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Starten is bijzaak voor moderne accu

Accuservice

Een accu heeft het tegenwoordig
zwaar te verduren, omdat ook bij
stilstaande motor vele stroomver-
bruikers actief blijven. Rijdt de
auto veel korte stukken, dan kan
de dynamo de accu niet in condi-
tie houden. De prestaties van de
accu lopen langzaam maar zeker
terug. Soms is zo’n accu nog
prima te ‘reanimeren’. Tijdens de
onderhoudsbeurt de accu goed
doorladen doet wonderen. Be-
langrijk daarbij is de wetenschap
dat een lege calcium-calcium of
AGM-accu soms geen lading ac-

cepteert. Zo’n accu moet eerst
een ‘kick’ krijgen en dat vereist
een speciaal laadproces met een
daartoe geschikte lader. 

Kritische spanning
De hoogte van de laadspanning
is vooral bij de nieuwe generatie
accu’s nogal kritisch. Calcium-
accu’s hebben een laadspanning
nodig van 14,2 tot 14,5 Volt. 
Oudere laders komen vaak niet
verder dan 13,8 Volt en krijgen
een calcium accu dus niet op
spanning. Ook met een te hoge

Erg praktisch: de ChargeXpress PRO
25-acculader van Midtronics, gemon-
teerd aan de hefbrug. Direct bij de
hand als backup-voeding tijdens ser-
vicewerkzaamheden. Natuurlijk
piekspanningsvrij en geschikt voor
het laden van AGM- en gel-accu’s. Er
is ook een type met dubbele uitgang
voor het gelijktijdig ‘servicen’ van
twee auto’s.

Van startaccu tot
energiecentrale
De hoeveelheid elektronica in de auto neemt

stormachtig toe. Al die elektriciteit aan

boord kan alleen goed functioneren met een

betrouwbare voeding. Het is duidelijk dat de

accu het steeds zwaarder voor z’n kiezen

krijgt. De startaccu van weleer ontwikkelt

zich tot krachtige energiecentrale, waar de

werkplaats deskundig mee om moet gaan.

Het aantal stroomverbruikers in de
auto heeft grote gevolgen voor de
accu. Bij filerijden en extreme
koude, schiet de stroomleverantie
van de dynamo al snel tekort en
moet de accu bijspringen. Onder
normale rijcondities, met veel inge-
schakelde gebruikers, heeft de dy-
namo maar weinig stroom over om
de accu bij te laden. De accu heeft
dan ook een zwaar leven aan boord
van de moderne auto. Zelfs als de
auto ogenschijnlijk in rust is, moet
de accu wakker blijven, want di-
verse elektrische componenten blij-

Traditionele acculader voldoet niet meer

Powerflash is de naam van de nieuwe
acculader-serie van Elektron. Een
hoogwaardige lader die de boord-
elektronica ontziet. Afgebeeld is de
Powerflash 30 met 30A laadvermo-
gen, waarvan de software via een
USB-poort geupdate kan worden.

zijn. Hoogfrequent, of inverter-
laders zijn doorgaans elektroni-
caveilig.

Backup-voeding
De acculader bewijst ook goede
dienst bij het wisselen van een
accu, om het boordnet onder
spanning te houden. Ook in dit
geval is een nauwkeurige span-

laadspanning is het oppassen ge-
blazen. Bij AGM-accu’s en gel-
typen wordt een laadspanning
van 14,1 Volt aanbevolen. Een
goede lader houdt rekening met
al deze voorwaarden. Veelal is
het accutype in te stellen, waarna
het laadproces nauwkeurig
wordt aangepast.
Het uitbouwen van een accu om
deze op te laden, is weinig prak-
tisch. Je bent daarna minuten in
de weer om geheugens en klok-
jes te resetten. Wijzer is de accu
te laden in gemonteerde toe-
stand, dus zonder dat het boord-
net spanningsloos wordt. Dat kan
met veel moderne acculaders. U
moet er wel zeker van zijn dat de
lader absoluut elektronicaveilig
zijn werk doet. Spanningspieken
tijdens het laden of het aan- en
loskoppelen is uit den boze. De
boordelektronica is erg gevoelig
voor spanningspieken en de laad-
spanning moet zeer constant
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Meer weten over accu’s en accuservice?
Zoekt u leveranciers van accu’s? Of bent u toe aan een nieuwe 
acculader of een moderne accutester? 
Ga naar www.AMT.nl/accuservice, waar we u in contact brengen
met de vele gespecialiseerde aanbieders. Ook treft u er wetens-
waardige artikelen aan over de ontwikkelingen in accutechniek en
gebruikstips voor acculaders en accutesters.
Wie geabonneerd is op de AMT e-mail nieuwsbrief, ontvangt ook
een speciale nieuwsbrief waarin accuservice centraal staat.
Nog geen gratis nieuwsbriefabonnee?
Ga naar www.AMT.nl en klik bovenin op de tab ‘Nieuwsbrief’,
waarna u zich eenvoudig registreert.

