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SCHADEHERSTEL 
Meten en richten van carrosserieschade

Gewichtsreductie is momenteel hét thema in
de carrosseriebouw. Nieuwe materialen als
hooggelegeerde staalsoorten, aluminium en
kunststof moeten het extra gewicht van com-
fort- en veiligheidsvoorzieningen compenseren.
Zo’n moderne carrosserie, opgebouwd uit high-
tech materialen, is tegelijk een stuk sterker en
daarmee veiliger. Deze trend heeft grote
invloed op het reparatieproces. Vooral de speci-

ale staalsoorten zijn moeilijk te deformeren. Er
zijn grote krachten nodig tijdens het richtpro-
ces en bij het onzorgvuldig doseren van de trek-
krachten kunnen er op onverwachte plaatsen
vervormingen ontstaan. Bij sommige carrosse-
rieën is richten zelfs plaatselijk verboden en is
het volledig vernieuwen van delen door klin-
ken, lijmen of lassen voorschrift. Ook hier komt
de richtbank van pas, want de nieuwe delen

moeten tijdens het lijmen, lassen of klinken
nauwkeurig worden gepositioneerd. Hiervoor
zijn speciale fixeerhulpstukken vereist.
Ook bij het verankeren van de schadeauto op de
richtbank komt de schadehersteller steeds
vaker voor verrassingen te staan. Bij sommige
nieuwe auto’s ontbreekt de bekende dorpelrand
waar traditioneel de schadecarrosserie aan ver-
ankerd wordt. Er zijn dan voertuigspecifieke
opspanklemmen vereist, die alleen dáár
bevestigd mogen worden waar de autofabrikant
het toestaat. Wie de regels aan z’n laars lapt
loopt het risico onherstelbare schade toe te
brengen.
Opvallend is ook dat bij relatief kleine schades
al snel de richtbank eraan te pas moet komen.
De oprijrichtbank met hefsysteem helpt de pro-
ductiviteit op niveau te houden. Ook het meet-
systeem is niet langer alleen bij zware schades
van nut. Een lichte aanrijding kan voor onver-
wachte vervormingen zorgen die met het blote
oog niet zichtbaar zijn. Het advies is dan ook:
zeker weten door te meten. De populariteit van
elektronische meetsystemen groeit, zeker van
die systemen die snel inzetbaar zijn, eenvoudig
te bedienen en ondersteund worden door een
actuele, betrouwbare en vooral complete data-
base. Vaak bevat die ook digitale foto’s van de
meetpunten.
Kennis van de moderne materialen, nieuwe car-
rosseriestructuren en voertuigspecifieke repara-
tieprocedures is een voorwaarde om een scha-
deauto weer onzichtbaar en vooral verantwoord
te herstellen. Meer dan ooit is het belangrijk
om als schadeherstelbedrijf zaken te doen met
een leverancier die al deze ontwikkelingen op
de voet volgt en vertaalt in passende equipment
en een optimale ondersteuning. Onkunde in
schadeherstel wordt duur betaald! ●

Auke Cupédo

Een schade beoordelen met het blote oog is een
risicovol avontuur. Ook bij relatief kleine schades
moet een meetsysteem duidelijkheid verschaffen
over de noodzaak van richten. Een gebruiksvrien-
delijk meetsysteem met betrouwbare en complete
database wint aan belang.
Foto: Car-O-Liner

Ook kleine schades vragen om vakmanschap

Zo goed als nieuw
Lichter en sterker: dat is het kenmerk van de nieuwe

generatie carrosserieën. Om na een aanrijding de scha-

deauto terug te brengen in nieuwstaat, is grote deskun-

digheid vereist én de juiste apparatuur. Tal van nieuwe

ontwikkelingen rond richt- en meetsystemen helpen de

schadehersteller vakwerk te blijven leveren, terwijl de

productiviteit er niet onder lijdt.
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Ook kleine schades belanden steeds vaker op de
richtbank. Die moet dus productief zijn.
Oprijbanken maken een snelle verankering van de
schadeauto mogelijk. Handig als de rijbaandelen
vervolgens afneembaar zijn.
Foto: Celette

Het innovatieve Shark
elektronisch meetsys-
teem is nu volledig
Windows gestuurd.
Meetpunten zijn met
een digitale foto in het
geheugen vastgelegd.

