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SCHADEHERSTEL
Trends en aanbod elektronische meetsystemen

Na een schade dienen de door de
autofabrikant vastgestelde meet-
punten weer in hun ‘originele’
positie te worden teruggebracht.
Hiervoor kan men een richtbank
met meetsysteem toepassen of een
mallen-richtbank. Omdat bij veel
systemen de opbouw ervan en het
controleproces zelf nogal tijdro-
vend zijn, wordt de toepassing
ervan bij lichte en middelzware
schades meer dan eens achterwege
gelaten. De schadehersteller ver-
trouwt op z’n vakmanschap en
‘ziet’ met het blote oog dat name-
ten, als aanwijzing voor de nood-
zaak tot richten, niet nodig is. Bij
moderne autocarrosserieën is dat
onverstandig, omdat de deformatie
zich ver van de daadwerkelijke
schade kan openbaren. Daarom het
advies: gebruik bij enige twijfel al-
tijd een meetsysteem of mallen-
bank en ga niet af op het gevoel!

Expertise vooraf
De meeste meetsystemen (en zeker
het mallensysteem) zijn richtbank
gebonden en worden daarom zel-
den of nooit tijdens de expertise

gebruikt. Samen met de schade-
expert wordt een ‘inschatting’ ge-
maakt van de schade, die later kan
mee- of tegenvallen. Tot op heden
wordt dit door verzekeringsmaat-
schappijen geaccepteerd, maar het
is de vraag hoelang dit zo blijft.

Een elektronisch meetsysteem
maakt aan deze onzekerheid een
einde. Het is doorgaans snel op te
bouwen en kan ook in combinatie
met een hefbrug worden ingezet.
Zo is al tijdens de expertise tot in
detail bekend waar de auto verbor-
gen schade heeft opgelopen en
welke richthandelingen daadwer-
kelijk nodig zijn voor goed herstel.
Zeker zo belangrijk is dat er een
zwart-op-wit bewijs wordt uitge-
print van de schadeomvang. Dis-
cussies achteraf zijn verleden tijd.

Controle richtproces
Een aantal elektronische meetsys-

Elektronisch meetsysteem levert zwart op wit bewijs

Richten met kwaliteitsgarantie
Het herstellen van een middelzware of zware carros-

serieschade vereist vakmanschap en high-tech richt-

apparatuur. Na de reparatie is de auto weer ‘fabrieks-

nieuw’. Maar is dat werkelijk zo? Een elektronisch

meetsysteem levert het tastbare bewijs en versnelt

bovendien het richtproces.

temen (zeker de systemen die
meerdere meetpunten gelijktijdig
kunnen controleren) bewijzen te-
vens hun nut tijdens het richtpro-
ces zelf. Vooraf geeft de meetcom-
puter aanwijzingen waar en in
welke richting er moet worden ge-
trokken. Gedurende het richten is
nauwkeurig de positieverandering
van de meetpunten te volgen. Na
het richten weet men dus absoluut
zeker dat de auto weer in fabrieks-
staat is. Als bewijs kan wederom
een meetrapport worden uitge-
print, voor klant en verzekerings-
maatschappij. En vergeet hier ook
het eigen schadebedrijf niet, met
het oog op de wet op de product-
aansprakelijkheid! Mocht een
klant of verzekeringsmaatschappij
bij een eventueel ongeluk ná een
schadereparatie de herstelkwaliteit
in twijfel trekken, dan kan men
zich op eenvoudige wijze vrijplei-
ten.

Aanbod groeit
Het aantal aanbieders van elektro-
nische meetsystemen groeit. Elk
systeem is in staat elektronisch de
driedimensionale positie van meet-
punten vast te stellen. Bij sommige
systemen gebeurt dat punt voor
punt, bij andere (zoals Chief en
Blackhawk) voor meerdere punten
gelijktijdig. Dat laatste is minder
arbeidsintensief. Enkele systemen

zijn volwaardige computergestuur-
de elektronische meetsystemen, bij
andere is in feite het ‘conventione-
le’ mechanische meetsysteem
‘geëlektroniseerd’.