vandaag de dag vooral om de cycli-
sche belastbaarheid. De accu moet
bestand zijn tegen veelvuldig diep
ontladen en gemakkelijk lading
kunnen opnemen.

De ideale boordnetaccu
Laten we de naam startaccu dus
maar vergeten en voortaan praten

Bij de AGM-accu is het accuzuur op-
genomen in glasvezelvlies. De cellen
van deze Varta AGM-accu zijn onder-
ling verbonden via korte verbindin-
gen, dwars door de kunststofschot-
ten heen.

ven stroom consumeren.
Het is duidelijk dat de
accu tegenwoordig sterk
cyclisch wordt belast, en
daar kan de traditionele
loodzuuraccu slecht
tegen. Die kan weliswaar
een hoge koudstartstroom
leveren, maar het draait

Bosch heeft het accuprogramma opgedeeld in drie series: S3, S4 en S5.
De S5 vormt de ‘top’ van het programma en is bij uitstek geschikt voor

auto’s die overladen zijn met elektrische verbruikers. Ook voor grotere
dieselmotoren is dit het aangewezen accutype. Dankzij de toegepaste Silver-
technologie hebben de nieuwe Bosch accu’s een lange levensduur.

het EEPROM-geheugen gepro-
grammeerd moet worden. Dit
vereist een uiterst stabiele span-
ning en dus een hoogwaardige
lader die aan het boordnet ge-
koppeld kan worden. Doet men
dit niet, en de accuspanning
daalt onder een bepaalde grens-
waarde, dan kan het stuurappa-
raat in een ‘safe-modus’ gaan en
zal vervolgens niet goed functio-
neren.
Duidelijk is dus dat het investe-
ren in een nieuwe acculader een
serieuze zaak is, waarbij beknib-
belen op de prijs niet verstandig
is. �

 over een boordnetaccu. Accufabri-
kanten spelen in op de problema-
tiek met nieuwe accutechnieken.
Zo is de calcium-calciumaccu in-
middels de standaard. Daar wordt
in zowel de positieve als de nega-
tieve platen een lood-calciumlege-
ring toegepast. Deze accu’s staan
bekend om hun lage waterverbruik
en nemen gemakkelijk lading op
en staan deze ook weer gemakke-
lijk af.
Door de platen in enveloppen te
verpakken, wordt voorkomen dat
uitval van actief plaatmateriaal on-
derin de accu tot kortsluiting leidt.
Dankzij de enveloppen kunnen de
platen tot diep onderin de accu
doorlopen, wat de capaciteit en
koudstartstroom doet toenemen.
Een variant is de calcium-zilver-
accu. Calcium-accu’s zijn lastig op
te laden na een diepe ontlading.
Door toepassing van zilver in de po-
sitieve platen gaat het laden ge-
makkelijker.

