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Praktische informatie voor de APK-keurmeester

Toekomst tegemoet 
met BrainBee
Rocar-Tech oogst veel succes met de
apparatuur van BrainBee. Behalve
diagnosetesters produceert het
merk ook innovatieve emissie-
testers. Er is keuze tussen de
Omnibus-serie en de Bid ONE. In
beide gevallen gaat het om meer-
gas- en roetmeetmodulen die slim
gekoppeld worden met een PC. Bij
de Bid ONE hoort een futuristische,
uitklapbare trolley en verloopt de
communicatie met de testmodulen
draadloos via bluetooth. Een groot
voordeel is dat gebruik kan worden
gemaakt van een standaard PC,
muis en toetsenbord, dat spaart
kosten (ook bij vervanging). In
Duitsland zijn al 5000 BrainBee
emissietesters in gebruik. Volop

ervaring dus. Handig is ook de
draadloze toerentalopnemer MGT-
300, die zowel via trilling als rim-
pelspanning het toerental gene-
reert en al voorbereid is op EOBD-
koppeling. ●

Controle van de uitlaatgassen is een voornaam aandachtspunt bij de APK, en zal in

de toekomst nóg belangrijker worden. Alle reden om met kennis van zaken te

investeren in een emissietester. De keus is groot, zowel in viergastesters, roetmeters

als combi-apparaten. Duidelijk is dat de PC-gestuurde testers in opkomst zijn.

Koppeling met andere apparatuur is dan mogelijk en de testsoftware is eenvoudig

aan te passen. AMT maakt u wegwijs in aanbod en noviteiten.

Auke Cupédo

desgewenst met bluetooth draadlo-
ze communicatie tussen meetka-
mer en PC!
Lasaulec is ook importeur van het
Duitse ATT. Dat is recent een
samenwerking aangegaan met AVL.
Het resultaat is een lijn emissietest-
apparatuur die onder de merk-
naam ATT op de markt komt. Aan
de NMi-toelating wordt al gewerkt.
Lasaulec levert van ATT ook een
akoestische toerentalopnemer, de
ATT Revolution.
Tot eind dit jaar heeft Lasaulec een
unieke actie met zeer scherp
geprijsde emissietesters. Om een

ATT/AVL, Bosch of Crypton:
Lasaulec is van vele markten thuis.
Het Bosch-programma bestaat uit
de ETT 855 meergastester met digi-
tale displays, de BEA 150 roetme-
ter, BEA 250 meergastester en BEA
350 combitester. De BEA’s zijn
allen voorzien van een fraai TFT-
display.
Crypton produceert de vertrouwde
PSA700 roetmeter en 297 meer-
gastester. Deze is er nu in ‘black
box’-uitvoering, zonder display en
(goedkoop) aan te sluiten op een
PC. Ook van de roetmeter is er zo’n
black box-uitvoering, de DU500,

voorbeeld te noemen: een Bosch
BEA 350 combitester met nulemis-
sie-unit, AVL DiSpeed 490 magneti-
sche toerentalopnemer én NMi-cer-
tificaat voor � 9.995,-. ●

Apparatuur voor de ademtest

schappelijk bedrag een rollenrem-
testbank leverbaar die voor de uit-
lezing en bediening gebruik maakt
van de emissietester. Ook een uit-
lijnmodule behoort tot de moge-
lijkheden. Zo’n modulair concept
spaart kosten. ●

Het Nederlandse TEN is één van de
toonaangevende fabrikanten van
emissietesters Bekend zijn de
Innova 1000 en Innova 2000.
Eerstgenoemde is het basismodel
met LCD-scherm. De Innova 2000
beschikt over een PC, monitor, toet-
senbord en zelfs een lambdasensor-
test en voltmeter. Op beide vier-
gastesters is de TEN EDA-2 roet-
meetcel aan te sluiten. Wie een
separate roetmeter verkiest, heeft
keuze uit de EDA-1 (led-display’s) of
de EDA-3 (lcd-scherm). De Innova
2000 biedt interessante uitbrei-
dingsmogelijkheden, zo is voor een

Modulair test-
concept van TEN

Lasaulec: drie merken én black-box
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diagnose-appa-
raat als de
Scanner, Solus of
Modis aan te slui-
ten, ontstaat een
veelzijdig diagnosestation.
De roetmeter is al voorbereid op de
toekomst, namelijk het meten vol-
gens voertuigspecificaties.
Voor wie een separate roetmeter
verkiest, levert SUN de SSM-2000.
Optie is de SRA-4 toerentaladapter
met magneetopnemer. ●

AEN is de nieuwe importeur van
SUN. Bekend is de MGA-1500 vier-
gastester. Een bijzonder detail hier-
aan is de aquamodule, die ervoor
zorgt dat er nooit water in de meet-
kamer kan komen. Een CO-correctie
meting is standaard, NOx-meting
een optie.
SUN’s nieuwe vlaggenschip is de
DGA-2500, compleet met PC en 17”
tft-scherm en verkrijgbaar als vier-
gastester, roetmeter en combitester.
Door op de PC ook een Snap-on

