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ACCESSOIRES
Achteraf-inbouw cruise control

Cruise control: goed voor klant én werkplaats

Moeilijke tijden voor het autobedrijf: de verkoop stag-

neert en in sommige werkplaatsen mag het best wat

drukker. Nieuwe activiteiten die zowel de verkoop als

de werkplaats stimuleren, zijn dan ook meer dan wel-

kom. Wel eens aan gedacht om een occasion op te sieren

met nuttige accessoires? De cruise control is er één van.

Dat de automotive-sector zwaar getroffen
wordt door de huidige crisis hoeven we u niet
te vertellen. Maar ook in deze moeilijke tijden
zal er geld binnen moeten komen. Creativiteit
is geboden, want als het werk niet vanzelf
naar u toekomt zult u methoden moeten ver-
zinnen om werk binnen te halen.
De occasionmarkt staat er op dit moment ook
niet bepaald f lorissant voor. Klanten houden
de hand op de knip en als ze eenmaal rijp zijn
voor een andere auto gaan ze uitgebreid shop-

Omzetmaker voor
het autobedrijf

De inbouwinstructie is duidelijk opgesteld met
veel afbeeldingen zodat u weinig hoeft te lezen.
Neem de tijd om deze voorafgaand aan de eigen-
lijke inbouw door te nemen.

In de inbouwinstructie
staat ook vermeld
welke interieurdelen u
moet verwijderen en,
belangrijk, hoe u dat
moet doen. In dit geval
moet het originele
massapunt in de linker
A-stijl worden gebruikt.
Bij deze auto zit onder
de stuurkolom ook een
knieairbag, deze wordt
omwille van het gemak
even verwijderd.

Het maken van aftakkingen is een
punt van zorg. Gebruik geen

scotchblokjes, die horen in een
moderne werkplaats niet thuis!

Ontbloot de draad, knip hem
liefst niet door, twist de aan te

sluiten draad in de originele
draad, soldeer beide en isoleer

naderhand de aanhechtplek, liefst
met een passend krimpkousje als

dat kan. Lukt dat niet, gebruik
dan vulkaniserend isolatietape,

dat blijft ook na verloop van
jaren goed zitten.
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pen. Waarschijnlijk bieden uw collega’s het-
zelfde assortiment in de showroom. De keuze
en onderhandelingsmogelijkheden voor de au-
toconsument zijn dus groot. U zult daarom on-
derscheidend moeten zijn met uw aanbod, niet
alleen in prijs maar ook in de opties die uw

tweedehands auto wel heeft en de occasion 
van de buren niet.

Cruise control biedt meerwaarde
Tal van auto’s uit het lagere segment zijn nog
niet voorzien van een cruise control. De vele

voordelen van dit accessoire, zoals zuiniger en
ontspannen rijden en minder snelheidsbekeu-
ringen, zijn algemeen bekend.
Alle reden dus om occasions op te waarderen
met dit nuttige accessoire. Het levert omzet
voor de werkplaats en u hebt iets extra’s te ver-

▲

Massa is minstens zo belangrijk als voeding, ge-
bruik daarom een origineel massapunt.

De fabrikant (in dit
geval GoldAutomotive)
heeft al omschreven
waar de regelunit van
de elektronische cruise
control moet komen:
droog en trillingsvrij.

Zoeken waar de rem-
lichtschakelaar precies

zit en welke draad u
moet hebben. Ook hier
weer: raadpleeg de in-

bouwinstructie!

Het zal niet altijd mee-
vallen een snelheidssig-
naal af te takken. Bij
veel merken is het te
vinden bij de radio of,
zoals hier, achter de tel-
lerklokaansluiting.
GoldAutomotive heeft
dit allemaal tot in de-
tail uitgezocht en in de
handleiding gezet, dus
u hoeft er zelf niet naar
te zoeken.

Het is dan alleen een
kwestie van de juiste
draad aftakken. De
cruise control ‘snelheid-
signaaldraad’ is afge-
schermd met een
coaxmantel. De blauwe
kern van deze draad
wordt op de originele
signaaldraad van de
auto aangesloten.

Standaard op veel nieuwe
auto’s: een comfortverho-
gende cruise control. Ook
occasions krijgen meer-
waarde met dit prakti-
sche elektronische acces-
soire. Achteraf-inbouw
loont, en spekt de werk-
plaatskas.  