Van groot belang bij elk meet-
systeem is dat men het op de juiste
wijze toepast. Daarom is training
en begeleiding van de gebruikers
erg belangrijk. Let er bij aanschaf
op of de leverancier hier voldoende
werk van maakt.

Ook de databank met de fa-
brieksspecificaties bepaalt de wer-
kelijke waarde van het systeem.
Bij het ene merk is deze databank
aanzienlijk uitgebreider dan bij het
andere. Ook het aantal meetpunten
per auto verschilt sterk. Niet altijd
is bijvoorbeeld de bovenbouw
goed in kaart gebracht. Nog een
punt van aandacht is de regelmaat
van updates en de actualiteit ervan.
Bedenk dat er jaarlijks zo’n 200
nieuwe auto’s cq. modelwijzigin-
gen op de markt komen!

Wissel ervaringen uit
Laat u bij de aanschaf van een
elektronisch meetsysteem niet al-
leen zorgvuldig informeren door
de leveranciers, maar leg vooral
uw oor te luister bij collega-
schadebedrijven die al met zo’n
systeem werken. Vooral hun prak-
tijkervaring telt. Hoe gebruikers-
vriendelijk is het systeem, bespaart
het werkelijk tijd, is de database
compleet en wordt deze regelmatig
geüpdatet, geeft de leverancier
goede begeleiding en service, is
het systeem arbeidsintensief of ook
interessant voor kleinere schades?
Het zijn allemaal vragen waar be-
staande gebruikers de juiste ant-
woorden op weten!

We laten achtereenvolgens de
diverse elektronische meetsyste-
men de revue passeren. Uitgebrei-
dere informatie kunt u bij de ver-
melde leveranciers verkrijgen.

A.N. Cupédo

Computer en kleurenbeeldscherm zijn
ook in de schadewerkplaats sterk in op-
komst.Met elektronische meetsyste-
men is niet alleen het reparatieproces te
versnellen,maar wordt bovendien niets
aan het toeval overgelaten.Kwaliteits-
borging in optima forma!
FOTO:CHIEF
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AutoRobot elektroniseert 
mechanisch meetsysteem

Blackhawk, een vertrouwde naam in
schadeland, is al sinds eind 1992 ac-
tief met het Shark elektronisch meet-
systeem.Het meet meerdere meet-
punten gelijktijdig en is daarom niet
alleen als diagnose-instrument waar-
devol, maar ook tijdens het richtpro-
ces omdat de verplaatsing van de
meetpunten nauwkeurig te volgen is.
De monitor van de Shark-computer
laat de trekrichting en benodigde ver-
plaatsing bovendien exact zien.
Aan de meetpunten worden ultra-
soon-zenders bevestigd, die een ge-
luidssignaal sturen naar de microfoon
die zich op de meetbalk onder de auto
bevindt.De tijd die het signaal onder-
weg is, wordt op ingenieuze wijze om-
gerekend naar de afstand.De meet-
balk hoeft overigens niet parallel aan
de hartlijn van de auto te liggen.Shark
bepaalt namelijk aan de hand van drie
meetpunten de hartlijn van de auto.
Verschuift de balk tijdens het richt-
proces, dan bepaalt de computer
onmiddellijk de nieuwe positie.
Onlangs heeft Blackhawk naast het
topmodel een basismodel uitge-
bracht, met simpeler kabinet en klei-
nere monitor.Software en hulpstuk-
ken zijn nagenoeg identiek, maar de
prijs bedraagt ƒ44.500,- in plaats van
ƒ58.500,-.Importeur Stokvis Equip-

Het AutoRobot-meetportaal loopt 
over twee rails.De positie van de 
meetpennen wordt elektronisch omgezet
naar de 3D-positie van het meetpunt.
FOTO:AUTOROBOT

Het Shark elektronisch meetsys-
teem van Blackhawk registreert
de positie van vele meetpunten te-
gelijk en is daardoor ook bij uit-
stek geschikt om de voortgang
van het richtproces te bewaken.
FOTO:BLACKHAWK