Behalve de ‘normale’
Multirack is er nu ook
een HD-uitvoering, die
raad weet met grote
terreinauto’s. Het op-
spannen van een scha-
deauto gaat verrassend
snel op de Multirack.

van het richtproces
zien. Sinds de intro-
ductie is dit systeem,
met ultrasoon meet-
techniek, continu
doorontwikkeld. In
z’n nieuwste gedaan-
te werkt de Shark-
computer volledig
onder Windows en
worden ook boven-
bouwmetingen ver-

werkt. Het herken-
nen van specifieke
meetpunten van een
carrosserie wordt ver-
gemakkelijkt met
digitale foto’s. Zo
wordt de kans op
fouten minimaal.
Voor het richten van
kleine schades ont-
wikkelde Blackhawk
de PostLift. Deze be-
schikt over een hef-
systeem die het richt-
bed/hefplateau van
115 mm naar 1700
mm hoogte brengt.
De PostLift heeft
meer in z’n mars dan
de gemiddelde mini-
richtbank. De trek-
unit heeft namelijk
een capaciteit van 7
ton en op het richt-
frame kunnen specia-
le verankeringsklem-
men worden gemon-
teerd voor moderne
auto’s zonder dorpel-
rand. Ook bij het
richten van een ‘klei-
ne schade’ is een
goede verankering
namelijk essentieel.
Alle Blackhawk-meet-
systemen zijn toepas-
baar in combinatie
met de PostLift.
De Multirack-richt-
bank van Blackhawk,
waarop een auto ra-
zendsnel opgespan-
nen kan worden, is
er sinds kort in een
HD-uitvoering. Deze
heeft een groter
richtbed en speciale

Blackhawk volgt de schadetrends

verankeringen voor
terreinauto’s.
Ook Blackhawk zijn
de nieuwe verbin-
dingstechnieken als
klinken en lijmen
niet ontgaan. Voor
het nauwkeurig posi-
tioneren van carros-
seriedelen tijdens het
klinken, lassen en lij-
men levert Black-
hawk de SHF1-fixeer-
set. Noem het een
universele mal. De
fixeerset is bruikbaar
op elk richtsysteem
van Blackhawk. ●

Het Shark elektro-
nisch meetsysteem
van Blackhawk is in-
middels een begrip in
de schadeherstel-
branche. Het meet
meerdere punten ge-
lijktijdig en laat daar-
mee ook tijdens de
schadereparatie in
één oogopslag nauw-
keurig het verloop

De Uno Liner oprijbank is er nu ook in een 5,5
meter lange uitvoering met dubbele schaarlift.

Tijdwinst met Uno Liner

De klemmen worden
ook verhuurd.
Ook op het gebied
van carrosserieme-
ting heeft Uno Liner
praktisch nieuws,
namelijk het Allvis-
meetsysteem. Het
werkt snel, zodat het
ook interessant is
voor het in kaart
brengen van relatief
kleine schades. Via
internet wordt een
meetkaart van de
auto gedownload.
Hierop staan alle
meetpunten met fo-
to. Het meetsysteem
wordt op één punt
gecalibreerd, waarna
punt voor punt de
carrosserie kan wor-
den opgemeten. Dat
is zelfs mogelijk op
een tweekoloms hef-
brug! De Allvis kost 
€ 6.350,- en binnen-
kort komt er een
Light-versie uit (zon-
der hoogtemeting)
voor een instapprijs
van € 2.500,-! ●

