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APPARATUUR
Laden, testen en onderhoud van startaccu’s

Merkwaardig genoeg wordt er in
de werkplaats maar zelden naar de
accu omgekeken. Zo kan het ge-
beuren dat een auto die recent een
grote beurt heeft gehad na de eer-
ste de beste nachtvorst startkuren
vertoont. De betreffende automo-
bilist stapt vervolgens naar de
dichtstbijzijnde snelfitter voor de
montage van een nieuwe accu. Het
vertrouwen in ‘zijn’ autobedrijf is
geschaad en de werkplaats heeft
omzet aan de concurrent weggege-
ven. Accu-service moet dan ook
meer aandacht krijgen.
Het is vooral zaak om aan de accu
het nodige onderhoud te plegen om
een probleemloze werking te ga-
randeren en bovendien periodiek
de conditie te meten. Je kan op die
manier redelijk goed voorspellen
of de accu het nog volhoudt tot de
volgende beurt, of dat preventieve
vernieuwing geboden is.

Accu heeft het zwaar
Eigenlijk dekt vandaag de dag de
naam ‘startaccu’ niet meer de la-
ding. De accu doet immers niet al-

leen dienst als starthulp, maar is
ook een constante voedingsbron
voor het boordnet. Het aantal
stroomverbruikers in een moderne
auto neemt enorm toe, óók als de
motor niet loopt gaat het verbruik
vaak door. Bij trucks heeft de accu
het nog zwaarder, want daar zor-
gen koelkasten, magnetrons, TV’s
en andere comfort-accessoires
voor een continue belasting.

Na het afzetten van het contact
wordt er dus permanent stroom
van de accu onttrokken. Accu’s die
niet meer in optimale conditie zijn
raken na enkele dagen al zo ver
uitgeput dat ze als starthulp in ge-
breke blijven. Dat geldt zeker voor
dieselauto’s, waar de startmotor
een hoge compressie moet over-
winnen en bovendien het voor-
gloeisysteem veel energie vraagt.

Stroom zonder weerstand
Voor een probleemloze voeding
van de startmotor en elektrische
accessoires is niet alleen de accu
zelf van belang. Ook met een goe-
de, voldoende geladen accu kun-

Preventieve accu-service verdient meer aandacht

Vlotte start verzekerd
Een auto kan nog zo goed

onderhouden zijn; zonder

een energierijke startaccu

zal hij niet tot leven komen.

Aangezien auto’s tegen-

woordig nog maar zelden

de werkplaats zien, zijn

preventief accu-onderhoud

en een conditietest  voor-

waarden voor langdurig en

probleemloos starten.
Tijdens zowel de kleine als de  grote onderhoudsbeurt moet de accu
meer aandacht krijgen.Door middel van een conditietest kan men vast-
stellen of preventieve vervanging gewenst is.Dat bespaart de klant veel
narigheid en komt tevens de werkplaatsomzet ten goede.

Ook een gebrekkige stroomgeleiding zorgt voor startproblemen.Maak
accupolen daarom  altijd goed schoon en vet ze in met een zuurvrij vet.
Houdt ook de massaverbindingen vrij van corrosie!
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De ladingstoestand zegt natuurlijk
niets over de eigenlijke conditie
van de accu. Om deze te bepalen
moet de accu eerst volledig wor-
den geladen en vervolgens ontla-
den. Dat is een tijdrovende bezig-
heid. Interessanter is echter de
belastingstest, waarbij het startver-
mogen van de accu wordt bepaald.
In korte tijd wordt van de accu een
grote stroom onttrokken, waarbij

de tester de spanningsval meet.
Om een juiste conclusie te kunnen
trekken dient de accu wel voldoen-
de geladen te zijn en dat is natuur-
lijk niet altijd het geval. Daarom
zijn sommige testers in staat om
ook bij halfgeladen accu’s een be-
trouwbare conditietest uit te voe-
ren. Veel accutesters zijn daarnaast
in staat het laadcircuit (spannings-
regelaar en dynamo) te beproeven.

Als bewijs naar de klant kan een
printer z’n nut bewijzen.

