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WERKPLAATS 2004
Trends en aanbod uitlaatgastesters voor benzinemotoren

Het overgrote deel van ons benzine-gemotori-
seerde wagenpark rijdt inmiddels rond met een
geregelde katalysator. Die auto’s zijn ‘schoon’,
tenminste op het moment dat ze de fabriek ver-
laten. Na verloop van jaren nemen de prestaties
van het emissiesysteem af. De lambdasensor
reageert minder alert en de katalysator verliest
langzaam maar zeker z’n omzettingsrende-
ment. Verder kan er elektronisch van alles mis-
gaan met als gevolg dat het motormanagement
verkeerde signalen krijgt of niet de juiste com-
mando’s geeft aan het injectiesysteem.
Je mag verwachten dat de milieuaspecten volop
aandacht krijgen tijdens de jaarlijkse APK-keu-
ring, maar niets is minder waar. Het toegestane
CO-percentage is voor moderne auto’s idioot
hoog en verder wordt uitsluitend de lambda-
waarde gecontroleerd. Foutmeldingen in het zo
belangrijke EOBD-systeem blijven (nog) buiten
beschouwing en andere belangrijke gassen als
HC worden wel gemeten maar niet beoordeeld.
Het resultaat is dat auto’s met een ondeugde-
lijk emissiesysteem met glans slagen bij de APK.
Het wordt dan ook hoog tijd dat het emissie-
hoofdstuk in de APK verder wordt aange-
scherpt. 
Voor het zover is, aan de werkplaats de taak om
het emissiesysteem wel serieus te nemen en
een gebrekkige katalysatorwerking, defecte
lambdasensor en elektronische problemen te
onderkennen en te repareren. Bedenk dat de
eerste auto’s met geregeld katalysatorsysteem
inmiddels behoorlijk op leeftijd zijn.
Vervangingskatalysatoren en lambdasensoren
zijn al volop te koop. Voor de werkplaats liggen

hier absoluut grote kansen. Grijp ze, u bewijst
er werkplaats én milieu een grote dienst mee. 

Welke toeters en bellen?
Uitlaatgastesters die (mede) ingezet worden
voor de APK, meten behalve het CO-percentage
ook de emissie van HC, CO2 en O2. Daarom noe-
men we ze ook wel viergastester of meer-
gastester. Meting van deze vier gassen is nodig
om de tester via een ingewikkelde formule de
lambdawaarde te laten berekenen. Deze moet
tussen de 0,97 en 1,03 liggen, een teken dat de
lambdaregeling correct functioneert.
Een juiste lambdawaarde zegt overigens niets
over de deugdelijkheid van de katalysator. Om
te weten of een (warme) katalysator zijn omzet-
tingsrendement haalt, zult u de afzonderlijke
emissies (voor en na de katalysator) moeten
meten en interpreteren. Is er vóór de katalysa-
tor geen meetmogelijkheid, let dan vooral op
de HC-uitstoot na de katalysator.
Voorwaarde voor de APK-meting is dat de motor
op bedrijfstemperatuur is. Om daarvan verze-
kerd te zijn kan de meergastester uitgerust wor-
den met een olietemperatuurmeting, maar wei-
nig werkplaatsen maken hier gebruik van. Na
enkele minuten draaien weet je zonder thermo-
meter ook wel dat de motor warm is en boven-
dien geeft een koude motor vaak een afwijken-
de lambdawaarde.
Wel verplicht is een APK-toegelaten toerenteller
omdat de meting van het CO-percentage en de
lambdawaarde bij verhoogd toerental plaats-
vindt. Een externe toerenteller mag ook, maar
die moet dan wel goedgekeurd zijn voor APK-

gebruik. Het meest praktisch is natuurlijk een
geïntegreerde toerenteller. Bij moderne moto-
ren kan het lastig zijn om het toerental te
registreren. Heel handig is de oplossing van
Bosch, die het toerental afleidt uit de genera-
torrimpelspanning. Kijk bij aanschaf van een
meergastester welke hulpmiddelen de leveran-
cier hiervoor levert en welke standaard zijn!
Sommige viergastesters zijn voorzien van een
(strook)printer. Dat is niet verplicht voor de
APK, wel nuttig als bewijslast.
Een punt van aandacht bij aanschaf is de
opwarmtijd van de testers. Bij sommige typen is
die opvallend kort, waardoor na het inschake-
len vrijwel direct gemeten kan worden.
Nog een overweging is de aanschaf van een
gecombineerde viergastester/roetmeter. Dat is
goedkoper dan twee afzonderlijke apparaten,

De samenstelling van de uitlaatgassen vertelt veel
over het functioneren van inspuiting, ontsteking,
katalysator en lambdasensor. Een moderne uitlaat-
gastester is dan ook een waardevol diagnose-
instrument, waar de werkplaats actiever gebruik
van moet maken.
Foto: AVL

