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SCHADEHERSTEL 
Trends en aanbod oprijrichtbanken

Auto’s worden technisch steeds complexer,
bezitten een hoogwaardige veiligheidscarrosse-
rie, lichtmetalen plaatdelen, een aircosysteem,
verfijnde wielophanging en talrijke veiligheids-
voorzieningen als airbags en gordelspanners.
Bij een stevige klap zijn de reparatiekosten der-
mate hoog dat herstel economisch niet verant-
woord is. Daar komt dus geen richtbank meer
aan te pas. Daarentegen neemt het aantal klei-
ne en middelzware schades toe, waarbij een
zorgvuldige diagnose en beperkte richtwerk-
zaamheden nodig zijn om de auto in z’n oor-
spronkelijke kwaliteitsstandaard terug te bren-
gen.
Bij kleine richtwerkzaamheden is er meer tijd
gemoeid met het plaatsen en verankeren van de
auto dan het richten zelf. Alle reden dus om
voor een richtbank te kiezen waarop de auto
snel en met weinig inspanning te plaatsen is en
waarvan de richtcapaciteit en stabiliteit niet
onderdoet voor de conventionele richtbank.
De oprijrichtbank biedt al die voordelen. Deze
is veelal voorzien van opritten, rijbanen en een
liftsysteem. Dankzij de opritten kan de auto
zonder inspanning op de richtbank worden
gereden of getrokken. Tijdens richt- of laswerk-
zaamheden zijn de rijbaansecties meestal een-
voudig af te nemen zodat de carrosserie opti-

maal toegankelijk is. Het liftsysteem brengt de
auto op een comfortabele werkhoogte en
maakt metingen onder de wagenbodem moge-
lijk. Bij sommige oprijbanken heeft het lift-
systeem een tiltfunctie. Het richtbed kan
schuin voorover kiepen waardoor met korte
opritten volstaan kan worden.
Een groot voordeel van de oprijrichtbank met
rijbanen en hefsysteem, is z’n veelzijdigheid.
Deze werkplek is multifunctioneel. Plaatwerk,
dé- en monteren van onderdelen, voorbewer-
king, lassen. Het kan allemaal op de oprijricht-
bank. Veel schadebedrijven kiezen daarom voor
twee oprijbanken met één trekunit.
Richtbanken staan namelijk veelvuldig op non-
actief. Dus is het waardevol dat ze ook voor
andere werkzaamheden hun nut bewijzen.
We geven hier een korte introductie van het
aanbod oprijrichtbanken. Voor uitgebreide info
en demonstraties kunt u terecht bij de leveran-
ciers, die vermeld staan in het overzicht.
Binnenkort publiceert de Stichting Focwa
Richtspecialisten overigens nieuwe homologa-
tie-eisen voor richt- en meetsystemen. We
raden u aan daar kennis van te nemen. ●

A.N. Cupédo

Rijbanen en hefsysteem verkorten richtproces

Snel weer recht

Kleine en middelgrote schades

nemen in aantal sterk toe. Vaak

ontkomt men niet aan een dia-

gnose en reparatie op de richt-

bank. Gezien de beperkte omvang

van de schade is snelheid gebo-

den. De oprijrichtbank versnelt

het richtproces met behoud van

kwaliteit.

werken. Een PLC-
processor stuurt de
richtbank aan en is
een eerste aanzet
tot communicatie
tussen richtbank en
meetcomputer. Dit
jaar introduceert
Chief een kleinere
Europese versie van

Chief blijft
innoveren
Chief zet internatio-
naal de toon in scha-
deherstel. Met Chief
Genenis is elektro-
nisch meten geac-
cepteerd in schade-
en verzekeringsland.
Ook op het gebied
van richtbanken
introduceert Chief
met regelmaat inno-
verend equipment.
De recentste ontwik-
keling is de
Exelerator uitvoering
van de bekende EZ-
Liner. Deze ‘doorrij’-
richtbank heeft twee
dwars geplaatste
schaarliften, die
onafhankelijk van
dan wel simultaan
aan elkaar kunnen
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Richtbanken staan een
groot gedeelte van de
dag doelloos in de
hoek. Een oprijricht-
bank met hefsysteem
en rijbanen is multi-
functioneel zodat er
ook andere werkzaam-
heden op uitgevoerd
kunnen worden. Zo
ontstaat een beter ren-
derende werkplek.