De showroom van menig autobedrijf staat bomvol
jonge occasions. Potentiële kopers hebben keuze
genoeg en kunnen tot het gaatje onderhandelen.
Zorg dus dat de auto’s iets extra’s bieden. Een
cruise control is daar een goed voorbeeld van. De
werkplaats kan deze in een rustige tijd inbouwen
en zo snijdt het mes aan twee kanten.
Foto: GoldAutomotive
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ACCESSOIRES
Achteraf-inbouw cruise control

tellen als u de auto aanprijst bij een potentiële
koper.
Ziet u op tegen de inbouw? Dat valt alleszins
mee, mits u de inbouwvoorschriften goed leest
en ter harte neemt. En mogelijk bevalt deze
actie zo goed dat ook uw bestaande klanten be-
naderd kunnen worden voor de inbouw van
een cruise control.
GoldAutomotive is onlangs een actie gestart
om het voor autobedrijven extra aantrekkelijk
te maken een cruise control aan bieden. En
dan gaat het uiteraard voornamelijk om de
prijs, omdat bij menig autobezitter de gedachte
leeft dat een cruise control een duur accessoire
is.
Het nieuwe instapmodel, de GoldCruise Light,
kan aangeboden worden voor een vanafprijs
van € 400,- inclusief inbouw en BTW. Dat is
zo’n € 200,- voordeliger dan de gangbare after-
market cruise-control. Maar ook ú zult met een
iets lagere marge genoegen moeten nemen.
Deze bedraagt nog altijd ongeveer €170,- en u
maakt uw occasions er wel een stuk aantrekke-
lijker mee en heeft ook bestaande klanten iets
bijzonders te bieden.

Merkspecifiek of…
Wie vroeger wel eens een cruise control heeft
ingebouwd, herinnert zich waarschijnlijk nog
wel de grote hoeveelheid onderdeeltjes die
werd meegeleverd. Van deze snelheidsregelaar
bestond maar één uitvoering en de monteur
moest zelf uitpluizen welke onderdelen hij
nodig had.
Die tijd is over. Een cruise control, ook voor
achteraf-inbouw, is maatwerk. GoldAutomo-
tive heeft momenteel voor circa 400 bestaande
automodellen specifieke inbouwsets ontwik-
keld met precies de juiste verbindingstekkers
en koppelstukken. Dat bespaart een hoop
zoekwerk tijdens de montage en het verhoogt
de kans op succes. Te meer omdat de bijbeho-
rende inbouwinstructie nauwkeurig is afge-
stemd op het type en model auto waar de
cruise control voor bedoeld is.
Uiteraard blijft het mogelijk om een univer-
sele set te bestellen. Deze is iets goedkoper en
bevat meer onderdelen, uiteraard met als doel
universeel dekkend te zijn. U bespaart onge-
veer  € 40,- maar dat voordeel wordt teniet ge-
daan door de complexere inbouw. Voor een

In de montagehal van GoldAutomotive worden de
systemen merkspecifiek gemaakt. Alle benodigde
onderdelen worden uitgezocht en de draden op
lengte gemaakt zodat montagevergissingen zo
goed als uitgesloten zijn.

Foto’s: Jan Lieftink

De lengte-instelling 
van de stuurkolombe-
diening. Deze heeft 
drie memory-functies
voor zelf te program-
meren snelheden. Een
pookbediening, infra-
rood op het stuur of
een platte console op
het dashboard zijn ook
mogelijk. Als laatste maakt u een +30-aanslui-

ting. Raadpleeg ook hier weer de in-
structie van de fabrikant omdat het
echt een ‘harde’ plus moet zijn.
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Zet de bediening goed vast met twee sleutels om
te voorkomen dat de draaifunctie in de bediening
beschadigd raakt.
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Een prachtig voor-
beeld van de plug
and play-handels-

wijze van een merk-
specifieke inbouwset.

De originele stekker
verhuist naar de con-

trastekker van de
aansturing door de

cruise control. De
aansluiting op het

gaspedaal blijft intact
zodat de motorstu-

ring niets mist.
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Het kastje dat het signaal genereert voor het elek-
tronische gaspedaal. Geloof het of niet, maar som-
mige ‘monteurs’ zijn in staat om de verkeerde
stekker in de verkeerde contrastekker te pluggen!
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universele set staat ongeveer 4 tot 4,5 uur, een
merkspecifieke ‘draait’ in 2,5 uur.

