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SCHADERHERSTEL
Ematra in Barneveld voor totale schadereparatie

Dit jaar vierde Ematra het vijfen-
twintig jarig bestaan. In die kwart
eeuw bouwde grondlegger Evert
van Manen samen met zijn vrouw
het bedrijf in Barneveld op tot een
toonaangevend schadeherstelbe-
drijf, gespecialiseerd op de zware
sector. Vooral bedrijfsauto’s en ge-
trokken materieel, maar ook de re-
paratie van grondverzet- en land-
bouwvoertuigen schuwt men niet.
Met name de grote expertise op het
gebied van het richten van kromme
delen en het daarbij horende equip-
ment maken het bedrijf bijzonder.

In 1992 startte Ematra met het
richten en uitlijnen van zware be-
drijfsvoertuigen. Daarvoor be-
schikt het bedrijf nu over 3000
vierkante meter bedrijfsruimte, ge-
lijk verdeeld over de afdelingen
spuiterij en schadeherstel.

In de loop der jaren nam het
aantal activiteiten van Ematra be-
hoorlijk toe. Zo had men in 1998
al de spuitactiviteiten van de
brandweerspecialist Rosenbauer in
Hedel overgenomen. Toen dit be-
drijf in 2000 de vestiging in Hedel
sloot, nam Ematra het personeel
van de service-afdeling over. Gelij-
kertijd zag het bedrijf Brandweer
Service Nederland (BSN) het le-
venslicht. BSN werd samen ge-
sticht met Carrosseriefabriek Hee-
ring uit Vaassen. Het nieuwe
bedrijf kreeg in 2001 een geheel
nieuw onderkomen in Geldermal-
sen en maakt deel uit van het Hee-
ring-Ematra Repair Center. En dit
jaar nam Ematra de schade-afde-
ling plus een deel van het perso-

neel over van de Scania-dealer Van
Keulen.

Repareren vaak goedkoper
Schades aan bedrijfsvoertuigen lo-
pen vaak behoorlijk in de papieren.
De grote drijfveer voor het oprich-
ten van het allround schadebedrijf
was dat repareren in veel gevallen
goedkoper is dan het vervangen cq.
vernieuwen. Onontbeerlijk in een
dergelijke schade-afdeling is goed
equipment om de werkzaamheden

uit te voeren. Vandaar dat in 1992
een ultra modern richtcentrum uit
de vloer verrees. Het geheel werd
opgesteld met Josam Richttech-

niek. In de werkplaats is alle richt-
apparatuur zoals een cabinericht-
bank, vloerrichtbank voor chassis,
een putrichtsysteem en een vooras-
richtsysteem voorhanden.

Uiteraard is het niet in alle ge-
vallen mogelijk om een schade-
truck weer te repareren. Het is elke
keer weer een kwestie van reke-
nen: wat kost herstel in vergelij-
king tot vernieuwen?

‘’De verzekering nodigt in geval
van een zware schade altijd een
paar partijen uit om te kijken wat
ze voor het wrak geven’’, aldus
Bert Ouwendijk, bedrijfsleider
richttechniek. ‘’En als de complete
optelsom dan in het voordeel uit-
valt van een total loss dan verhuist
zo’n truck meestal naar het buiten-
land. Het is soms bijna genant om
te horen hoeveel er nog geboden
wordt voor zo’n schadetruck en je
vraagt je dan af hoe dat nog renda-
bel geëxploiteerd kan worden.
Waarschijnlijk dat de lage lonen in
het buitenland doorslaggevend zijn
of misschien ligt daar de lat niet zo
hoog als bij ons’’.

Dichter bij de grens
De constructeurs van zowel de
trucks als de carrosseriebouwers
zijn de laatste jaren steeds efficiën-
ter gaan bouwen. Dit uiteraard met
het oog op gewichtsbesparing.
Maar of dergelijke constructies in
alle gevallen bestand zijn tegen de
harde praktijk, daar zet men bij
Ematra nog wel eens vraagtekens
bij. ‘’Zo hadden we vorige week
een lichtgewicht oplegger van Ne-

Repareren in plaats van vervangen

Wat krom is ...
Ematra heeft zich gespecialiseerd in schadeherstel

van zware bedrijfsvoertuigen. Reparaties waarbij het

nodige vakmanschap komt kijken, want herstellen

gaat voor vervangen. Uiteraard zonder afbreuk te

doen aan de veiligheid.
Simpelweg terugbuigen is niet ge-
noeg om een dergelijk chassis
weer veilig in te zetten.De balken
zijn ook uitgerekt en moeten weer
‘ingedrukt’worden om ze op de
oorspronkelijke lengte te bren-
gen.De man met de knoppen moet
dus precies weten waar hij kracht
moet én kan uitoefenen.