Voor veel schadeherstelbedrijven
betekent de aanschaf van een
elektronisch meetsysteem een te
forse aanslag op het investerings-
budget.Wie over een goed wer-
kend mechanisch meetsysteem
beschikt, zet dit dan ook niet snel
aan de kant.
AutoRobot ‘verzacht’de financiële
pijn door een elektronisch meet-
systeem aan te bieden waarmee
bestaande en reeds in gebruik
zijnde mechanische AutoRobot
meetsystemen kunnen worden
omgebouwd naar een elektroni-
sche variant.Met deze ‘ombouw’is

een bedrag gemoeid vanaf
ƒ 23.500,- (exclusief pc).Een
compleet elektronisch AutoRobot
300 ELF+ meetsysteem kost
ƒ 37.000,-.
AutoRobot heeft in feite het me-
chanische meetsysteem ‘geëlek-
troniseerd’.Een meetportaal be-
weegt over twee rails en kan over
de volledige voertuiglengte wor-
den verschoven.Bijzonder zijn de
uitgebreide mogelijkheden voor
bovenbouwmetingen, maar ook in
het interieur zelf.Van ruim 2000
auto’s zijn zo’n 60 referentiepun-
ten beschikbaar.

Sneller richten met Shark

Naast het topmodel met luxe kabinet levert
Blackhawk nu ook een basismodel Shark
met eenvoudiger kast en kleinere monitor,
voor ƒ 44.500,-.De software is nagenoeg
identiek.
FOTO:BLACKHAWK

ment (waarin Berg-O-Tool en Stertil-
ATN zijn samengegaan) biedt ook
een interessante huurconstructie
aan.Er zijn inmiddels 80 Sharks in
ons land in gebruik.
De nieuwste versie van Shark draait
volledig onder Windows.Dat heeft de
presentatie van de meetgegevens
(ook naar de klant toe) goed gedaan,
evenals de gebruikersvriendelijkheid.
Ook is een zelfdiagnosesysteem aan-
wezig waarmee de gebruiker veel
problemen zelf kan oplossen en de
monteur op afstand ‘noodhulp’kan
verrichten.
Blackhawk staat bekend om de be-
trouwbaarheid en compleetheid van
de datasheets.Dat komt omdat men
erg nauw samenwerkt met de auto-
industrie.Wordt er ook maar iets aan
een auto gewijzigd, dan is dat bij
Blackhawk, en dus ook haar gebrui-
kers, bekend.Veel meetpunten wor-
den zowel in gemonteerde als gede-
monteerde staat vermeld.Men kan
ook zelf meetpunten toevoegen (zo-
als bovenbouwmaten) en deze vast-
leggen in de datasheet.Blackhawk
brengt vier keer per jaar een update
uit, die door medewerkers van Stokvis
Equipment persoonlijk wordt geïnstal-
leerd.In de toekomst zal één en ander
via een modem worden verzorgd.
Shark kan worden gebruikt in combi-
natie met elk merk richtbank en hef-
brug.Er is een uitbreidingsset lever-
baar voor het uitlijnen.
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Car-O-Tronic beschikt over
krachtige software en een im-
posante databank.Zelfs digitale
foto’s van meetpunten zijn vast-
gelegd.
FOTO:CAR-O-LINER

Nieuw van Chief is de Genesis Smart,een basis-uitvoering van het top-
model Velocity,dat al voor ƒ 43.000,- wordt aangeboden.Deze is later te
upgraden.
FOTO:CHIEF

Car-O-Tronic heeft zich bewezen
Car-O-Liner heeft een uitgebreide
staat van dienst op het gebied van
elektronisch meten.Van het Car-
O-Tronic meetsysteem is inmid-
dels de derde generatie uitge-
bracht.Dat betekent niet alleen
geperfectioneerde software, maar
ook een bijzonder complete data-
bank met meetgegevens van ruim
3300 auto’s.Van recente auto’s
zijn bovendien de bovenbouwma-
ten opgeslagen en van auto’s die
na het tweede kwartaal 1998 zijn
gemeten zelfs een digitale foto van
elk meetpunt.Car-O-Liner werkt
nauw samen met de meeste toon-
aangevende automobielfabrikan-
ten en bezit vele homologaties.
Car-O-Tronic bestaat uit een
meetcomputer en een meetslede,
die radiografisch (dus kabelloos)
met elkaar communiceren.De
meetarm van de meetslede tast
één voor één de gewenste meet-
punten af.De Car-O-Soft 2000
software is op Windows geba-
seerd en uiterst gebruikersvrien-
delijk.Car-O-Tronic bewijst zich
zowel tijdens de diagnose als het
richtproces.De meetgegevens
worden 3 maal per seconde geac-
tualiseerd, zodat tijdens het rich-
ten de verplaatsing van een meet-
punt nauwkeurig is te volgen.
Behalve chassismetingen kan ook