Diagnosestellen via het uitlaatgas

Vervuiler ontmaskerd
De meergastester is een verplicht APK-attribuut, maar

helpt de werkplaats ook de emissiezondaars op te spo-

ren. Een controle van het emissiesysteem beperkt zich

niet tot een meting aan het eind van de pijp. Ook de

lambdasensor en het EOBD-systeem mogen niet aan de

aandacht ontsnappen. Moderne uitlaatgastesters bie-

den deze meerwaarde.
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NOx belast meten
Sommige meergastesters kunnen extra uitge-
rust worden met een NOx-meting. Dat klinkt
prachtig, maar heeft alleen waarde wanneer de
werkplaats over een vermogenstestbank
beschikt. NOx-meten in onbelaste toestand
heeft namelijk weinig zin.
Wel praktisch is een zogenoemde CO-correctie-
aanwijzing, die voorkomt dat een luchtlekkage
in het uitlaatsysteem de monteur op het ver-
keerde been zet. Een meergastester met CO-cor-
rectie aanwijzing, gaat uit van de vuistregel dat
de som van het gemeten CO- en CO2-percentage
gelijk is aan 15. Door een luchtlekkage treedt
verdunning op van de uitlaatgassen waardoor
de som van CO en CO2 minder is dan 15%. De
tester past dan een correctieformule toe om het
juiste CO-percentage te berekenen. Dit wordt
aangegeven als de CO-correctiewaarde. Wijkt
die af van de CO-aanwijzing, dan duidt dit
meestal op een luchtlekkage.

Met zorg behandelen
Een uitlaatgastester is een kwetsbaar meetin-
strument, dat met zorg moet worden behan-

maar het is de vraag of deze oplossing prak-
tisch is. De roetmeting vindt namelijk vanwege
het geluid plaats in een aparte ruimte. Op heen
en weer gesleep met testapparatuur zit nie-
mand te wachten. Ook is er een acuut probleem
wanneer een gecombineerde viergastester/roet-
meter door een technisch defect uitvalt.

Niet alleen uitlaatgassen
Een belangrijk onderdeel in de lambdaregeling
is de lambdasensor die continu het zuurstof-
aandeel in de uitlaatgassen registreert.
Functioneert de lambdasensor niet goed, dan
wordt het motormanagement verkeerd geïnfor-
meerd met alle gevolgen van dien. Het is dan
ook niet vreemd dat steeds meer emissietesters
zich niet beperken tot een meting van de uit-
laatgassen, maar ook diagnose kunnen stellen
aan de lambdasensor. De nieuwste generatie
emissietesters kan zelfs communiceren met het
EOBD-systeem. Dat kan in de nabije toekomst
heel belangrijk worden!
U kunt er van verzekerd zijn dat het milieu-
hoofdstuk in de APK de komende jaren verder
aangescherpt wordt. Het is daarom prettig wan-
neer de tester mee kan groeien met de verande-
rende wetgeving. Pc-, of softwaresturing bieden
daarvoor de beste garantie. Sommige uitlaat-
gastesters hebben een RS232-poort voor commu-
nicatie met externe apparatuur of integratie in
een teststraat of netwerk. Alle aangesloten
apparaten kunnen dan bijvoorbeeld van een
centrale database gebruik maken.

De Innova 2000 is een pc-gestuurde meergastester
met kleurenscherm. Op de pc zijn ook andere test-
modulen aan te sluiten zoals roetmeetcel, remtest-
bank, motordiagnose en zelfs een uitlijnapparaat.
Foto: TEN

Trends bij uit-
laatgastesters

Hij oogt modern en is gemakkelijk te bedienen, de
SUN MGA 1500. Dankzij de RS-232-poort is de uit-
laatgastester met externe apparatuur te koppelen.
Zes displays geven de meetwaarden aan.
Foto: SUN

De Crypton 297 meergastester is de opvolger van
de alom bekende 290. Voor de weergave van de
meetwaarden past Crypton een duidelijk verlicht
LCD-scherm toe. Handig is de zelftestprocedure.
Eventuele defecten worden met een foutcode aan-
gegeven.
Foto: Crypton

● Beeldscherm in plaats van displays
● Software gestuurd
● Praktische toerentalmeting
● Lambdasensortest
● EOBD-diagnose
● Korte opwarmtijd

De BEA 250 van Bosch is een geavanceerde uit-
laatgastester met TFT-beeldscherm, EOBD-inter-
face en diskdrive voor software-updates. Het
motortoerental is eenvoudig te registreren via de
dynamo-rimpelspanning. Zelfs meting van ontste-
kingstijdstip en inspuitbegin behoort tot de moge-
lijkheden.
Foto: Bosch
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deld. Plaats de tester bij voorkeur op een ver-
rijdbaar onderstel. Leeg regelmatig de wateraf-
scheider, en als het een ‘zelflozend’ type betreft
kijk dan of deze goed functioneert. Water in de
meetkamer is funest. Controleer ook de filters
en vernieuw deze tijdig. Nog een tip: neem van
tijd tot tijd de slang met meetsonde los en

blaas deze met perslucht door. Ga ook zorgvul-
dig om met de meetsonde. Leg deze nooit op de
grond wanneer de pomp van de tester aan
staat, want dan werkt hij als stofzuiger. Vergeet
verder de jaarlijkse APK-calibratie niet! ●