Ook Car Bench levert een richtframe met geïntegreerd
hefsysteem (140 cm) en kantelfunctie dat voor het
gemakkelijk plaatsen van de schade-auto voorzien kan
worden van (afneembare) rijbaandelen en oprijbanen.
Die zijn uit lichtmetaal vervaardigd en dus gemakkelijk
hanteerbaar. Op het Car Bench richtframe kan men met
universele of voertuigspecifieke mallen werken. In het
geval van universele mallen hoeft u dus niets te huren.
Het compleet verankeren van een schade-auto neemt
volgens Car Bench maximaal 30 minuten in beslag. ●

Autorobot doet het anders
Het Finse Autorobot
heeft een geheel
eigen kijk op schade-
herstel. De
Autorobot XLS 500
DL is dan ook een
vreemde eend in de
bijt, maar wel uitge-
kiend van construc-
tie. Kenmerkend is
het uiterst compacte
frame waarop de
schadeauto met 4
lasnaadklemmen en
het aanhalen van
slechts 4 bouten op
bevestigd wordt.
Dankzij het korte
richtframe zijn voor-
en achterzijde van
de auto optimaal
bereikbaar en door-
gaans bevinden zich
juist daar de scha-
des. Het frame is
voorzien van een 2,5
tons schaarlift om de
auto met trekinstal-
latie op een comfor-
tabele werkhoogte
te brengen. Het con-
cept van de XLS 500
staat borg voor een
uiterst snel richtpro-
ces. Ook uitgekiend
is het bijbehorende

de Exelerator.
Ander nieuws van
Chief is de toepas-
sing van PDA
hydraulica. Dat staat
voor Precision Dual
Action en voorziet in
een betere dosering
en controle van de
uitgeoefende krach-

ten, terwijl alle cilin-
ders tevens dubbel-
werkend zijn. De
verfijnde hydrauliek
is belangrijk in ver-
band met de fre-
quente toepassing
van lichtmetaal en
tailored blanks.
Chief heeft overi-

gens in Europa eigen
productiefaciliteiten
opgestart. Daar
wordt nu al de nieu-
we Express Bench
geproduceerd, een
professionele mini-
richtbank met geïn-
tegreerde lift en 8-
tons treksysteem. ●

Car Bench met 
universele mallen

Foto: Uno Liner

Foto: Autorobot 

Foto: Chief

Foto: Car Bench 

mechanische meet-
systeem. Dat wordt
niet tussen auto en
richtframe
geplaatst, maar
bevindt zich opzij
van de carrosserie.
Daardoor zijn de
maten beter aflees-
baar en beschikt
men meteen over
een meetsysteem
voor uitgebreide
bovenbouwmetin-

gen.
Voor wie het neusje
van de zalm wenst is
er de Autorobot IV
met drie hydrauli-

sche trektorens.
Daarmee kan men
werkelijk in alle rich-
tingen trekken en
duwen. ●
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zeer recente auto’s
kan de Uno Liner
website geraad-
pleegd worden.
Uno Liner is een
groot promotor van
de oprijrichtbank.
Men ziet dit als de
ideale werkplek
voor de schadeher-
steller. De Uno Liner
beschikt over een
groot hefvermogen
van 140 cm (prettig
tijdens het meten!)

en afneembare rijb-
aansecties. Het ver-
ankeren gaat snel
omdat de zetbenen
en dorpelklemmen
slechts met één bout
vastgezet worden.
Praktisch is het ultra-
lage richtframe. Dat
is inclusief lift slechts
13 cm hoog waar-
door de auto op z’n
normale hoogte
staat en slechts
korte oprijplaten

Zoals bekend is het
Zweedse Uno Liner
vorig jaar in Neder-
landse handen te-
recht gekomen. MSH
Equipment gaat
voortvarend te
werk. De banken
hebben een professi-
onelere uitstraling
gekregen met een
nieuwe kleurstelling.
Datasheets worden
binnenkort op cd uit-
gegeven en voor

Blackhawk MultiRack is supersnel
Met de MultiRack
levert Blackhawk
een afwijkend richt-
concept dat tal van
voordelen biedt. Bij
de MultiRack draait
alles om snelheid. De
auto wordt op een
frame met wielsteu-
nen gereden, waar-
na het binnenste
frame met auto en al
omhoog wordt
geheven. Vervolgens
monteert men de
verankeringssteunen
op het buitenste
frame dat zich nog

op de vloer bevindt.
Daarna laat men het
voertuig op de steu-
nen zakken en
wordt het binnenste
frame automatisch
met het buitenste
verbonden en kan
men de steunen
vastzetten en de
richtapparatuur
monteren. Voor het
richten op comforta-
bele werkhoogte
heft men vervolgens

het complete frame
met auto omhoog.
Volgens Blackhawk
nemen de voorberei-
dingen voor het rich-
ten niet meer dan 10
minuten in beslag.
De MultiRack wordt
nu ook in een HD
versie geleverd, spe-
ciaal bedoeld voor

kleine bedrijfsauto’s
en 4x4 voertuigen.
Voor de veeleisende
gebruiker heeft
Blackhawk natuurlijk
ook de bekende
Korek 4000 oprij-
richtbank in het pro-
gramma. ●