Warmte in het materiaal brengen gebeurt niet met een vlam omdat er zo
allerlei ‘vreemde’gassen in het ijzer kunnen komen die verzwakkingen
veroorzaken.Ematra verwarmt om die reden via inductie.
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derlands fabrikaat in huis. Deze
was tijdens het kiepen ontzet en
wij kregen het verzoek om het
weer recht te maken. Maar het
chassis was vervaardigd uit een
ons onbekende staallegering. En
omdat productaansprakelijkheid
een steeds actueler onderwerp
wordt gaan wij in dergelijke geval-
len nooit op eigen houtje te werk.
Vandaar dat we de fabriek erbij be-
trokken hebben en het chassis on-
der hun verantwoording verwarmd
en weer gericht hebben.’’

Waar het op neer komt is dat een
dergelijk lichtgewicht chassis nog
niet voldoende is uitontwikkeld.
De fabrikant garandeert op ‘pa-
pier’ een hoop maar vergeet wel
eens extremen van de alledaagse
praktijk (onder het kiepen rijden)
in het concept mee te nemen. Vol-
gens Ouwendijk is de invloed van
verscherpte controle op overbela-
ding duidelijk waarneembaar; elke
kilo die de oplegger minder weegt
komt ten goede aan de belading.

Ook de trucks worden steeds
lichter en efficiënter gebouwd.
Hierdoor kan een op het oog over-
zichtelijke schade ‘onderhuids’ be-
hoorlijk in de papieren lopen. Zo is
de versnellingsbak van een moder-
ne Scania maar op één punt opge-
hangen, de ophanging bij het
vliegwielhuis is komen te verval-
len. In geval van een frontale bot-
sing moet de schadehersteller én
de verzekeringsmaatschappij hier
terdege rekening mee houden om-
dat tijdens de klap het vliegwiel-
huis ‘makkelijk’ scheurt. En ook
de airbag doet mondjesmaat zijn
intrede in de zware sector, goed
voor de veiligheid van de
chauffeur maar het verhoogt wel
het schadebedrag.

Goede afspraken met dealers
Naast het feit dat een moderne
truck steeds lichter wordt neemt de
hoeveelheid geregelde systemen
toe. Wanneer een truck serieus ge-
richt moet worden dan stript Ema-
tra de complete opbouw. Deze
wordt uiteraard later weer opge-
bouwd. Het sec opbouwen levert
geen problemen op, het inregelen
van de systemen is een ander ver-
haal. Daarvoor maakt men gebruik
van de expertise en equipment van

de dealers in de omgeving. ‘’De
ontwikkelingen gaan razendsnel,
steeds meer geregelde systemen
met soms wel drie CAN-bus syste-
men. We merken soms dat zelfs de
dealers moeite hebben alles bij te
houden. Zodra een nieuw model
op de markt is zien we het hier bin-
nen afzienbare tijd verschijnen en
het komt voor dat zelfs de merk-
monteur nog niet is ingevoerd in
de techniek.’’ En wat dat aangaat
staat ze nog het een en ander te

wachten, want naast het steeds
lichter construeren breidt de regel-
elektronica zich óók in de getrok-
ken voertuigen steeds verder uit.

Voor de airco-handelingen doet
Ematra een beroep op de specia-
list. ‘’Gemiddeld hebben we zo’n
vijftien airco-handelingen per jaar,
voor een dergelijke omvang kun je
geen apparatuur aanschaffen en
personeel scholen. We hebben nu
een goede afspraak met een bedrijf
uit Veenendaal. Dat staat binnen

een half uur voor de deur en leegt,
perst af, vacumeert en vult voor
ons. De opbouw doen we zelf’’.

Op de werkvloer van Ematra
staat af en toe een touringcar om
gespoten dan wel uitgelijnd te wor-
den. Grote zware schades aan bus-
sen doet men niet omdat deze al-
tijd terug gaan naar de fabriek.
Daarnaast is de opbouw van een
buschassis dermate anders dat het
voor Ematra niet interessant is om
daar grote investeringen in te doen.
Wel modificeert het bedrijf tou-
ringcars en minibussen conform de
wensen van de klant.

Modificatie of zelfs het ontwik-
kelen van speciale voertuigen staat
hoog in de orderportefeuille van
het Barneveldse bedrijf. Het gaat
hierbij vooral om bergings- en
brandweervoertuigen die ze geheel
inrichten en opbouwen zoals de
klant het wil.

Geen watergedragen lak
Ematra heeft de beschikking over
maar liefst 5 (spuit)cabines. In de
twee grootste (20 m) worden com-
plete trucks of opleggers gespoten.
Eén cabine is uitgerust met een
transportsysteem zodat onderdelen
makkelijk voor de spuiter opge-
hangen kunnen worden. De straal-
cabine van 20x6x6 is uitgerust met

Deze cabine is opgebouwd uit 3 ver-
schillende ‘kneuzen’.Ondanks de vele
manuren (±100) is dit goedkoper dan
een nieuwe cabine.Uiteraard wordt het
geheel gemonteerd op een bok.

Het linkerbevestigingsoog van de voor-
lader van een shovel staat een paar cen-
timeter uit het lood ten gevolge van een
ongelukkige vrijage met een collega.
Het frame wordt koud teruggebogen
totdat het zijn oorspronkelijke afmetin-
gen weer heeft.