de bovenbouw worden opgeme-
ten.Ook symmetrie- en kruisme-
tingen zijn mogelijk.
Door Car-O-Tronic te combineren
met Car-O-Flex kan het elektroni-
sche meetsysteem de nauwkeuri-
ge montage van nieuwe delen (in-
lassen!) verzekeren.Overigens
kan Car-O-Tronic op meerdere
richtbanken gelijktijdig worden in-
gezet.
Josam Richttechniek biedt het
Car-O-Tronic elektronische meet-
systeem compleet aan voor 
ƒ 52.609,-. In ons land zijn er al 65
systemen in gebruik, dus referen-
ties genoeg!

Chief biedt hoge praktijkwaarde
Chief heeft zich de laatste jaren op-
gewerkt tot één van de meest toon-
aangevende aanbieders van richt-
en meetsystemen.In Zaandam is
één van de vijf dataresearch centra
gevestigd, waar voertuigdata daad-
werkelijk aan auto’s wordt opgeme-
ten.Chief gaat dus verder dan het
overnemen van de fabrieksspecifi-
caties.Men voegt ook diverse meet-
punten toe, bijvoorbeeld van de bo-
venbouw.Per auto worden zo’n 40
meetpunten vastgelegd, met foto-
ondersteuning! Totaal zijn er ruim
5500 datasheets.Vier keer per jaar
volgt een update per cd of modem.
Later dit jaar kan men zelfs via Inter-
net het datageheugen bijwerken!
Paradepaard van Chief is het Gene-
sis computergestuurde meetsys-
teem, dat al in 1991 werd voorgesteld
en dus verregaand ‘uitontwikkeld’ is.
Een roterende laserunit tast continu
alle meetpunten af, waaraan barco-
deplaatjes hangen.Na het installe-
ren van het systeem is er (ook tijdens
het richten) geen fysieke meetarbeid
meer nodig.Handig is bovendien dat
men de laserunit dáár kan plaatsen
waar deze niet in de weg zit.Ook
hoeft het voertuig niet vlak te staan.
De computer verwerkt de meetresul-
taten tot prachtige tekeningen die
grafisch op het kleurenscherm wor-
den getoond en ook zijn uit te printen.

Genesis is zeer geschikt voor een
diagnose (ook buiten de richtbank!)
als ondersteuning van de expertise,
maar is bovendien één van de weini-
ge elektronische meetsystemen die
ook werkelijk tijdens het richtproces
van grote waarde is.Alle meetpunten
worden namelijk continu en gelijktij-
dig ‘gevolgd’, men hoeft dus niet met
een meetstift één voor één elk afzon-
derlijk meetpunt af.Zodoende is er
eigenlijk sprake van een soort elek-
tronisch mallensysteem.Genesis
kan het reparatieproces enorm ver-
snellen omdat het resultaat van een
richtbeweging direct zichtbaar is.
Genesis is niet richtbankgebonden
en is uit te breiden voor meting van
de wielgeometrie.Chief beschikt
over een imposante lijst met homolo-
gaties van autofabrikanten en verze-
keringsmaatschappijen.Wereldwijd
zijn meer dan 6000 Genesis syste-
men operationeel.
Het topmodel is de Genesis Velocity,
voor een bedrag van ƒ 61.500,-.Wie
minder draagkrachtig is kan voor ƒ
43.000,- de Genesis Smart aan-
schaffen, een basisversie van de Ve-
locity die later te upgraden is.Dan is
er nog de Genesis Snapshot, die
speciaal is afgestemd (vooral qua
software!) op diagnose-doeleinden.
Deze werkt supersnel en is bijvoor-
beeld geschikt voor keuringen.De
prijs bedraagt ƒ 45.000,-.