AGM zet door
De nieuwste trend in accutechniek
is de AGM-accu. AGM staat voor ‘Ab-
sorbent Glass Mat’. De naam zegt
het al, hier is het accuzuur opgeno-

men in glasvezelvlies, dat strak
tegen de platen aanligt. De platen
kunnen tot bijna bovenin de accu-
bak doorlopen, omdat er geen
ruimte nodig is voor de vloeistof-
voorraad.
Een AGM-accu kent dus geen vrij
zuur, is trillingsbestendig, volledig
onderhoudsvrij en kan niet lekken.
De fixatie van het zuur voorkomt

Buren Hallum levert de ac-
cu’s van Magneti Marelli.
Er zijn vier series: de RUN,
ETS, ES (voor Aziatische au-
to’s) en Cargo (trucks). De
ETS is de standaardaccu,
onder andere 1e montage
bij Fiat. De RUN levert 30%
meer startvermogen en is
bedoeld voor auto’s met
veel elektrische verbrui-
kers.

ning en het vermijden van span-
ningspieken van belang.
Nog een belangrijke toepassing is
die van backup-voeding tijdens
een servicebeurt. Bij tijdrovende
diagnosehandelingen kan de
auto-accu zover uitgeput raken
dat de klant na het werkplaats-
bezoek met startproblemen ge-
confronteerd wordt. Door tijdens
de werkzaamheden de accu op
externe voeding te zetten, wor-
den deze problemen voorkomen.
Ook dit vereist een geavanceerde
lader.
Bosch wijst er op, dat bij het ver-
vangen van stuurapparaten vaak

De BAT 430 van Bosch is een krachtige
30A werkplaatslader voor alle typen
accu’s. Deze voldoet, zoals alle Bosch-
laders, aan de DIN-norm 40839 sto-
ringsklasse 1, en is daardoor geschikt
voor het elektronicaveilig laden van
alle typen accu’s in ingebouwde toe-
stand. Diep ontladen accu’s worden
met een aangepaste laadkarakteristiek
opgeladen. De lader is ook als backup-
voeding te gebruiken.

AGM-accu’s zijn perfect
voor veeleisende toe-
passingen. Denk ook
aan auto’s met automa-
tisch start-stopsysteem.
Varta gebruikt een 
recombinatietechniek,
die ontsnapping van
waterstofgas en zuur-
stofgas voorkomt.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



www.AMT.nl/accuserviceThema
Accuservice

Preventief accu’s testen
Zonder voldoende startcapaciteit
staat de auto letterlijk stil. Erg
vervelend voor de automobilist,
en beschamend als de auto kort
daarvoor een kostbare onder-
houdsbeurt heeft gehad. Het is
slecht voor het vertrouwen in de
werkplaats en het autobedrijf
mist omzet als de accu bij pech
elders vervangen wordt.
AMT adviseert daarom de accu,
vooral nu deze zo’n belangrijke
rol in de ‘elektronische auto’ ver-
vult, tijdens elke servicebeurt op
goed functioneren te beproeven.
De zuurweger is bij gesloten ac-
cu’s niet bruikbaar, en geeft bo-
vendien slechts een beeld van de
laadtoestand. Een belastingtester

is nuttiger, maar kent vele nade-
len. De test is tijdrovend, een
ontladen accu moet eerst worden
opgeladen en na de test is nala-
den meestal noodzakelijk. Testen
in gemonteerde toestand is niet
aan te raden, vanwege risico’s
voor de boordelektronica. Uit-
bouwen van de accu is weer niet
handig omdat stroomuitval alle
geheugens wist.

Niet uitbouwen
Moderne accutesters zijn geluk-
kig veel praktischer. Ze zijn in
staat de koudstartcapaciteit van
een accu in ingebouwde toe-
stand te meten zonder gevaar
voor de boordelektronica. De

accu wordt daarbij niet belast en
ook een deels ontladen accu kan
betrouwbaar worden getest. De
testprocedure kost nauwelijks
een minuut tijd en levert een be-
trouwbare voorspelling op over
de nog resterende levensduur.
Schiet deze te kort, dan is de
werkplaatsklant met weinig
moeite te overtuigen dat mon-
tage van een nieuwe accu ver-
standig is. Veel accutesters
beschikken over een printer,

zodat een zwart-op-wit bewijs
geleverd wordt.
Bekend is de accutester van Mid-
tronics. Deze conductance-accu-
tester meet het beschikbare
actieve plaatoppervlak in de
accu, welke in direct verband
staat met de aanwezige koud-
startstroom. Als gevolg van ver-
oudering van de accu, corrosie en
sulfatatie neemt het actieve
plaatoppervlak af en daalt de
koudstartstroom. Het klinkt sim-
pel, maar de meettechniek is ge-
avanceerd.
Concentreer u overigens niet al-
leen op de accu. Ook de dynamo
en startmotor moeten gezond
zijn. Daarom is het waardevol als
de accutester ook het start- en
laadsysteem door kan meten. Let
daarop bij aanschaf! �

De BAT 110 is de nieuwste accutester
van Bosch. Geschikt voor alle 12V ac-
cutypen, zonder deze te demonteren.