Overzicht aanbod uitlaatgastesters voor benzinemotoren
Merk en type Weergave meetwaarden Toerentalmeting Olietemperatuurmeting Printer Bijzonderheden Prijsindicatie* Importeur

(excl. BTW)

AVL ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Explora

DiGas 4000 ................LCD-scherm ..........................ja ............................ja ......................................strookprinter ..........met PC-toetsenbord; ..................................€ 6.360,- ......................................☎ (0318) 64 82 20

..........................................................................................................................................................................................diagnosesoftware is optie ..........................excl. onderwagen ..........................www.explora.nl

Bosch** ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Robert Bosch

BEA 250 ....................TFT-kleurenscherm................ja ............................ja ......................................strookprinter ..........met diskdrive en toetsenbord;....................€ 5.990,- ......................................☎ (023) 565 68 20

................................................................................rimpelspanning ................................................................................EOBD-interface en NOx zijn opties ............incl. onderwagen ..........................www.bosch.nl/aad

Crypton ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Lasaulec Machinery & Equipment

297 ............................LCD-scherm ..........................optie........................optie ................................optie ......................elke standaard seriële printer kan ..............€ 3.950,- ......................................☎ (0900) 466 0 466

................................................................................€ 84,- ......................€ 279,-..............................................................aangesloten worden ..................................excl. onderwagen, incl. cert. ..........www.lasaulec.nl

Motorscan ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................Explora

Eurogas 8020 ............8 digitale displays ................ja ............................ja ......................................strookprinter ..........afstandsbediening is optie ........................€ 4.620,- ......................................☎ (0318) 64 82 20

..............................................................................................................................................................................................................................................................excl. onderwagen ..........................www.explora.nl

Opus ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nijboer Blijstra Techniek

40-B............................6 digitale displays ................ja ............................ja ......................................optie ..........................................................................................€ 3.995,- ......................................☎ (0341) 35 41 82

..............................................................................................................................................................................................................................................................excl. onderwagen, incl. cert. ..........www.nbtweb.nl

Protech........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Saarloos Automotive Equipment

Ipex-D ........................5 digitale displays ................ja ............................ja ......................................strookprinter ..........mobiel inzetbaar (ook 12V), zeer ..............€ 3.250,- ......................................☎ (0478) 64 21 25

..........................................................................................................................................................................................korte opwarmtijd, erg compact/licht ..........excl. onderwagen ..........................www.saarloos.com

Flux 5000 ..................8 digitale displays ................ja ............................ja ......................................strookprinter ..............................................................................€ 4.250,- ......................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................excl. onderwagen ..........................

Sagem ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................TBA Nederland

Ultima 602 ................LCD-scherm ..........................ja ............................ja ......................................strookprinter ..........met toetsenbord en infrarood ....................€ 5.995,- ......................................☎ (0294) 28 44 28

..........................................................................................................................................................................................afstandsbediening ......................................met onderwagen ..........................www.tba-tenautomotive.nl

SUN..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Autec-SUN/VLT Equipment

MGA 1500..................6 digitale displays ................ja ............................ja ......................................strookprinter ..............................................................................€ 3.300,- ......................................☎ (0348) 47 70 00

DGA 1000 ..................kleurenmonitor ....................ja ............................ja ......................................strookprinter ..........met meetwaarde beoordeling en ..............€ 5.450,- ......................................www.autec-vlt.nl

..........................................................................................................................................................................................NOx meting, geen opwarmtijd..........................................................................

TEN ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................TBA Nederland

Innova 1000 ..............LCD-scherm ..........................ja ............................ja ......................................strookprinter, ..........met lambdasensortest en voltmeter; ..........€ 4.795,- ......................................☎ (0294) 28 44 28

..........................................................................................................................................................A4=optie ................PC-toetsenbord is optie ..............................excl. onderwagen ..........................www.tba-tenautomotive.nl

Innova 2000 ..............kleurenmonitor ....................ja ............................ja ......................................A4 kleur ..................met Pentium-PC, toetsenbord, lambda-......€ 6.995,- ......................................

..........................................................................................................................................................................................sensortest, multimeter. Opties: EOBD ........incl. onderwagen ..........................

..........................................................................................................................................................................................scantool, diagnose en remtestbank ..................................................................

*Tenzij anders aangegeven is de prijs exclusief NMI-certificaat

**De Bosch uitlaatgastesters worden ook geleverd door Lasaulec Machinery & Equipment, ☎ (0900) 466 0 466, www.lasaulec.nl en Nijboer Blijstra Techniek, ☎ (0341) 35 41 82, www.nbtweb.nl.

Auke Cupédo

Ultralicht en compact en geschikt voor 12V accu-
voeding. Daarmee is de Ipex-D van Protech bij uit-
stek geschikt voor mobiel gebruik. De uitlaat-
gastester is ook nog eens vriendelijk geprijsd.
Foto: Protech
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