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APPARATUUR 
Innovatief test-equipment van Nederlandse bodem

In het onderwijs is het van groot belang om
praktijksituaties na te kunnen bootsen in het
leslokaal. Dan kan je in alle rust de werking
van technische systemen uitleggen, eraan
meten, defecten nabootsen en reparaties uitvoe-
ren. Daar steekt de leerling doorgaans meer van
op dan urenlang theoretisch onderricht. Dit
had TTA, het onderwijsinstituut dat voor veel
importeurs en autofabrikanten (waaronder
General Motors) de technici traint, al snel door.
Daarom werd in 1993 een apart bedrijf opge-
richt, Technical Training Equipment, dat zich
volledig ging toeleggen op de ontwikkeling en
productie van technische opleidingsequipment.
In de loop der jaren is een breed programma in
de markt gezet, dat in binnen- en buitenland
(TTE exporteert naar 35 landen!) gretig aftrek
vindt. Voorbeelden zijn demonstratiepanelen
met elektronische systemen, airco-trainers, de
failure simulation box, ABS-testmatten en draai-
ende motoren op bok. Om aan die motoren
daadwerkelijk onder praktijkcondities te kun-
nen meten werd een wervelstroomrem ontwik-
keld, die simpelweg aan de motoren op bok kan
worden gekoppeld. Dat bleek een gouden
vondst. TTE deed veel ervaring op met belast
meten en vooral de elektronica die daaraan te
pas komt. Met de opgedane kennis ontwikkelt

en produceert TTE nu ook testequipment voor
autobedrijven, tuners, motorfietsdealers en
voor de agrarische sector.

Mobiele vermogenstestbank
Interessant is de mobiele vermogenstestbank
MRC500. Die kan gewoon op de vloer worden
geplaatst. Dat bespaart bouwkundige kosten en
maakt het mogelijk de bank naar hartelust te
verplaatsen. Met de MRC500 kunnen vermo-
gens worden gemeten tot 170 kW. Maar de
MRC500 heeft veel meer in z’n mars. Dankzij
de verfijnde elektronische besturing is de test-
bank vooral geschikt voor het analyseren van
storingen die alleen onder belasting optreden.
Dat is veel efficiënter en veiliger dan het
maken van een proefrit, waarbij de mogelijkhe-
den om daadwerkelijk te meten aan de auto
bovendien beperkt zijn. Ook voor tuners is de
MRC500 een uitkomst. Behalve meting van top-
vermogen (gecorrigeerd op wielslip!) is het opti-
maliseren van de kenvelden van ontsteking en
inspuiting een fluitje van een cent. Voor wie
ook (onbelaste) dynamische acceleratiemetin-
gen wil uitvoeren levert TTE de MRC500 I. Deze
is voorzien van zwaardere rollen. 
De prijsstelling van de MRC500 maakt het
belast testen nu echt bereikbaar voor grotere
werkplaatsen en tuners. De testbank kost vanaf
€ 20.988,- excl. BTW, PC en installatie. Voor het
uitlezen van de meetgegevens en de bediening
volstaat een standaard PC of laptop. De soft-
ware van de MRC500 draait onder Windows en
is zeer gebruikersvriendelijk. Na de test produ-
ceert de computer duidelijke vermogens- en
koppelgrafieken zodat men de klant een zwart-
op-wit bewijs mee kan geven. Van groot belang,
zeker voor tuners, is dat tijdens de metingen
real-time de lambdawaarde wordt gemeten,
aangegeven op het PC-scherm en vastgelegd in
het geheugen. Daarvoor is wel de aanschaf van
een externe lambdasondekit vereist.
Wie hogere vermogens wil meten kan ook door
TTE worden bediend. Zo levert men de RC3300
die vermogens aan kan tot 450 pk. Het zal dui-
delijk zijn dat die wel in de grond moet wor-
den ingebouwd. Ook maatwerk is mogelijk.

Testen motorfietsen
Voor motorfietswerkplaatsen en –tuners ont-

Bij motorfietsen tellen de prestaties zwaar. Met de
BRC500 beschikt de motorfietswerkplaats over
een veelzijdig diagnose-instrument. Ook het inre-
gelen van kenvelden van bijvoorbeeld de inspui-
ting, kan er uiterst precies mee gebeuren.

Bestaande Dynojet testbanken, die alleen geschikt
zijn voor onbelaste acceleratiemetingen, zijn 
door TTE compleet te elektroniseren. Met een 
wervelstroomrem, Data Aquisition System, soft-
ware en PC ontstaat een geavanceerde testbank
waarmee continue vermogensmetingen mogelijk
zijn. Een nieuw leven voor de vertrouwde Dynojet!