Behalve de accuconditie wordt ook
het functioneren van het laad- en

startsysteem getest. Bosch levert ook
de BAT 121-accutester met inge-

bouwde printer.

Nieuw van Midtronics is de
MDX-600-serie, werkend vol-
gens het van Midtronics be-
kende conductanceprincipe.
De MDX-645 test alleen de
accu, de MDX-655 tevens het
start- en laadsysteem. Beide
modellen zijn leverbaar met
geïntegreerde printer. Het
beeldscherm van de MDX-tes-
ters is voorzien van achter-
grondverlichting. Testen
vanuit de bestuurdersstoel is
mogelijk, dankzij een extra
lange kabel.

De staat van de accu, het startsys-
teem en het laadsysteem, staat na de
test keurig op papier. Handig voor de
werkplaats, en overtuigend voor de
klant als vervanging of reparatie
nodig is.

In het nieuwe Evolution-programma, biedt accuspecialist Exide
voor elke toepassing de optimale accu. Het kiezen van de juiste
accu maakt Exide gemakkelijk met een praktische accuselector.
De topaccu is de Exide Premium, met een hoog koudstartvermo-
gen en een sterke weerstand tegen cyclische belasting door ver-
beterde hechting van de actieve massa aan de roosters. Dikke
platen zorgen voor extra capaciteit en een speciale legering
gaat corrosie tegen 

maal is. De hoeveelheid verdund
zwavelzuur is voldoende voor de ge-
hele levensduur. Voorwaarde is wel
dat er niet met een te hoge span-
ning geladen wordt (max. 14,4 Volt).

er dik in dat dit accuvernuft de ko-
mende jaren flink doorzet.

Onderhoudsvrij?
De meeste accu’s zijn tegenwoordig
van het gesloten type. Bijvullen is
niet mogelijk, en ook niet nodig
omdat het waterverbruik mini-

verlies van actief plaatmateriaal.
Belangrijke eigenschappen zijn de
grote cyclische bestendigheid en
hoge capaciteit. Ideaal dus voor au-
to’s met veel vermogen vretende
gebruikers. Ook auto’s met een au-
tomatisch start-stopsysteem zijn
goed af met de AGM-accu. Het zit

Een onderhoudsvrije accu betekent
echter nog niet dat u niet hoeft om
te kijken naar de stroomvoorzie-
ning. Vet de polen en klemmen in
met zuurvrije vaseline, draai de
klemmen aan, maak het deksel
schoon (vuil geeft lekspanning) en
controleer bij spanningsproblemen
altijd de massaverbindingen. Test
bij elke servicebeurt de accu met
een goede accutester (zie het kader
hierboven).
Is de accu aan vervanging toe, kijk
dan niet alleen naar de benodigde
capaciteit, maar ook naar de ge-
bruiksomstandigheden waarin de
accu zijn werk moet doen. Veel ac-
cufabrikanten leveren namelijk

�
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 Bij sommige auto’s (waaronder
nieuwe typen van Audi en Mercedes)
moet een nieuwe accu worden ‘aan-
gemeld’. Bosch biedt deze mogelijk-
heid met de KTS-testers.

Voor het milieuverant-
woord inzamelen van
oude accu’s plaatst Van
Peperzeel deze prakti-
sche accubox bij auto-
bedrijf of grossier. De
volle bak gaat naar het
verwerkingsbedrijf,
waar de accu’s volledig
worden gerecycled. Zo
hoort het!