Testen van ontladen accu
Midtronics levert op het gebied
van accutesten het neusje van de
zalm. Deze testers werken volgens
de zogenoemde conductance tech-
nologie. De meting geschiedt op
basis van geleiding. De tester
stuurt een wisselstroompje door de

Is de accu leeg en moet de auto
toch snel worden gestart,dan kan
een starthulp zoals de Ferve F-925
uitkomst bieden.De booster levert
maximaal 250A.Pas overigens wel
op met de boordelektronica!
FOTO:HARREMS

nen er startproblemen optreden.
De boosdoener is dan vaak corro-
sie van accupolen en elektrische
verbindingen, die de stroom geen
vrije doorgang geven. Maak daar-
om regelmatig de accupolen
schoon en vet ze in met zuurvrij
vet . Ook de massaverbindingen
verdienen aandacht, ze hebben het
met het vele strooizout in de winter
zwaar te verduren.

Mocht een accu vroegtijdig de
geest geven, meet dan altijd de dy-
namo en spanningsregelaar door.
Veel accutesters beschikken over
die mogelijkheid.

Hoe is de conditie?
Het testen van de conditie van een
accu gebeurde tot voor kort vooral
wanneer er aanspraak werd ge-
maakt op garantie. Vandaag de dag
komt de accutester vooral tot z’n
recht bij het preventief onderhoud,
oftewel de sporadische grote beurt.
Door de conditie van de accu vast
te stellen, kan een redelijk be-
trouwbare voorspelling worden ge-
daan over de nog resterende accu-
levensduur. Een twijfelachtig
exemplaar kan dan direct worden
vernieuwd, zodat de klant niet kort
na een onderhoudsbeurt met start-
problemen wordt geconfronteerd.

Meest eenvoudige hulpmiddel is
de zuurweger. Deze meet het soor-
telijk gewicht van het elektrolyt,
dat in verband staat met de la-
dingstoestand. Een waarde van
1,20 duidt op een half geladen
accu (rustspanning 12,2 V), 1,12
staat voor leeg (11,7 V) en 1,28
voor vol (12,7 V). Voor een repre-
sentatieve meting moet de accu op
kamertemperatuur en gedurende 2
uur niet geladen zijn. Met de zuur-
weger kan men ook onderlinge
verschillen tussen de diverse accu-
cellen vaststellen, oftewel een
slecht functionerende cel. Een al-
ternatief voor de zuurweger is de
optische zuurweger. De werking
daarvan berust op lichtbreking.

Met de zuurwegers krijgt men
dus slechts een indicatie van de la-
dingstoestand. Natuurlijk kan voor
dit doel ook een nauwkeurige digi-
tale voltmeter worden gebruikt.
Dat is bovendien bij onderhouds-
vrije accu’s de enige mogelijkheid
omdat vuldoppen ontbreken.

Een bekende verschijning onder
de accutesters is de Elektron S
500D,die recent van nieuwe soft-
ware is voorzien om een nog be-
trouwbaarder testresultaat te ga-
randeren.De meetelektronica stelt
zelf de diagnose en geeft die weer
op een duidelijke print.
FOTO:ELEKTRON

De Ferve F-66E is een automatische 
acculader.Hij slaat automatisch af wan-
neer de accu voldoende geladen is en is
bovendien in staat de accu op conditie
te houden.Compleet aangepast dus op
de moderne startaccu’s.
FOTO:HARREMS

Midtronics heeft een reputatie op-
gebouwd op het gebied van accu-
testen.Met deze Micro 505 kunt u
het complete auto-laadsysteem
testen,evenals de capaciteit 
van de accu.Dankzij de con-
ductance meting hoeft deze niet
geladen te zijn!
FOTO:MIDTRONICS

Pauwelussen levert van Midlock
diverse praktische gereedschap-
pen voor de accuservice,zoals
een accudop-schroevendraaier
voor het losdraaien van de accu+
doppen bij moderne auto’s,een
accupooltang voor het losmaken
van de accuklemmen en een accu-
klem-spreidtang voor het open
buigen en reinigen van de accu-
klemmen.Ze kosten slechts  wei-
nig,maar zijn een groot gemak.
FOTO:JAN LIEFTINK

Nieuw van Bosch zijn de acculaders
BML 2410 (tot 10A) en BML 2415 (tot
15A).De accu kan gewoon in de auto
blijven,omdat deze laders de boord-
elektronica ontzien.Ze zijn geschikt
voor zowel 12- als 24-Volt accu’s.
FOTO:BOSCH