De Nederlandse fa-
brikant Uno Liner
heeft succes met z’n
oprijbanken.
Kenmerkend is de
geringe overrijhoog-
te en dankzij de af-
neembare rijbanen is
de bank een multi-
functionele werk-
plek. Voortbordurend
op de bestaande 4
meter lange oprij-
bank ontwikkelde
Uno Liner een 5,5
meter lange bank
met dubbele schaar-
lift en 4 ton hefver-
mogen. De standaard
trekkracht van 10 ton
is met behulp van

Met Allvis komt elektronisch meten
binnen ieders bereik. De database
bevat op dit moment meetgegevens
van 4000 (vooral jonge) auto’s.

vectorcilinders op te
voeren tot 30 ton per
trekunit.
Nieuw zijn de in
hoogte verstelbare
zetbenen. Hiermee
kan een auto met
kleine schade super-
snel in de klemmen
geplaatst worden
zonder dat deze om-
hoog hoeft. De zet-
benen met dorpel-
klem schuiven in het
bankframe.
Ook Uno Liner kent
het belang van goed

fixeren tijdens het
richtproces. Vooral
de moderne auto’s
zonder dorpelranden
hebben de aandacht
van Uno Liner. Voor
tal van automodel-
len, zoals de nieuwe
Mégane, ontwikkel-
de Uno Liner specifie-
ke opspanklemmen.
Ze voldoen aan de
fabrieksspecificaties,
zijn sterk, maar ook
gebruiksvriendelijk.
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SCHADEHERSTEL 
Meten en richten van carrosserieschade 

Het Car-O-Tronic Vision elektronisch meetsysteem
staat via internet in contact met een infocenter, zo
is altijd actuele data beschikbaar.

Met de ‘elektronische
mal’ wordt het nauw-
keurig fixeren van de-
len tijdens het lassen
een fluitje van een
cent.

Car-O-Mech Vision auto-
matiseert het mechani-
sche meetsysteem. Na
invoer van de meetre-
sultaten produceert de
computer een keurig
meetrapport.

rend geperfectio-
neerd en krijgt meer
functies. Zo introdu-
ceert Car-O-Liner nu
Car-O-Flex F50, een
universeel mallen-
systeem waarmee
nieuw te monteren
carrosseriedelen be-
trouwbaar gefixeerd
kunnen worden tij-
dens het lassen. En u
raadt het al: de Car-
O-Flex-mallen wor-
den met het elektro-
nisch meetsysteem
nauwkeurig gepositi-
oneerd. Deze repara-
tiemethode met
‘elektronische mal-
len’ is inmiddels ge-
homologeerd door
BMW en Jaguar.
Met Car-O-Tronic
Vision bracht Car-O-
Liner onlangs de
nieuwste versie uit
van het elektronisch
meetsysteem.
Praktisch is de ‘ASP

Automatic Search
Point’ functie. Na het
vastleggen van één
meetpunt herkent de
meetslede, middels
een 3D-kenveld van
voertuigdata, de lig-
ging van alle overige
meetpunten. De
automatische meet-
puntherkenning
wordt ondersteund
met LED’s op de tast-
arm. Zodra de arm in
de buurt van een
meetpunt komt licht
er een groene in
plaats van rode LED
op. Vervolgens toont
het beeldscherm van
de computer een
foto van het meet-
punt. De meetcom-
puter staat via inter-
net in contact met
het Car-O-Liner-info-
center. Van daaruit
worden voertuigdata
en reparatietips
opgehaald, en

Car-O-Liner vooruitstrevend 
in elektronisch meten

binnenkort zelfs de
lasparameters. De
databank dekt inmid-
dels 15.000 auto’s af.
Van recente auto’s
zijn ook bovenbouw
meetgegevens be-
schikbaar.
Overigens laat Car-O-
Liner ook de gebrui-
kers van de mechani-
sche meetsystemen
niet aan hun lot over.
Het Car-O-Mech
Vision-softwarepak-
ket maakt het moge-
lijk de meetgegevens
elektronisch te ver-
werken met een pc
of PDA. Zodoende