Van het Car-O-Tronic meetsysteem heeft Car-O-Liner inmiddels de derde
generatie uitgebracht.Het is ook geschikt voor bovenbouwmetingen.
FOTO:CAR-O-LINER
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Celette beperkt zich niet tot mallen
Celette blijft nog altijd de mallen-
bank trouw, maar kan ook de voor-
standers van een meetsysteem
prima bedienen.Naja is de naam
van het elektronische meetsys-
teem, dat zowel op een hefbrug
als in combinatie met een richt-
bank gebruikt kan worden.Het be-
staat uit een 4 meter lange rail
waarover een elektronische meet-
kop met meetarm loopt.Het meet-
systeem wordt onder de auto ge-
plaatst en staat radiografisch (dus
draadloos) in contact met een
snelle Pentium computer.De wer-
king is simpel.Aan het eind van de
meetarm wordt een adapter be-
vestigd die precies rond of in het
betreffende meetpunt past.Zodra
de adapter tegen het meetpunt is
geplaatst, legt de meetkop de drie-
dimensionale positie vast.Zo wor-
den alle meetpunten achtereen-
volgens in kaart gebracht waarna
de computer een overzichtelijk
meetrapport produceert.
Een belangrijk voordeel van Naja
is de grote flexibiliteit.Vrijwel alle
meetpunten zijn zonder demon-
tage van andere delen bereikbaar
voor de meetarm.Mocht een auto
niet voorkomen in de uitgebreide
databank, dan kan men een sym-
metriemeting ten opzichte van de
hartlijn uitvoeren.Ook bij controle

Touch houdt het simpel
Met de Spanesi Touch biedt Noba
een elektronisch meetsysteem
van Italiaanse makelij.Het bestaat
uit een (verrijdbare, dus mobiele)
meetcomputer en een meetarm.
De laatste bevat een elektronische
meetstift die in alle richtingen be-
wogen kan worden.
Het Touch meetsysteem is erg ge-
bruikersvriendelijk en zowel in
combinatie met een hefbrug als
een richtbank in te zetten.Een
kleurenmonitor toont de meetpun-
ten, waarna men met de meetstift
alle meetpunten één voor één aan
raakt.Valt een meetpunt buiten de
tolerantie, dan geeft de meetcom-

puter nauwkeurig de maatafwij-
king weer.Na de complete meting
produceert de computer een
meetrapport en geeft advies in
welke richting er getrokken moet
worden.Touch is geschikt voor het
opmeten van de wagenbodem en
de bovenbouw.MacPherson be-
vestigingen kunnen in gemonteer-
de toestand worden opgemeten.
Voorafgaand aan het meetproces
bepaalt de computer de hartlijn
van de auto met behulp van een
driepuntscontrole.
Een compleet Touch meetsysteem
kost inclusief computer en printer 
ƒ 45.000,-.

De meetarm van het Touch meetsysteem van Spanesi kan op de verrijd-
bare computerkast worden geplaatst,maar ook op de richtbank.
FOTO:SPANESI

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

Blackhawk
Stokvis Equipment
Postbus 47
7400 AA Deventer
☎ (0570) 50 05 00
Fax: (0570) 62 46 44

Car-O-Liner
Josam Richttechniek
Lichterweg 21
8042 PW Zwolle
☎ (038) 426 22 22
Fax: (038) 426 22 20

Celette
Sun Electric Nederland
Postbus 94041
1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11
Fax: (020) 568 27 77

Chief
Chief Body Repair Systems
Zuiddijk 42 4
1505 HE Zaandam
☎ (075) 617 73 92
Fax: (075) 631 83 55

Spanesi
Noba
Statendamweg 16
4905 AE Oosterhout
☎ (0162) 45 87 96
Fax: (0162) 43 72 49

Meer informatie
nodig?

na de reparatie is dat een nuttige
optie.Een uitgebreid verslag van
de mogelijkheden van het Naja
meetsysteem treft u aan in AMT 5
1998.
Celette-importeur Sun Electric
Nederland biedt Naja aan voor 
ƒ 66.000,-.

Het Naja-meetsysteem van Celette
leent zich ook perfect voor inspec-
tie-doeleinden.Dat kan ‘gewoon’
op een 2-koloms hefbrug.
FOTO:CELETTE
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