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WERKPLAATS 2001
Trends en aanbod koplamptesters

We staan aan de vooravond van de
intelligente koplampsystemen.
Lichtintensiteit en –verdeling wor-
den straks naar behoefte geregeld.
Jammer genoeg houdt de wetge-
ving deze nieuwe technieken nog
in de laboratoria, terwijl al wel be-
wezen is dat de veiligheid met
deze innoverende autoverlichting
zeer is gediend.

Voorlopig moeten we het nog
stellen met de gloeilamp, halogeen
lamp en xenon lamp. Voor de kop-
lamptester maakt het niet uit met
welk verlichtingssysteem de auto
is uitgerust, de wettelijke voor-
schriften waaraan het dimlicht in
stationaire toestand moet voldoen
is voor alle systemen namelijk
identiek. En uitsluitend dat wordt
getoetst tijdens de APK. In de
werkplaats is er tot op heden geen
behoefte aan koplamptesters met
aanvullende mogelijkheden. Ei-
genlijk vreemd, want het aantal

voertuigen dat rondrijdt met een
ondeugdelijk afgestelde verlich-
ting is nog steeds erg groot. Ster-
ker nog: er rijden splinternieuwe
auto’s rond die tijdens de nulbeurt
niet eens zijn gecontroleerd op een
goed werkende verlichting en dat
kunnen we als branche niet laten
gebeuren!

Verlichting is slijtdeel
Het bovenstaande pleit voor een
intensievere controle van het ver-
lichtingssysteem. Zeker indien we
in ogenschouw nemen dat de licht-
opbrengst gedurende het autoleven
terugloopt; bij sommige modellen
kan de lichtopbrengst in vijf jaar
tijd reduceren tot 50 procent. Zo
verkleurt het lampglas van een
standaard lamp met een gloeidraad
van Wolfram zwart als gevolg van
het verdampen van wolframdeel-
tjes uit de gloeidraad. In geval van
halogeen verlichting ligt de levens-
duur aanmerkelijk hoger, maar dit
type lamp is wel gevoelig voor vet
en vuilafzettingen op het lampglas.
De xenonlamp, gemeengoed in-

middels bij de hogere klasse, heeft
een levensduur gelijk aan de auto
zelf. Dit omdat er in de lamp geen
vast materiaal verdampt en het dus
geen mechanische slijtage kent.

Lichtsterkte en spanning
Het is vreemd dat de APK-regelge-
ving geen minimale waarde voor-
schrijft voor de lichtsterkte. Wel
dat de verlichting van dezelfde
kleur en sterkte moet zijn. De kop-
lamptesters zijn hiertoe meestal
uitgerust met een luxmeter die een
beeld geeft van de sterkte. Appara-
ten die werken met verfijndere,
lichtgevoelige sensoren hebben de
mogelijkheid de lichtsterkte digi-
taal weer te geven en dit eventueel
uit te draaien op een print. U heeft
dan voor de klant een tastbaar be-
wijs van het nut van vervanging
van bijvoorbeeld de lampen.

Mogelijk dat dergelijke inspan-
ningen er toe leiden dat er ook
meer mistlampen en of verstralers
over de toonbank gaan. Althans,
indien deze tijdens de verlichtings-
controle meegenomen worden.

Een ander accessoire van de tes-
ter betreft de voltmeter. Een moge-
lijke oorzaak van een verminderde
lichtopbrengst zou spanningsver-
lies ten gevolge van een contact-
storing kunnen zijn. Met een volt-
meter, een multimeter voldoet
uiteraard ook prima, komt een der-
gelijk hiaat feilloos aan het licht.

Besef echter wel dat een xenon-
lamp met een voltmeter niet te me-
ten is. Deze is voorzien van specia-
le voorschakelelektronica die een
ontbranding van de lichtboog re-
gelt met een spanning van 25.000
Volt. Het is dus niet raadzaam om
de verbindingskabel tussen kop-
lamp en voorschakelapparaat los te
nemen.

Weinig regels
Indien we de RDW regelgeving
met betrekking tot de minimale
jaarlijkse controle van het verlich-
tingssysteem bekijken, dan valt op
dat die erg summier is. Als voor-
beeld nemen we maar even de (te-
genwoordig verplichte) koplamp-
hoogteregeling van een auto.
Normaal werkt die handbediend,
bij xenon automatisch. Deze af-
stelinrichting moet tijdens de con-

Bedieningsgemak belangrijkste aankoopargument

Goed licht; allicht!
Koplampen worden over

het algemeen alleen tij-

dens de verplichte APK aan

een inspectie onderwor-

pen. Wie op de weg om zich

heen kijkt, weet dat er aan

de autoverlichting erg veel

mankeert. Ons advies: haal

meer uit uw koplamptes-

ter! Het doet de werk-

plaatsomzet goed en de

verkeersveiligheid profi-

teert dankbaar mee.

Het controleren van de verlichting zou met dezelfde frequentie en cor-
rectheid moeten gebeuren als bijvoorbeeld het verversen van de olie.De
praktijk is echter wel eens anders.
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trole op de stand staan die overeen-
komt met de (beladings)toestand
van de auto. Of deze daadwerkelijk
in de praktijk ook blijkt te werken
is voor het overige wegverkeer erg
belangrijk, maar wordt niet gecon-
troleerd bij de APK. Een zelfde
verhaal geldt zoals gezegd ook
voor de lichtsterkte, minimale
waarden worden niet gegeven.

U zult dan ook merken dat, on-
danks dat er op verlichtingsgebied

veel vooruitgang is geboekt, de uit-
voering van het koplampafstelap-
paraat nauwelijks is veranderd.
Om nog maar te zwijgen over de
onderhoudstoestand van het appa-
raat zelf, een verplichte kalibratie
is (nog) niet aan de orde.