Saarloos is importeur van de Pro-
tech Ipex-D viergastester en Opax-
2000 roetmeter, die voor scherpe
actieprijzen worden aangeboden.
Innoverend is de V-family van
Protech, een veelbelovend testcon-
cept. De spil is een laptop, tablet-
PC of handheldcomputer die dienst
doet als volwaardige diagnosetes-
ter, maar tevens de uitlees- en be-
dieningseenheid vormt van de vier-
gastest- en/of roetmeetmodule.
Protech biedt keuze uit vele combi-
naties. De communicatie tussen de
computer en meetmodulen (V-Gas
en V-Smoke) vindt via bluetooth

Veelzijdig SUN
diagnosestation

is extra leverbaar. De MS900 is een
roetmeter, met handheldunit voor
bediening en uitlezing. Daarmee is
de roetmeter van achter het stuur
te bedienen. Extra leverbaar is een
toerenopnemer, die het toerental
genereert via motortrilling of dyna-
mo-rimpelspanning. ●

Zoals bekend worden de SUN-emis-
sietesters sinds kort door AEN gele-
verd. Autec/VLT Equipment is dan
ook gestart met een nieuw, veelzij-
dig programma. De MS805 is een
viergastester met geïntegreerde
printer, led-displays en zeer korte
opwarmtijd. Een roetmeetmodule

Autec: nieuw programma

nenauto’s
als bedrijfs-
wagens. Om
toerentalre-
gistratie te
vergemakke-
lijken levert Maha de DiSpeed 490
magnetische toerenopnemer. ●

Maha Nederland heeft niet alleen
de AVL DiGas 4000 viergastester in
het programma, maar ook de MDO
2 roetmeter van het eigen merk
Maha. De uitlezing en bediening
geschieden via een afstandsbedie-
ning met geïntegreerde printer. Er
is zowel een uitvoering voor perso-

Roet meten met Maha

ter, maar ook een remmenbank en
uitlijnapparaat. De remtestbank
communiceert via draadloze blue-
tooth-techniek met de PC. Deze
computer is de spil van het APK-
station, en kan ook ingezet wor-
den voor APK-afmelden en raadple-
gen van technische info.
Arex wordt geleverd door Nijboer
Blijstra Techniek, die ook de emis-
sietesters van Bosch in de markt
zet. Beide zijn met vijf jaar garan-
tie verkrijgbaar. Voor de Bosch BEA
350 combitester geldt tijdelijk ex-
tra inruilvoordeel van 1000 euro. ●

De Nederlandse fabrikant Arex le-
vert voor scherpe prijzen een meer-
gastester, roetmeter en combites-
ter. Interessant is de gloednieuwe
PC-gestuurde versie. Dit maakt het
eenvoudig aanpassen van de test-
software mogelijk, maar zeker zo
belangrijk: vanuit één PC kunnen

meerdere
testmodulen
worden aan-
gestuurd.
Dus niet al-
leen de
emissietes-

Arex nu PC-gestuurd

Explora biedt keuze uit twee mer-
ken: AVL en Motorscan. AVL levert

een viergastester
(DiGas 4000), een roet-
meter (DiSmoke 4000)
en een gecombineerde
emissietester (DiCom
4000). Voor eenvoudi-
ge toerentalopname is
er de beproefde
DiSpeed 490. Ook

plaats. Om bij moderne auto’s een
goede diagnose te stellen gaan
elektronicadiagnose en emissietest
hand in hand. Protech speelt daar
nu voortvarend op in. Het merk
introduceert binnenkort ook een
gunstig geprijsde, universele mag-
netische toerentalopnemer, als
alternatief voor de AVL DiSpeed. ●

Wegwijs in uitlaatgastesters

Arex/Bosch

Nijboer Blijstra Techniek

☎ (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

Autest

Autec/VLT Equipment

☎ (0348) 47 70 00

www.autec.nl

Bosch/Crypton/ATT

Lasaulec Machinery & Equipment

☎ (0900) 466 04 66

www.lasaulec.nl

BrainBee

Rocar-Tech

☎ (053) 434 23 21

www.rocartech.nl

Maha/AVL

Maha Nederland

☎ (0347) 32 30 60

www.mahanederland.nl

Motorscan/AVL

Explora

☎ (0318) 64 82 20

www.explora.nl

Protech

Saarloos Automotive Equipment

☎ (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

SUN

AEN

☎ (073) 640 10 30

www.aen-equipment.nl

TEN/Johnson Control

Andriessen Groep

☎ (0294) 28 44 28

www.andriessengroep.nl

Protech: uitlaatgastest
én diagnose

Explora veelzijdig 
in emissietesters

Motorscan heeft een veelzijdig pro-
gramma. De Eurogas 8020 en To-
talgas 8050 zijn bedoeld voor benzi-
nemotoren, voor diesels is een roet-
meetmodule leverbaar. Dan is er
ook nog de EKOS9000, een roetme-
ter op verrijdbaar onderstel, met
numerieke afstandsbediening en
printer. Explora biedt ook prakti-
sche oplossingen voor het meten
van trucks met bovenuitlaat. ●
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