Car-O-Liner heeft in-
middels jarenlange
ervaring met elektro-
nisch meten. Het Car-
O-Tronic-meetsys-
teem wordt voortdu-

kan er toch een
meetrapport worden
geproduceerd. Via
een online databank
kunnen de meetge-
gevens worden ver-
geleken met de
fabrieksmaatvoering.
In het programma
richtbanken brengt
Car-O-Liner een extra
lange versie uit van
de BenchRack oprij-
bank, de 6300. Het
richtbed is 630 cm
lang en gemeten
over de rijbanen is de
bank 225 cm breed.
Geschikt dus voor
extra lange en brede

bestel- en terreinau-
to’s. Het gewicht is
ook geen probleem,
want de hydraulische
lift tilt tot 4200 kg. ●

De Griffon 2800
Evolution maakt het de
schadehersteller nóg
gemakkelijker. De
binnenlift heeft een
groter hefbereik, wat
vooral bij de populaire
SUV’s een uitkomst is.

de Nederlandse scha-
debranche gretig
aftrek gevonden.

Maar liefst 190 exem-
plaren gingen er van
de hand. Importeur

Celette Griffon krijgt praktische opvolger
AEN hoopt het succes
te continueren met
de Griffon 2800
Evolution. Deze be-
schikt over een
nieuw ontwikkelde
lift onder het richt-
frame. De gekozen
constructie geeft de

De Griffon oprijbank
van Celette heeft de
afgelopen vijf jaar in

bovenste ‘binnenlift’
een grotere bewe-
gingsvrijheid in het
richtbed. Hierdoor
kan de schadeherstel-
ler de schadeauto
boven de richtbank
zowel in de lengte,
breedte als diagonaal
verplaatsen en dat
op elke werkhoogte
van 50 tot 135 cm.
Dit vergemakkelijkt
het plaatsen van de
richtmallen. De bin-
nenlift heeft boven-
dien een groter hef-
bereik (56 in plaats
van 36 cm), wat bij

moderne SUV’s met
grote bodemvrijheid
een uitkomst is.
Voor wie op de klein-
tjes let introduceert
Celette een scherp
geprijsde Rhône-basis
oprijbank. De elek-
trisch/hydraulische
onderlift heft het
richtbed tot 134 cm
hoogte. Heel handig
zijn de vier spindel-
lasnaadklemmen die
aan het richtframe
blijven hangen.
Gesjouw met de
klemmen is dus niet
nodig. Voordeel is
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ders zijn de richtmo-
gelijkheden bijna
onbeperkt. De trek-
toren kan op twee
punten tegelijk trek-
ken en/of drukken of
bijvoorbeeld trekken
en tegenhouden. De
duurdere modellen
zijn voorzien van een
snelopspansysteem
en een hydraulisch
bediende richtbank-
tafel waarmee de
bank eenvoudig
ingesteld kan wor-
den op het formaat
van het te repareren
voertuig. De B20 kan,
zoals alle richtban-
ken van Autorobot,
gebruikt worden in
combinatie met een
mechanisch of
elektronisch meet-
systeem. Ook voor de
bovenbouw levert
Autorobot nauwkeu-
rige carrosseriedata.
Interessant is de
mogelijkheid om het
mechanisch meetsys-
teem om te bouwen
naar een elektroni-
sche uitvoering.

Met regelmaat intro-
duceert Autorobot
handige gereed-
schappen die het
richten vergemakke-
lijken, waaronder
ook hulpstukken om
plaatwerkpanelen
perfect in model te
brengen. Importeur
Saarloos informeert u
er graag over. ●