Het gros van de apparaten is
verrijdbaar. Voor een betrouwbare
meting is het belangrijk dat de lens
krasvrij is en dat het apparaat spe-
lingsvrij is gemonteerd. Aan de
vloer wordt als eis gesteld dat deze
vrij is van oneffenheden. De rub-
beren wielen moeten mooi rond
zijn, aangezien anders de afstelling
niet klopt. Vraag uw leverancier
eens wat de mogelijkheden zijn om
het apparaat opnieuw te kalibreren.

Kies een solide apparaat
Indien u voor de keuze staat een
koplampafstelapparaat aan te

schaffen is het belangrijk te keizen
voor een apparaat dat bestand is te-
gen de (harde) alledaagse praktijk.
Een solide bevestiging, een stabie-
le en goede reminrichting van de
optiekkast zijn belangrijke zaken.
En omdat u het apparaat voor iede-
re koplampzijde opnieuw moet in-
stellen is het fijn indien deze han-
deling eenvoudig is uit te voeren,
het liefst met één hand. Let ook
eens op het materiaal waarvan bij-
voorbeeld de optiekkast is vervaar-
digd. De praktijk ’eist’ een uitvoe-
ring die bestand is tegen een
stootje en tegen vloeistoffen die
gebruikelijk zijn in de werkplaats.

Sommige kasten zijn te leveren
met een laserpointer, waardoor het
positioneren van de kast ten op-
zichte van de koplamp een stuk
eenvoudiger gaat.

Het is eveneens handig indien

het apparaat is uitgerust met een
mogelijkheid om het in te stellen
op de neiging van de licht-donker-
grens in procenten van het desbe-
treffende voertuig. Die waarde
staat vermeld op de lampunit van
de auto.

Het gros van de koplampafstel-
apparaten zijn analoge machines,
hetgeen eigenlijk wil zeggen dat
het een volledig mechanisch appa-
raat is. Daarnaast zijn er ook nog
de elektronische testers, deze ge-
ven de lichtsterkte digitaal aan en
vermelden waar de koplamp ver-
steld moet worden. Houdt u wel
rekening met een meerprijs. Een
analoge koplamptester waarmee u
alle noodzakelijke werkzaamheden
kunt uitvoeren begint bij ongeveer
ƒ 1.500,-.

Hans Doornbos

Let er bij het afstellen van de kop-
lampen op dat de koplamphoogte-
regeling op het dashboard correct
is ingesteld.Controleer tevens of
die goed functioneert.
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De meeste koplampafstelapparaten zijn ook geschikt voor de moderne
verlichtingssystemen zoals xenon.
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Overlander levert dit Ravaglioli
koplampafstelapparaat.Deze is
uitgevoerd met een luxmeter met
dubbele schaalverdeling.
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Als optie is bij de meeste merken
een laserpointer leverbaar waar-
mee het positioneren van de op-
tiekkast voor de koplamp een stuk
eenvoudiger wordt.
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Nuttige opties zijn een luxmeter en
een voltmeter.Met de eerste meet
u de lichtopbrengst en de voltme-
ter controleert de elektrische aan-
sturing.
FOTO:HELLA

Leveranciers koplamptesters
Bosch
Lasaulec-ALEQ Equipment
Bestevaerstraat 61, 1812 PC Alkmaar
☎ (072) 541 26 26 / Fax: (072) 540 10 14

Bosch
Nijboer Blijstra Techniek
Hoge Eng Oost 9a, 3882 TM Putten
☎ (0341) 35 41 82 / Fax: (0341) 35 37 74

Centrafari
Explora
Maxwellstraat 4, 6716 BX Ede
☎ (0318) 64 82 20 / Fax: (0318) 64 82 45

Hella
Sluyter
Celsiusbaan 2, 3439 NC Nieuwegein
☎ (030) 609 56 11 / Fax: (030) 605 16 77

HPA
Saarloos Garage-uitrustingen
Vierlingsbeekseweg 35, 5825 AT Overloon
☎ (0478) 64 21 25 / Fax: (0478) 64 21 05

LET Luminoscope
Saarloos Garage-uitrustingen
Vierlingsbeekseweg 35, 5825 AT Overloon
☎ (0478) 64 21 25 / Fax: (0478) 64 21 05

LET Luminoscope
Maha Nederland
Marconiweg 2B, 4131 PD Vianen
☎ (0347) 32 30 60 / Fax: (0347) 32 30 62

Maha
Maha Nederland
Marconiweg 2B, 4131 PD Vianen
☎ (0347) 32 30 60 / Fax: (0347) 32 30 62

Muller Bem / LH
TBA
Bovenkamp 1, 1391 LA Abcoude
☎ (0294) 28 44 28 / Fax: (0294) 28 18 57

Odin
Equipment Distributie Nederland
Postbus 279, 3800 AG Amersfoort
☎ (033) 454 59 09 / Fax: (033) 454 59 01

Ravaglioli
Overlander
Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde
☎ (036) 521 92 00 / Fax: (036) 523 44 30

Reglolux
Valeo Distribution
Heibloemweg 1, 5704 BS Helmond
☎ (0492) 58 08 00 / Fax: (0492) 58 08 25

Sirio
Kühne Automotive
Hogebrinkerweg 18, 3871 KN Hoevelaken
☎ (033) 254 22 11 / Fax: (033) 258 07 24

Sun
Sun Electric Nederland
Spaklerweg 69, 1099 BB Amsterdam
☎ (020) 568 26 11 / Fax: (020) 694 79 62
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