TTE maakt belast testen betaalbaar

Proefrit in de werk
Sinds eind jaren tachtig richt Technical Training Equip-

ment zich op de ontwikkeling en productie van equip-

ment voor het automobieltechnisch onderwijs. Met de

opgedane ervaring denkt TTE ook tuning- en autobedrij-

ven een dienst te kunnen bewijzen. Belast testen is de

specialiteit van de Roosendaalse firma.
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en koppel in relatie tot toerental en snelheid.
Na de meting produceert de PC een vermogens-
en koppelkromme en worden alle meetgege-
vens in een database opgeslagen. Testen die
eerder gemaakt zijn met de bestaande Dynojet
software kunnen in de nieuwe Windows TTE-
software nog steeds bekeken worden. De oude
meetgegevens gaan dus niet verloren Is de
Dynojet reeds voorzien van een rem, dan kost
de update € 4.000,-. Compleet met wervel-
stroomrem komt de prijs op € 8.860,-.
Overigens kan TTE ook vermogenstestbanken
voor personenauto’s van de oudere generatie
volledig elektroniseren met software en PC.
Dat geldt voor alle merken, ongeacht leeftijd
en uitvoering.

Meten op locatie
Met de Perfect Power Control biedt TTE een
mobiele, luchtgekoelde vermogenstester voor
de landbouwsector. Deze is gemonteerd op een
aanhangwagen en met behulp van een compu-
tergestuurd hydraulisch hefsysteem te koppe-
len aan de PTO van de tractor of landbouwma-
chine. Via twee gekoppelde retarders wordt de
vermogenstester afgeremd, waarbij de ontwik-
kelde warmte via geforceerde luchtkoeling
door grote ventilatoren wordt afgevoerd. Het
maximum af te remmen koppel bedraagt bij de
zwaarste uitvoering een respectabele 7500 Nm.
De gemeten data wordt op een computer-
scherm weergegeven en vastgelegd in het
geheugen. Op locatie, op de boerderij of in het
veld, kan ogenblikkelijk een keurig testrapport
worden uitgeprint. Zo heeft de gebruiker
nauwkeurig inzicht in de technische staat en
het prestatiepotentieel van zijn voertuig.
Voor wat betreft belast meten zijn de mogelijk-
heden bij TTE dus bijna onbegrensd. ●

A.N. Cupédo

wikkelde TTE de geavanceerde vermogenstest-
bank BRC500 (vanaf € 14.512,- excl. PC en
installatie). Ook deze testbank met wervel-
stroomrem wordt op de vloer geplaatst.
Dankzij de elektronische besturing zijn alle rij-
omstandigheden na te bootsen. Vooral bij
motorfietsen is het belast testen in de werk-
plaats erg actueel. Door de toename van
elektronische systemen neemt het aantal sto-
ringen toe. Veel problemen komen pas aan het
licht tijdens belasting en het is met een motor-
fiets erg riskant om op de openbare weg al rij-
dend diagnose te stellen. De testbank is
geschikt voor vermogens tot 200 pk en snelhe-
den tot 300 km/h.
Werkplaatsen die al over een Dynojet testbank
beschikken, welke uitsluitend acceleratieme-
tingen kan verrichten, kunnen deze door TTE

laten upgraden tot een testbank waarmee
belaste continue vermogensmetingen uitge-
voerd kunnen worden. De uitbreiding bestaat
uit een wervelstroomrem en het Data
Aquisition System (DAS). Het automatisch
registreren van de testresultaten van een
belaste motor behoort dan tot de mogelijkhe-
den. De PC meet en registreert het vermogen

Een vriendelijke prijs, uiterst modern en simpel-
weg op de werkplaatsvloer te plaatsen; dat zijn de
sterke punten van de MRC500 vermogenstestbank
van TTE. Het belast kunnen meten binnen de werk-
plaatsmuren kan veel tijd besparen bij de zoek-
tocht naar lastige storingen.

Op het PC-scherm zijn alle relevante meetwaarden
af te lezen, waaronder zelfs de real-time lambda-
waarde. De software draait onder het gebruikers-
vriendelijke Windows.

De PC produceert een keurige vermogens- en kop-
pelgrafiek, inclusief verliesvermogen, wielvermo-
gen en motorvermogen volgens DIN-norm. De gra-
fieken zijn ook uit te printen.

Voorzien van twee krachtige wervelstroomrem-
men is de zwaarste uitvoering van de Perfect
Power Control in staat koppels tot 7500 Nm af te
remmen. Op locatie wordt de complete technische
staat van het landbouwvoertuig opgetekend. Het
computergestuurde hefsysteem past de hoogte
van de vermogenstester nauwkeurig aan op de
PTO van het voertuig. De tester kalibreert zich
automatisch.

plaats
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