Uno Liner: de ideale schadewerkplek
nodig zijn. Voor lich-
te schades volstaat
het bij de Uno Liner
om de auto (op z’n
wielen) met behulp
van kettinghaken
aan de richtvloer te
verankeren, wat
kostbare tijd
bespaart. Tijdens de
in september te hou-
den Automechanica
in Frankurt zal Uno
Liner diverse novitei-
ten presenteren. ●

Foto: Blackhawk 

Leveranciers
oprijrichtbanken
Autorobot

Saarloos Garage Uitrustingen

Postbus 29, 5825 ZG Overloon

☎ (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Blackhawk

Stokvis Equipment

Postbus 47, 7400 AA Deventer

☎ (0570) 50 05 00

www.stokvis-equipment.nl

Car Bench

Strong Tools and Equipment

Postbus 256, 5050 AG Goirle

☎ (013) 534 41 69

www.carbench.it

Car-O-Liner

Josam Richttechniek

Lichterweg 21, 8042 PW Zwolle

☎ (038) 426 22 22

www.josam.nl

Celette

Autoschade Equipment Nederland

Grote Elst 62, 5246 JR ‘s-Hertogenbosch

☎ (073) 640 10 30

www.aen-equipment.nl

Celette

Oskamp Equipment

Postbus 279, 3800 AG Amersfoort

☎ (033)-454 59 00

www.oskamp-equipment.nl

Chief

Chief Equipment

Zeverijnstraat 20, 1216 GK Hilversum

☎ (035) 624 82 46

www.chiefautomotive.com

Uno Liner

MSH Equipment

Appelmarkt 7, 1681 PE Zwaagdijk-Oost

☎ (0228) 56 11 00

www.uno-liner.com
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auto voorover kan
hellen. Het spaart
bovendien ruimte.
Tijdens het richten
kunnen de rijbaan-
delen worden afge-
nomen. Het richtfra-
me is in verschillen-
de lengtes te bestel-
len, van 4200 mm
tot 5500 mm.

Een noviteit is de
Compact MK6 richt-
bank. Ook deze is
voorzien van een
geïntegreerde lift
met een hefcapa-
citeit van 2,8 ton en
een hefhoogte van
136 cm. Het 406 cm
lange richtbed kan
worden uitgerust

Car-O-Liner BenchRack 
afgestemd op praktijk

met afneembare rijb-
aandelen zodat een
multifunctionele
schadewerkplek ont-
staat. De lift is der-
mate stabiel dat de
MK6 los op de vloer
geplaatst kan wor-
den. ●

BenchRack heet de
oprijrichtbank van
Car-O-Liner. Recent is
de hefcapaciteit ver-
groot naar 4,2 ton
en de hefhoogte
naar 120 cm. Handig
is de tiltfunctie van
de lift, waardoor de
bank voor eenvou-
dig oprijden van de

Foto: Uno Liner 

Foto: Car-O-Liner 

De Rhone van Celette is een praktijkgerichte oprijrichtbank. Er kan
snel op gewerkt worden met weinig lichamelijke inspanning.
Doordat de opspanklemmen aan de bank bevestigd blijven en met
slechts één moer vastgezet worden neemt het opspannen weinig tijd
in beslag. De lichtgewicht composiet rijbaandelen zijn eenvoudig te
verwijderen waarna de schadeauto goed toegankelijk is. Ook de
traploos instelbare werkhoogte tot 1,34 meter draagt bij aan een
arbeidsvriendelijke richtwerkplek. Op het lange richtframe passen
zelfs verlengde bestelauto’s en de bank heft tot 2800 kg. De trekunit
kan rondom het frame gemonteerd worden. Op de Rhone kan men
niet met mallen werken, wel met mechanische of elektronische
meetsystemen.
Wie toch met mallen wil werken, kan voor de Griffon kiezen. Ook
deze heft auto’s tot 2800 kg naar een hoogte van maximaal 1,34
meter. Overigens is ook de Celette Vega nu in een oprij-uitvoering
verkrijgbaar. ●

Celette Rhone met
kunststof rijbanen

Foto: Celette
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