Light uitgekleed
De aanbieding waar GoldAutomotive momen-
teel mee stunt betreft de Light-versie. Dit is een
vacuümgeregeld systeem. Dat wil zeggen dat
de servobediening van het gaspedaal via onder-
druk wordt geregeld.
Dat lijkt een beetje achterhaald, immers alle
automatische handelingen in de moderne tech-
niek worden met elektrisch bekrachtigde ser-
vo’s gerealiseerd. Maar het systeem heeft zich
in de loop der jaren meer dan bewezen en is ui-
terst betrouwbaar en krachtig. Wist u bijvoor-
beeld dat met de vacuümbekrachtigde servo
meer kracht is uit te oefenen dan met de elek-
trische versie?
De aangeboden Light-versie is er voor een be-
perkt aantal automodellen (nu 126) die niet
meer nieuw te koop zijn en betreft een iets uit-
gekleed systeem. Zo ontbreken de drie zelf pro-
grammeerbare voorkeuzetoetsen. Dat is best
jammer, omdat juist deze optie één van de voor-
delen van een cruise control benadrukt. Door
de programmeerbare snelheden af te stemmen
op de meest voorkomende snelheidsbeperkin-
gen, vermindert het aantal ongewenste accept-
giro’s uit Leeuwarden. Een goede verkoper weet
de klant hiervan te overtuigen en verkoopt

deze optie er dan ook
moeiteloos bij.

Plug and play
Tegenwoordig treffen
we nauwelijks meer
een mechanische
‘gas’-verbinding in
het vooronder. Drive
by wire is de huidige
standaard. Nu is het
best mogelijk de voet-
beweging van het gaspedaal door een servo te
laten uitvoeren. Maar het zou veel slimmer
zijn om het elektrische signaal dat door het
gaspedaal opgewekt wordt, door een regelunit
te genereren en deze aan te sluiten op de ‘pot-
meter’ van het gaspedaal. Met de juiste stek-
kers is het dan eigenlijk een kwestie van plug
and play. Vooropgesteld natuurlijk dat u de
overige benodigde signaalgevers heeft aange-
sloten en de onderdelen op de juiste manier
heeft bevestigd.

Het is er eigenlijk dus een stuk gemakkelijker
op geworden. Het moge duidelijk zijn dat ook
dergelijke ‘elektronische’ cruise controls van
GoldCruise merkspecifiek zijn.
Zijn er risico’s voor het boordnet? Dat betreft
tegenwoordig een CAN-bus-systeem en we
weten hoeveel angst de gemiddelde monteur
hiervoor heeft. Ook de fabrikanten van acces-
soires zijn zich bewust van deze problematiek.
Vandaar dat u bij het inbouwen van een elek-
tronische cruise control weinig te maken krijgt
met de digitale infrastructuur van de auto. Het
snelheidssignaal en de benodigde voeding wor-
den op een risicovrije plek afgetakt. Mocht dat
niet lukken dan levert GoldAutomotive een pas-
sende interface om de signalen van de CAN-bus
af te lezen.

Investeer in tijd
En dan zijn we aanbeland bij de belangrijkste
tip die we u meegeven om verzekerd te zijn van
een succesvolle cruise control-inbouw. Lees de
inbouwinstructie goed en neem de adviezen ter
harte! De instructie is zo opgesteld dat de tekst
minimaal is en afbeeldingen de hoofdmoot vor-
men. Eenvoudig plaatjes kijken dus! De tijd die
u investeert om alle zaken voorafgaand aan de
eigenlijke inbouw op een rijtje te zetten, ver-
taalt zich in een foutloze en snelle montage.
Neem ook de tijd voor de uitleg naar de klant.
Als hij de auto ophaalt treft hij een bedienings-
console aan met allerlei knopjes en mogelijkhe-
den. Leg de klant kort en bondig uit wat de
functies zijn en maak samen een proefrit.
Breng uw enthousiasme voor de cruise control
over. De klant gaat tevreden op weg, komt
graag terug en zal uw bedrijf bij derden aanbe-
velen!
Op deze pagina’s hebben we stapsgewijs de in-
bouw van een elektronische cruise control in
beeld gebracht. Doe er uw voordeel mee en
breng het in praktijk! ●

Hans Doornbos 

Vacuüm (AP 300), elek-
trisch (AP 550) of sinds
kort elektronisch gere-
geld (AP 800): u zegt
het maar.

Tot slot het inregelen
van het systeem. Ook
hier weer dient u de 
instructies goed op te
volgen. Hebt u dat een-
maal gedaan dan zult 
u merken hoe fijn het
systeem regelt, niet
gaat ‘zagen’ en op geen
enkele wijze onderdoet
voor een af-fabriekop-
lossing.
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De voorbereidingen voor de montage van de bediening.
Aansluiten, je moet wel een grote
sukkel zijn als je dat fout doet.
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