Behalve laders en starthulpen levert
Harrems Tools van het merk Ferve ook
elektronische testers.Een praktisch in-
strument is deze F-2200 digitale voltme-
ter,die geschikt is voor metingen aan
12- en 24-Volt accu’s en de dynamo.
FOTO:HARREMS
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(meestal W-karakteristiek) en
moeten bij het bereiken van de
gasspanning (koken) handmatig
worden uitgeschakeld. Bij dit soort
laders daalt de laadstroom bij het
oplopen van de spanning. Bij het
bereiken van de gasspanning moet
de lader handmatig worden uitge-
schakeld. Bij een WA-lader ge-
beurt dat automatisch.

Duurdere laders hebben een ver-
fijndere laadkarakteristiek (veelal
IU of IWU), daarbij neemt de laad-
stroom sterk af bij het bereiken van
de gasspanning. Dat is beter voor
de accu en voorkomt overmatig
waterverbruik en corrosie van de
positieve platen. Vooral bij onder-
houdsarme accu’s is een aangepas-
te lader vereist, omdat bij dergelij-
ke accu’s meestal geen water kan
worden bijgevuld. Wanneer er toch
met te hoge laadstroom wordt
doorgeladen betekent dit veelal het
einde van de accu.

Let bij de aanschaf van een ac-
culader niet alleen maar op de
laadkarakteristiek, maar ook de
Ah-range. Om ‘accu-vriendelijk’ te
laden moet de laadstroom in
Ampère tussen 1/10 en 1/20 van de
nominale capaciteit liggen.

Een normaal laadproces neemt
al gauw 8 tot 15 uur in beslag.
Voor het snelle werk zijn er zoge-
noemde snelladers te koop, die
meestal ook als starthulp kunnen
fungeren (booster) door tijdens de
startfase kortstondig een hoge
piekspanning te leveren. Met het
gebruik van deze laders moet men
echter wel oppassen (zeker bij on-
derhoudsvrije accu’s), omdat de
accu in zeer korte tijd op de gas-
spanning (een celspanning boven
de 2,4 Volt) wordt gebracht. Daar-
na is het zaak de laadstroom on-
middellijk te verlagen en dat ge-
beurt niet altijd automatisch.

Het te lang uitstellen van laden
(showroomauto’s!) is overigens
schadelijk voor een accu. Bij een
klemspanning onder de 12,3 Volt is
er al kans op sulfateren en onder de
11,7 Volt is dit proces zelfs niet
meer te keren. Gevolg: de inactieve
accu sterft een langzame dood.

Pas op auto-elektronica!
Piekspanningen zijn funest voor de
gevoelige auto-elektronica. Wees

daarom voorzichtig met het laden
van een gemonteerde accu. Bij
veel moderne laders (en ook start-
hulpen) is aan dit aspect speciale
aandacht besteed. Bij oudere accu-
laders is het oppassen geblazen.
Laat u informeren door de leveran-
cier en neem de voorschriften van
de autofabrikant in acht.

Wanneer u de accu buiten de
auto gaat laden, is het verstandig
het boordnet onder spanning te
houden. Daar zijn tegenwoordig
speciale voedingsbronnen voor te

koop, die voorkomen dat u na de
montage van een nieuwe of een ge-
laden accu druk in de weer bent
met klokjes, met radiocodes en
met storinggeheugens.

Om vonkvorming tijdens het
monteren van een accu te voorko-
men, moet eerst de pluskabel wor-
den aangesloten en vervolgens pas
de minkabel. Bij het verwijderen
van een accu eerst de minkabel
losnemen en daarna de pluskabel.

