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WERKPLAATS
Accuservice: maak er werk van!

Optimale stroomverzorging van groter belang

Met de benaming ‘startaccu’ doe je een moderne auto-

accu tekort. Ook na het starten, en zelfs bij stilstand,

moet de accu hard werken. Het aantal stroomverbrui-

kers groeit explosief en daarmee ook het belang van

een betrouwbare spanningsbron. Aan de werkplaats de

taak om een goede stroomleverantie te garanderen.

Geef de accu meer aandacht!

Wachten tot een accu de geest geeft is niet meer
van deze tijd. Startproblemen komen de auto-
mobilist altijd hoogst ongelegen en bovendien
wordt in geval van nood de nieuwe accu zelden
van het ‘eigen’ autobedrijf betrokken.
Het preventief testen van de accuwerking moet
daarom een vast onderdeel zijn van elke onder-
houdsbeurt. Met een moderne accutester is dat
een fluitje van een cent. De accu hoeft voor de
test niet te worden uitgebouwd, wordt niet be-
last en kan ook in ontladen toestand betrouw-
baar worden doorgemeten. Binnen enkele
seconden verschaft de accutester een beeld van

de accuconditie en de resterende levensduur.
Schiet die tekort, en heeft laden geen heilzame
werking meer, dan is een nieuwe accu met wei-
nig discussie aan de man gebracht. De ervaring
leert dat een goede accutester zich in no time
terugverdient dankzij de hogere accuomzet. Bij-
komend voordeel: de klanttevredenheid stijgt,
want niets is zo frustrerend dan startproblemen
kort na een kostbare servicebeurt.
Niet bij alle spanningsproblemen is overigens
de accu de boosdoener. Geavanceerde accutes-
ters bieden ook de mogelijkheid om het start-
en laadsysteem te controleren. Dat voorkomt
dat een nieuwe accu snel weer de geest geeft.

Multifunctionele acculader
Nog een belangrijk attribuut voor de professio-

nele accuservice is een moderne acculader. Daar
worden tegenwoordig opvallend veel eisen aan
gesteld.
Om te beginnen moet het laden met inge-
bouwde accu kunnen plaatsvinden. Het uitne-
men van een accu is namelijk niet raadzaam,
vanwege de onderbreking van de stroomkring
die geheugenverlies bij tal van elektronische
componenten veroorzaakt en risico geeft op
schade door spanningspieken. Zomaar even de
voeding onderbreken is bij moderne auto’s niet
verstandig.
Het laden in gemonteerde toestand kan niet
met elke lader. Belangrijk is dat het laden ‘elek-
tronicaveilig’ gebeurt. Dat betekent geen span-
ningspieken tijdens het aansluiten en losnemen
van de laadkabels en een laadstroom die zeer
gelijkmatig is. Bij eenvoudige acculaders ont-
staan schommelingen in de laadspanning die
schadelijk zijn voor de auto-elektronica. Bij de
nieuwe generatie acculaders zorgt een hoogfre-

Boordnet 
op spanning

Binnen 10 seconden geeft de BAT 121-accutester
van Bosch uitsluitsel over accuspanning, startver-
mogen en accuconditie. Ook een generatortest be-
hoort tot de mogelijkheden. Een print van de
meetresultaten levert de klant overtuigend bewijs.

In het nieuwe accuprogramma maakt
Varta onderscheid tussen de Black-,
Blue- en Silver Dynamic. Elk kent z’n
specifieke toepassing: Black voor ou-
dere of kleine auto’s met laag elek-
trisch verbruik. Blue voor moderne
auto’s met meer elektrische verbrui-
kers. Silver tenslotte voor topklasse
auto’s en grotere diesels, waar de
accu zwaar op de proef wordt ge-
steld.
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hulpzaam bij het verwisselen van een accu.
Door de lader aan te sluiten op de accuklem-
men blijft het boordnet (veilig) op spanning en
is men na het wisselen niet langdurig in de
weer met het instellen van klokjes en het reset-
ten van foutcodes.
Ook bewijst de acculader dienst tijdens service-
beurten, wanneer tijdrovende diagnosehande-
lingen de boordaccu uitputten. Tijdens deze
service-activiteiten zorgt de acculader voor ex-
terne voeding om startproblemen na het werk-
plaatsbezoek te voorkomen. Om topklasse auto’s
adequaat te voeden is een acculader met forse
capaciteit nodig.
Zelfs het opladen van een ontladen accu is te-
genwoordig een specialisme op zich. Sommige
acculaders stammen nog uit de tijd van de lood-
zwavelzuuraccu met vuldoppen. Die laden met
een ongeregelde karakteristiek, waarbij de laad-
spanning kan oplopen tot bijna 16 Volt. Dat is
boven de gasspanning. Funest voor moderne ge-
sloten accu’s. Daar moet de laadspanning be-
perkt blijven tot 14,4 Volt. Dit vraagt om een
zorgvuldige laadkarakteristiek met nauwkeu-
rige spanningsbegrenzing. Bij de moderne AGM-
accu’s wordt zelfs een laadspanning van slechts
2,35 Volt per cel geadviseerd.
Informeer bij de aanschaf van een acculader dus
goed naar al deze extra mogelijkheden en verze-
ker u ervan dat de laadkarakteristiek afgestemd
kan worden op de constructieve opbouw van de
accu. Beschikt u nog over een bejaarde werk-
plaatslader, dan is het vermoedelijk hoog tijd
om deze in te wisselen voor een modern exem-
plaar. Bedenk dat elektronicaschade als gevolg
van onzorgvuldig laden in een flinke kostenpost
(claim) kan resulteren.