Autorobot vol onder-
scheidend vermogen
Autorobot levert
richtbanken die qua
opbouw duidelijk
anders zijn dan de
gangbare systemen.
Tijdwinst is de achter-
liggende gedachte.
Nieuw in het pro-
gramma is de B20,
een richtbank die
ontwikkeld werd
voor de moderne,
sterke carrosserie-
structuren en auto-
modellen van klein
tot groot. De B20
heeft geen moeite
met auto’s tot 6,5
meter lengte en 4
ton zwaar.
Belangrijke kenmer-
ken van deze richt-
bank zijn de toege-
paste ‘pushpull’ tech-
niek en de in lengte
verstelbare richt-
banktafel. De B20 is
naar keuze leverbaar
met één, twee of
drie trektorens,
waarmee ook de
bovenbouw bewerkt
kan worden. Dankzij
twee dubbelwerken-
de hydraulische cilin-

Het elektronisch meet-
systeem Touch brengt
niet alleen de schade-
omvang in beeld, maar
laat ook zien of de
wieluitlijning klopt.

dwijnen de opspan-
armen. Het resultaat
is een vlakke vloer.
Ook nieuw is de Mini
Lift in Eco-uitvoering,
met volledig pneu-
matische bediening
en daardoor geschikt
voor montage in de
spuitcabine. ●

Spanesi Touch óók voor uitlijnen
Noba is importeur
van de Italiaanse
Spanesi-equipment.
Onlangs kwam
Spanesi op de markt
met een elektronisch
meetsysteem
genaamd Touch. Dit
is nu nog functione-
ler geworden.
Behalve het opmeten
van carrosserieschade
kan Touch namelijk
ook de wieluitlijning
controleren, terwijl
de auto gewoon op
de vloer staat. Daar is
dus geen kostbaar
uitlijnapparaat voor
nodig. Het meetrap-
port dat Touch pro-
duceert geeft de ‘ga-
rantie’ dat de auto
binnen de fabrieksto-
leranties is gerepa-
reerd én goed is uit-
gelijnd. Dat geeft
vertrouwen!
Spanesi levert ook
praktische bruggen
voor de schadewerk-
plaats, die desge-
wenst als mini-richt-
bank inzetbaar zijn.
Nieuw is de Pony
BenchB voor inbouw
in de werkplaats-
vloer. Deze is voor-
zien van pneumatisch
bediende opspanar-
men. Zodra de brug
in de vloer zakt, ver-

bovendien dat de
auto tijdens het ver-
ankeren op z’n wie-
len kan blijven staan,
wat het ‘doorhan-
gen’ van de carrosse-
rie voorkomt. Met
spindels worden de
klemmen naar de
auto toe bewogen.
Van het elektronisch
meetsysteem Naja
bracht Celette on-
langs softwareversie
8 uit. Niet alleen de
database met origi-
nele (gehomologeer-
de!) fabrieksgege-
vens werd uitge-

breid, maar in z’n
nieuwste gedaante
werkt Naja vooral
sneller.
Zoals bekend blijft
Celette groot voor-
stander van het ge-
bruik van mallen, ze-
ker bij moderne car-
rosserieën. Onlangs
nam AEN de mallen-
pool van de Focwa
over. De mallen wor-
den na inname zorg-
vuldig gecontroleerd.
Wie ze vóór 15.00
uur bestelt heeft ze
de volgende werk-
dag in huis. ●

Tussen de reeds bekende XLS 500 en de imposante Autorobot IV plaatst de
innovatieve Finse fabrikant de B20, geschikt voor schadeauto’s in werkelijk
alle gedaanten. Snelheid is ook bij de B20 het sleutelwoord.

Autorobot

Saarloos Automotive Equipment

☎ (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Blackhawk

Stokvis Equipment

☎ (0570) 50 05 00

www.stokvis-equipment.nl

Car-O-Liner

Josam Richttechniek

☎ (038) 426 22 22

www.josam.nl

Celette

Autoschade Equipment Nederland

☎ (073) 640 10 30

www.aen-equipment.nl

OMCN

Equipment Distributie Nederland

☎ (033) 454 59 09

www.ednweb.com

Spanesi

Noba

☎ (0162) 45 87 96

www.spanesi.com

Uno Liner

MSH Equipment

☎ (0228) 56 11 00

www.msh-equipment.nl

Importeurs van genoemde merken
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