Deze geïsoleerde trailer krijgt een compleet nieuwe zijwand.Het vullen
van de koelmotor en inregelen wordt uitbesteed.
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een vijftien-tons hefinstallatie met
twee stempels zodat de straler
goed in alle hoeken en gaten kan
komen.

Ematra heeft in de afgelopen 25
jaar een grote ervaring opgedaan in
het ontwikkelen van huisstijlen
voor bedrijven. Samen met de
buurman Van Raaij Reclame be-
denkt men een creatie en visuali-
seert deze op de computer. Van

Raaij zorgt voor de belettering en
belijning en Ematra spuit het voer-
tuig in de bedrijfskleuren.

Vreemd genoeg spuit men nog
niet met watergedragen lakken.
Volgens Evert van Manen is de
kwaliteit van dit laktype nog niet
op het niveau dat men in de zware
bedrijfstak vraagt. Daarnaast wor-
den de voertuigen meestal in meer-
dere kleuren gespoten en wordt
striping aangebracht en dat zou
volgens van Manen met waterge-
dragen lakken ook nogal wat pro-
blemen opleveren. Ematra spuit
High Solid lakken met gebruik van
HVLP techniek.

Voordat men de uiteindelijke
laklaag aanbrengt wordt het object
eerst intens voorbewerkt. Naast het
al eerder genoemde stralen biedt
het bedrijf de mogelijkheid om te
schooperen. Dit is het aanbrengen
van een zink of een combinatie van
zink en aluminium laag. Deze laag
wordt door middel van thermisch
spuiten aangebracht en verankert
zich als het ware in de ruwheid van
het staal. Naast dat het een prima
opbouw is voor het laksysteem is
het uitermate corrosiebestendig.

Ambacht leren in praktijk
In tijden van hoogconjunctuur is
het moeilijk om aan goed gekwali-
ficeerd personeel te komen. Voor
Ematra is dat niet anders. Maar het
bedrijf stelt zich open om nieuwe
mensen het vak bij te brengen, zo
heeft men regelmatig stagiaires
waarvan men hoopt dat de goede
na hun stageperiode blijven.

Echter, een schoolopleiding al-
leen levert geen vaklieden, vandaar
dat het echte ambacht bijgebracht
wordt in het bedrijf zelf. En dan
maar hopen dat de zelfopgeleide
vakman niet zwicht voor het grote
geld dat hem aangeboden wordt
door de concurrentie.

Recentelijk heeft Ematra de
schade-activiteiten overgenomen
van de Scania dealer van Keulen.
Met deze overname verhuisde het
personeel van die afdeling ook
naar het bedrijf op de Marchand-
weg 20 in Barneveld en kwam het
totale personeelsbestand op 35
waarvan er 18 in de spuiterij wer-
ken, 13 in de richtafdeling, en 4 in
de ‘overhead’.

De laatste jaren hebben de ont-
wikkelingen in het bedrijf vooral

in het teken van de Arbo wetgeving
gestaan. Zo staan er overal in het
bedrijf hefcilinders en zijn er in de
afgelopen vijf jaar een groot aantal
kranen bijgekomen met als doel
om de mannen op de werkvloer zo
veel mogelijk fysiek zwaar werk
uit handen te nemen.

Vooral in de richttechniek is het
gevoel met het object van groot be-
lang: waar kan en moet een chas-
sisbalk gericht worden en hoeveel
warmte kan en mag de man achter
de knoppen in brengen. En waar
ligt de grens? Want iedere verande-
ring aan staal levert over het alge-
meen een verzwakking op. Dat is
ook de reden waarom men bij
Ematra niet verwarmt met de vlam
maar met inductie.

Ematra stelt zich bij iedere scha-
dereparatie als doel dat de gebrui-
ker niet mag merken dat de truck
in de kreukels heeft gelegen. Door
de jarenlange ervaring, actuele
kennis en inzet van op-en-top
equipment weet het bedrijf die
doelstelling op een uitstekende
manier  waar te maken.

Hans Doornbos

SCHADERHERSTEL
Ematra in Barneveld voor totale schadereparatie

Voor cabines heeft men een spe-
ciaal door Josam ontwikkelde
richtbank.De cabine moet dus al-
tijd van de truck gescheiden wor-
den om hem weer in zijn oor-
spronkelijke maatvoering terug
te brengen.

Of een dergelijke truck de werkplaats
binnen gaat om gerepareerd te worden,
wordt uiteraard bepaald door de cent-
jes.Blijkt het niet lonend dan verdwijnt
het voertuig in het grijze circuit (bijvoor-
beeld Polen of Finland) om daar opge-
kalefaterd te worden.Of de lat daar net
zo hoog ligt als in Barneveld is maar
zeer de vraag.

Het richten van voorassen be-
hoort tot de mogelijkheden maar
ondanks eerdere (te) positieve uit-
latingen kent dit toch zijn beper-
kingen.Met name luchtgeveerde
voorassen zijn slecht te richten.

De spuitafdeling vormt de afronding
van een schade.Maar ook het spuiten in
bedrijfskleuren is een leuke bezigheid
voor Ematra.De belettering wordt ver-
zorgd door het buurbedrijf Van Raay.
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