De nieuwe accu’s van Bosch en Varta
presteren beter dankzij de Power-
Frame-technologie. De open latwerk-
structuur van het rooster vermindert
de inwendige weerstand en vergroot
de startstroom. Ook is het rooster
stabieler, vertoont minder uitzetting
en geringe corrosie. Voorts houdt de
speciale oppervlaktestructuur het ac-
tieve materiaal beter vast. De roos-
ters zijn extra stevig op plaatsen die
onderhevig zijn aan zwaardere belas-
ting.

Pas op met starthulp!
Ook bij het ‘overstarten’ van een
auto met hulpstartkabels, is het
oppassen geblazen met de voer-
tuigelektronica. Het boordnet
krijgt daarbij forse spanningspie-
ken te verwerken met mogelijk
een kostbaar gevolg. Soms open-
baart de veroorzaakte elektro-

Serenco levert een veelzijdig assorti-
ment starthulpen. De Power-Start
boosters zijn absoluut elektronicavei-
lig en ook beveiligd tegen verkeerd
aansluiten. Het afgebeelde type is
geschikt voor 12V en 24V accu’s.

De BAT 251 mobiele starthulp van
Bosch, die ook geschikt is voor grote

dieselmotoren. Spanningspieken
komen niet voor en de BAT 251 kan
ook als noodaccu voor de auto wor-

den ingezet.

nicaschade zich overigens pas na
maanden.
Hoe start je wel veilig een auto
met lege accu? Dat kan met een
professionele startbooster. Dat is
een soort superaccu die in volge-
laden toestand meerdere hulp-
starts uit kan voeren. Ideaal voor
de servicewagen, omdat geen
netvoeding nodig is. Ook bij deze
apparaten staat de bescherming
van boordelektronica voorop.

Spanningspieken mogen niet
voorkomen, zowel tijdens het
aansluiten, starten en weer los-
nemen van de klemmen. De be-
tere startboosters beschermen de
boordelektronica adequaat en
zijn beveiligd tegen verkeerd
aansluiten. �

De Oostenrijkse Banner-accu’s zijn 
te vinden in nieuwe BMW’s en VW’s.
Ook in de vervangingsmarkt timmert
Banner met hoogwaardige accu’s aan
de weg. Nieuw is de Power Bull Dou-
ble Top. De bijzondere dekselcon-
structie (met laadtoestandindicator!)
maakt lekken onmogelijk. 
Volcalcium-technologie zorgt voor
een hoge startstroom en hoge cycli-
sche belastbaarheid. Er zijn versies
van 50-100 Ah.

melijk weten welk accutype er ge-
monteerd is.

Milieuvriendelijke afvoer
Een oude accu is een vijand van
het milieu, vanwege het zuur en
lood. Daarom moet aandacht wor-
den besteed aan de inzameling en
milieuvriendelijke verwerking van
afgedankte accu’s. De gemakkelijk-
ste weg is gebruik maken van de
service van een professionele inza-
melaar. Voorbeeld is Van Peperzeel,
die een praktische accubox ter be-
schikking stelt, en de complete lo-
gistiek en administratieve afhande-
ling voor zijn rekening neemt. De
accu’s gaan naar een verwerker die
de materialen in de accu voor 100%
recycled. Er staan al 7000 van deze
accuboxen in het land. �

Auke Cupédo

het verstandig het boordnet onder
spanning te houden. Dat kan met
een hoogwaardige acculader, die
de boordelektronica geen schade
toebrengt.
Bij sommige auto’s moet een
nieuwe accu ‘aangemeld’ worden.
Daar is een diagnosetester met de

juiste software voor
nodig. Het zelfdiagno-
sesysteem aan boord
van de auto moet na-

meerdere ‘klassen’.
Een standaardtype
voor de gewone auto
met weinig stroomver-
bruikers, een uitvoe-
ring voor de moderne
auto, en een topversie
voor auto’s met veel
stroomverbruikers of
een relatief grote die-
selmotor. U heeft dus
keus tussen goed,
beter, best. Let ook op de kwaliteit,
want er komen nog altijd inferi-
eure importaccu’s op de markt, die
in nieuwstaat nauwelijks de opge-
geven capaciteit halen. Eenmaal in
gebruik schieten de prestaties dan
snel tekort.
Bij het verwisselen van een accu is
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