418 ER Deventer
☎ (0570) 67 99 10
Fax: (0570) 60 98 08
en
Phoenixstraat 5
1812 PN Alkmaar
☎ (0570) 67 99 10
Fax: (072) 540 10 14

Altus
Overlander Techniek bv
Handelsweg 18
3881 LS Putten
☎ (0341) 36 06 60
Fax: (0341) 35 13 42

Arex
Arex bv
Kruisbaak 5
2165 AJ Lisserbroek
☎ (0252) 41 91 51
Fax: (0252) 42 05 10
en
Nijboer Blijstra Techniek bv
Hoge Eng Oost 9A
3882 TM Putten
☎ (0341) 35 41 82
Fax: (0341) 35 37 74

Beissbarth
Saarloos Garage 
Uitrustingen bv
Postbus 29
5825 ZG Overloon
☎ (0478) 64 21 25
Fax: (0478) 64 21 05

Bosch
Aleq Engineering bv
Koningsbergenstraat 1
7418 ER Deventer
☎ (0570) 67 99 10
Fax: (0570) 60 98 08
en
Phoenixstraat 5
1812 PN Alkmaar
☎ (0570) 67 99 10
Fax: (072) 540 10 14

Comar
Explora bv
Postbus 300
6710 BH Ede
☎ (0318) 64 82 20
Fax: (0318) 64 82 45

Cartec
Oskamp Equipment bv
Postbus 279
3800 AG Amersfoort
☎ (033) 454 59 00
Fax: (033) 454 59 01

Facom
Facom Gereedschappen bv
Postbus 134
4130 EC Vianen
☎ (0347) 36 23 62
Fax: (0347) 37 60 20

Hofmann
Berg-O-Tool bv
Postbus 47
7400 AA Deventer
☎ (0570) 50 05 00
Fax: (0570) 62 46 44
en
Stertil-ATN bv
Postbus 6014
3600 HA Maarssen
☎ (030) 241 06 90
Fax: (030) 241 05 78

Maha
Maha Nederland bv
Postbus 196
4130 ED Vianen
☎ (0347) 32 30 60
Fax: (0347) 32 30 62

Muller-Bem
TBA bv
Postbus 120
1390 AC Abcoude
☎ (0294) 28 44 28
Fax: (0294) 28 18 57

Newcom
CBX Nederland
Lingedijk 28a
4191 VE Geldermalsen
☎ (0345) 58 06 70
Fax: (0345) 58 06 82

Protech
Kroesbeek Electronica
Postbus 299
4870 AG Etten-Leur
☎ (076) 501 66 06
Fax: (076) 503 28 61

Seppeler
TBA bv
Postbus 120
1390 AC Abcoude
☎ (0294) 28 44 28
Fax: (0294) 28 18 57

Space
Mubrau bv
Postbus 37
6120 AA Born
☎ (046) 485 20 78
Fax: (046) 485 22 02

Sun
Sun Electric Nederland
Postbus 94041
1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11
Fax: (020) 694 79 62

VLT
Van Leeuwen Techniek bv
Postbus 85
4940 AB Raamsdonksveer
☎ (0162) 51 93 33
Fax: (0162) 51 94 40

Aanbieders teststraten
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