Accu heeft het zwaar
Zoals gezegd is voor de accu van vandaag, star-
ten bijzaak geworden. Bij koud weer (veel inge-
schakelde stroomverbruikers) en filerijden (laag
dynamotoerental) moet de accu flink bijsprin-
gen om de stroomleverantie op peil te houden.
En zelfs wanneer de auto ogenschijnlijk in rust

De Running Bull van Banner is een
moderne AGM-accu, met hoge capa-
citeit en cyclische belastbaarheid.
Ideaal dus voor auto’s met veel elek-
trische verbruikers. BMW monteert
dit accutype in de 1- en 3-serie met
start-stopsysteem.

Tijdens diagnosehandelingen is het verstandig een
externe voeding te gebruiken om startproblemen
na het werkplaatsbezoek te voorkomen. Midtro-
nics levert de ChargeXpress-laders, die bij uitstek
geschikt zijn voor montage aan de hefbrug. Zo is
de lader onder handbereik.

Bekend zijn de accutes-
ters van Midtronics. De
‘conductance’ meting
stelt het beschikbare ac-
tieve plaatoppervlak
vast, dat in direct ver-
band staat met de aan-
wezige koudstart -
stroom. De test verloopt
supersnel en belast de
accu niet. Ook ontladen
accu’s zijn betrouwbaar
te testen. Deze EXP-1000
is een geavanceerde uit-
voering, die een uitge-
breide diagnose stelt
aan accu, startsysteem
en laadsysteem. Een
waardevol diagnose-in-
strument voor de werk-
plaats.

quentregeling voor een absoluut constante ge-
lijkstroom.
Een acculader heeft niet alleen tot taak om on-
laden accu’s tot leven te wekken, maar is ook be-

is moet de accu wakker blijven, want vele ver-
bruikers blijven ook dan stroom consumeren.
De accu wordt tegenwoordig sterk cyclisch be-
last en daar kan de traditionele loodzuuraccu
slecht tegen. Die is prima in staat een hoge
koudstartstroom te leveren, maar de aandacht
richt zich nu veel meer op de cyclische belast-
baarheid. De accu moet bestand zijn tegen 
(veelvuldig) diep ontladen en snel lading kun-
nen opnemen. Starten is het probleem niet
meer, want moderne motoren starten steeds 
gemakkelijker en de startmotor vraagt minder
vermogen.
We praten dus niet meer over een startaccu,
maar een boordnetaccu. Met nieuwe technieken
spelen de accufabrikanten in op de spannings-
problematiek. Calcium-calciumaccu’s zijn te-
genwoordig de standaard. Ze kennen een laag
‘waterverbruik’ en de platen nemen gemakkelij-
ker lading op en geven die ook gemakkelijker
weer af. Een variant is de calcium-zilveraccu, die
na diepe ontlading minder moeite heeft om
weer op te laden. Bij de calciumaccu’s zijn de
platen vaak verpakt in ‘enveloppen’. Deze voor-
komen dat uitvallend plaatmateriaal onderin
de accu tot kortsluiting leidt.

AGM is de trend
In opkomst is de AGM-accu. De letters staan voor
Absorbent Glass Mat. Het accuzuur is opgeno-
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alisme te worden en wie het niet zo nauw
neemt met de waarschuwingen krijgt vroeg of
laat de rekening gepresenteerd.
Bezuinig niet op een nieuwe accu. De markt
wordt overspoeld met inferieure accu’s die zel-
den de aangegeven capaciteit leveren. Gerenom-
meerde accufabrikanten bouwen voldoende
reserve in, zodat een accu zelfs na verloop van
jaren nog moeiteloos de beloofde prestaties
haalt. Vaak is er keuze uit drie ‘kwaliteiten’:
goed, beter, best. De laatste twee zijn iets duur-
der, maar verdienen zich terug met een langer
leven. Zeker bij auto’s met relatief veel elektro-
nica een verstandiger keus. Geef de klant een
deskundig advies en zorg dat de populaire accu-
typen op voorraad liggen.
Dan nog een opmerking over het afvoeren van
oude accu’s: maak gebruik van een milieuvrien-
delijk recyclingsysteem dat verschillende accu-
fabrikanten en -leveranciers aanbieden. Het
milieu is u dankbaar. �

Auke Cupédo

Andriessen Groep

Merk: GYS

www.andriessengroep.nl

Autodistribution Nederland

Merk: Bosch

www.autodistribution.nl

Deta Batterijen

Merk: Benning

www.deta.nl

Emwe

Merk: AC Delco

www.emwe.nl

Harrems Tools

Merken: Ctek, Midtronics, Argus,

Ferve

www.harrems.nl

Hella

Merk: Hella

www.hella.nl

Kühne Automotive

Merk: Ctek

www.kuhne.nl

Lasaulec

Merk: Bosch

www.lasaulec.nl

Midtronics

Merk: Midtronics

www.midtronics.com

Nijboer Blijstra Techniek

Merk: Bosch

www.nbtweb.nl

Overlander

Merk: Zeca

www.overlander.nl

Robert Bosch

Merk: Bosch

www.bosch.nl

Serenco Nederland

Merk: Mega Boost

www.serenco.nl

Snap-on Tools

Merk: Snap-on, Fronius,

 Midtronics

www.snapon.com/nl

Stokvis Equipment

Merk: Elektron

www.stokvis-equipment.nl

Waeco Benelux

Merk: Waeco Perfect Charge

www.waeco.nl

Wie leveren

 acculaders/accutesters

ACDelco

www.acdelco.eu.com

AD Power Plus

www.autodistribution.nl

Banner

www.bannerbatteries.com

Bosch

www.bosch.nl

Centurion

www.centurion-akku.com

Coldax

www.usn-centuri.nl

Deta

www.deta.nl

Exide

www.exide.nl

Optima

www.optimabatteries.nl

Varta

www.varta.nl

Wilco

www.wilcoaccu.nl

Belangrijke accumerken

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Op www.AMT.nl treft u in het Autotech-
nisch archief, rubriek Werkplaats, subru-
briek Accuservice, wetenswaardige
artikelen aan die dieper ingaan op het
laden en testen van accu’s.
Wilt u in contact komen met leveranciers
van acculaders, accutesters en accu’s, be-
zoek dan de AMT Autobranchegids. Ga
naar www.AMT.nl en klik op het tabblad
Autobranchegids.

men in glasvezelvlies, dat strak tegen de platen
aanligt. Omdat er boven de platen geen ruimte
nodig is voor vloeistofvoorraad, kunnen de pla-
ten bijna net zo hoog zijn als de accubak. Aange-
zien de AGM-accu geen vrij zuur bevat, is deze
volledig onderhoudsvrij, trillingsbestendig en
kan niet lekken. Dit accutype kan dan ook pro-
bleemloos in het interieur worden geplaatst,
desgewenst op z’n kant.
De fixatie van het zuur in het glasvezelvlies

voorkomt verlies van actief plaatmateriaal. Be-
langrijke pluspunten van de AGM-accu zijn de
hoge capaciteit en de uitstekende cyclische be-
stendigheid. Vooral voor auto’s met veel vermo-
gen vretende gebruikers is dit het aanbevolen
accutype. Ook auto’s met automatisch start-
stopsysteem zijn vaak uitgerust met een AGM-
accu.

Zorg voor de accu
De tijd van waterpeil controleren is voorbij,
dankzij de opkomst van de onderhoudsvrije
accu zonder vuldoppen. Dat betekent niet dat
een accu geen aandacht meer nodig heeft. Test
de accuconditie bij elke beurt, geef de accu zo-
nodig een opkikkertje met het laadapparaat, vet
de accupolen in, controleer of de klemmen
goed vast zitten en reinig het deksel. Vuil op het
deksel kan lekspanning veroorzaken. Kijk bij
spanningsproblemen altijd de massaverbindin-
gen na.
Moet u ondanks al deze zorg toch uitrukken om
een gestrande automobilist met startproblemen
te helpen, ga dan verstandig te werk. Overstar-
ten met startkabels is risicovol, vanwege de
spanningspieken die de boordelektronica te ver-
werken krijgt. Beter is het gebruik van een mo-
derne startbooster voor de starthulp, maar dan
wel een type dat voldoende beveiligd is. Zoals
een automatische bescherming tegen verkeerd
aansluiten en vrij van spanningspieken tijdens
het aansluiten, starten en weer losnemen van
de klemmen. Accuservice begint een waar speci-

Een AGM-accu, zoals dit type van Varta, kent geen
vrij zuur. Dit is namelijk opgenomen in glasvezel-
vlies, dat strak tegen de platen aanligt. De platen
lopen tot bovenin de accu door.

De Excell is een moderne calcium-
calciumaccu uit het omvangrijke pro-
gramma van Exide. Het deksel met cen-
trale gasafvoer voorkomt vloeistof-
verlies en verlengt daarmee de levens-
duur. Een ‘magic eye’ geeft de laadtoe-
stand weer.
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