A.N. Cupédo

Leveranciers van apparatuur voor accu-service
Aleq Engineering
Phoenixstraat 5
1812 PN Alkmaar
☎ (072) 541 26 26
Fax: (072) 540 10 14
Robert Bosch acculaders en accutesters

Autodistribution Nederland
Postbus 301
4900 AH Oosterhout
☎ (0162) 49 74 97
Fax: (0162) 49 74 44
Deca acculaders en acculader/starters

Harrems Tools
Postbus 9600
3506 GP Utrecht
☎ (030) 265 03 21
Fax: (030) 262 64 24
Ferve acculaders voor 6-, 12- en 24-Volt, accula-
ders/testers, starthulpen, accutesters, accu/dyna-
mo-testers

Havam Automotive
Postbus 3133
5902 RC Venlo
☎ (077) 387 95 14
Fax: (077) 387 28 16
Deca acculaders en lader/starthulpen

Kühne
Postbus 19
3870 CA Hoevelaken
☎ (033) 254 22 11
Fax: (033) 253 58 82
Helvi acculaders en acculader/testers

Midtronics
Noord IJsseldijk 24
3402 PH IJsselstein
☎ (030) 686 81 50
Fax: (030) 688 90 15
Midtronics conductance accutesters

Pauwelussen Speciaal Gereedschap
Postbus 66
1720 AB Broek op Langedijk
☎ (0226) 33 19 33
Fax: (0226) 33 19 39
Midlock optische accuzuur/antivries tester, diverse
accu-service gereedschappen

Ravam International
Ruitersweg West 31
5384 VA Heesch
☎ (073) 532 47 31
Fax: (073) 532 48 34
Elektron Powerboost, S 500D accutester, accula-
ders voor 12 - en 24-Volt

Sun Electric Nederland
Postbus 94041
1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11
Fax: (020) 694 79 62
Sun SBC 1000 acculader voor 12- en 24-Volt, VAT-
600 tester met printer voor accu-, start- en laadsys-
teem, QBT-200 accutester, SCB 2000 optische tes-
ter voor accuzuur en koelvloeistof

TBA Nederland
Postbus 120
1390 AC Abcoude
☎ (0294) 28 44 28
Fax: (0294) 28 18 57
Gys acculaders, traditioneel en automatisch, Gys-
start automatische starters/laders, Powerstation
acculaad- en startstation voor 12- en 24-Volt, KalE-
quip KM 4500 digitale accutester

Varta Autobatterijen
Bovendijk 137
3045 PC Rotterdam
☎ (010) 461 56 15
Fax: (010) 285 00 24
Elektron acculaders en S 500D accutester

Wetac
Postbus 207
6710 BE Ede
☎ (0318) 63 32 31
Fax: (0318) 63 36 60
Diverse merken acculaders en -testers

De Sun VAT-600 geeft uitsluitsel over de
te verwachten restcapaciteit en ladings-
toestand van de accu.Ook het start- en
laadsysteem, inclusief de gelijkrichter
dioden worden er mee beproefd.De
testbevindingen worden vastgelegd op
een printstrook.
FOTO:SUN

Nieuw in het leveringsprogramma
van TBA zijn de acculaders- en
starters van GYS.Het laadproces
verloopt automatisch en de voer-
tuigelektronica wordt beschermd
tegen overbelasting.
FOTO:GYS

De ladingstoestand van een accu is ook
uit een meting van het accuzuur op te
maken.Dat kan met een zuurweger of
met deze optische meter die onder an-
dere door Pauwelussen/Midlock wordt
aangeboden.Het apparaatje is ook ge-
schikt voor de antivriesmeting van koel-
vloeistof en ruitenwisservloeistof.
FOTO:JAN LIEFTINK

De SUN Quick Battery Tester 200
maakt gebruik van ‘impuls loa-
ding’techniek,waardoor een
klemspanning van 1 Volt voldoen-
de is voor een goede diagnose van
de status van de accu.
FOTO:SUN

accu en bepaalt hoeveel hiervan te-
rug komt. Dit wordt gerelateerd
aan de hoeveelheid beschikbaar
oppervlak voor lading en dat is
weer een maat voor de capaciteit.
Behalve de capaciteit wordt ook
een indicatie gegeven van de la-
dingstoestand. De complete test is
ruim binnen een minuut uit te voe-
ren en de accu kan gewoon in de
auto blijven zitten. Bijzonder is dat
de accu niet geladen hoeft te zijn,
ook van een nagenoeg lege accu
kan betrouwbaar de conditie wor-
den vastgesteld. De accu wordt bo-
vendien tijdens de test niet belast
en is dus meteen weer startklaar.

Laden zonder koken
Laadapparaten voor accu’s zijn in
vele prijsklassen te koop. De meest
eenvoudige typen laden volgens
een eenvoudige laadkarakteristiek
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