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ATC INFORMATIE
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

Als auto zou je er alles voor geven om bij Klaas Hulst in Staphorst onderhouden te wor-

den. Hier wordt alleen geopereerd met het beste gereedschap en de vloer is schoner dan

bij het baasje thuis. Sinds kort heeft Hulst zelfs een Dynostar vermogensbank. Die trekt

niet alleen nieuwsgierige auto’s, maar ook de Zwolse ATC.

“Hoe werkt zo’n vermogensbank,
wat kun je ermee en heb ik er zelf
ook één nodig?” Die vragen hou-
den veel Zwolse ATC-leden bezig,
dus stroomt de werkplaats van Au-
tobedrijf Klaas Hulst in Staphorst
lekker vol. “De Dynostar vermo-
genstestbanken worden gebouwd
door TTE”, legt verkoper Alexan-
der Swannet uit. “TTE staat voor
Technical Training Equipment en
is onderdeel van autotechnisch op-
leider TTA.” TTE begon als bouwer
van onderwijsmiddelen voor tech-
nische trainingen, maar is inmid-
dels ook equipmentleverancier
voor autobedrijven, tuners, testers
en ontwikkelaars. Onder meer
Prins Autogas Systemen, Ten Kate
Racing en de politie zijn Dynostar-
gebruikers.
Wat doen al die bedrijven met een
vermogenstestbank? “Prins loopt
op de bank de Europese rijcyclus af
om emissies te controleren, de po-
litie test scooters, autobedrijven
stellen diagnose en tuners gaan op
zoek naar extra vermogen of kop-
pel”, antwoordt Swannet. Zijn col-
lega Mumtaz Niamat, verantwoor-
delijk voor de software-ontwikke-
ling vult aan: “Speciaal voor Harley
Davidson-tuners hebben we meet-
software ontwikkeld die hen helpt

Vermogenstestbank geeft
inzicht in motorprestaties

om heel snel de mapping van de
ECU te optimaliseren”.

Eén rol per wiel
In de meetruimte achter de werk-
plaats van Klaas Hulst in Staphorst
ligt een Dynostar W4-bank.
Daarop draaien alle vier de wielen
mee. Waarom? “Niet alleen omdat
je daarmee ook 4x4 auto’s aan
kunt”, verklaart Swannet. “Ook
omdat je met twee draaiende wie-
len vaak zelfs geen tweewielaange-
dreven auto’s meer kunt meten.
Als de tractioncontrol merkt dat
twee wielen stilstaan, beperkt de
ECU het vermogen.”
Ook opvallend, de vier wielen
staan ieder op één rol. “Wij kiezen
niet voor twee rollen per band,
hoewel dat ontegenzeggelijk een
voordeel biedt”, zegt Swannet.
“Met twee rollen gaat het opspan-
nen van het voertuig makkelijker
en sneller.” De TTE-ontwikkelaars

vinden de nadelen echter groter:
“Twee rollen, dat zijn ook twee
wrijvingsoppervlakken per band.
Dat betekent meer frictie. En fric-
tie vraagt vermogen, dat je eigen-
lijk had willen meten”. Een tweede
nadeel zit in de bodemvrijheid:
“De wielen zakken tussen de rol-
len dus wordt de afstand tussen
bank en autobodem kleiner. Verve-
lend, want getunede auto’s zijn
vaak verlaagd en je wilt geen skirts
en spoilers beschadigen als je de
bank oprijdt”.
Per wiel één rol dus. Maar de slip
tussen band en rol moet minimaal
zijn, want hoe meer slip, hoe on-
nauwkeuriger de meting: “Van-
daar de Wolfraam-carbide antislip-
coating op de rollen”, zegt Swan-
net. “Zelfs als je met 700 pk volgas
accelereert heb je met die coating
geen slip.”
Uiteraard is het frame, waarin de
rollen gemonteerd zijn, verstelbaar

zodat de vermogensbank zich aan-
past aan de wielbasis van de auto.

Statisch of dynamisch
meten
Hoe werkt zo’n vermogenstest-
bank? De rollen drijven via een
constructie met tandwielen, ge-
tande riemen en in lengte verstel-
bare cardanassen (vanwege de
aanpassing aan de wielbasis) een
wervelstroomrem aan: “In een
vrachtauto houdt zo’n rem de snel-
heid constant tijdens een afdaling.
In de vermogensbank vormt de
rem een constante belasting voor
de motor. Uit het koppel dat de
rem levert en het toerental van de
rollen, berekent de bank het ver-
mogen dat de auto levert. Wij noe-
men dat een statische meting”.
Bij zo’n statische meting wordt
toerental voor toerental het gele-
verde vermogen bepaald. Met die
meetmethode kan ieder punt in

TTE-verkoper Alexander Swannet
houdt zijn oren dicht en kijkt 

gespannen naar de prestaties van
de Audi tijdens de dynamische 

vermogenstest.
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Daardoor weet ik wanneer een
klantenauto aan onderhoud toe is.
En ik weet ook of bijvoorbeeld de
distributieriem vervangen moet
worden”.
Daarnaast heeft Hulst juist nu een
fraaie Hofmann viertons remmen-
bank met lift uit het faillissement
van Kroymans gekocht: “Daar zijn
alleen maar Cadillacs overheen ge-
weest, dus dat ding is nog nauwe-
lijks gebruikt”. Pas als de remmen-
bank perfect geïnstalleerd is, gaat
Hulst serieus werk maken van
klantenwerving voor zijn vermo-
genstestbank. Ondertussen maakt
hij zich geen zorgen over het ren-
dement van zijn investering: “Nee
hoor, ik weet nu al dat ik pas in
het tweede jaar, genoeg aanloop
heb om er iets aan te verdienen”.
Tot die tijd heeft Hulst in ieder
geval al wel een prachtig stuk ge-
reedschap in huis. ●

Erwin den Hoed

het belasting-toerentaldiagram ge-
meten worden. Dat is noodzakelijk
bij mapping of bij het bepalen van
emissies in een rijcyclus, maar het
is ook tijdrovend.
Het maximum vermogen over het
toerenbereik is sneller vast te leg-
gen met de dynamische methode.
“De rollen hebben een grote massa-
traagheid. Bij de dynamische me-
thode wordt het motorvermogen
afgeleid uit de hoekversnelling van
de rollen”, legt Niamat uit.
“Voor een dynamische meting heb
je de wervelstroomrem dus hele-
maal niet nodig”, merkt een ATC-
lid op. “Klopt”, zegt Niamat, “ten-
zij het motorvermogen extreem
groot is. In dat geval wordt de
hoekversnelling van de rollen zo
groot dat de meting te kort duurt
om betrouwbaar te zijn. Om dat op
te lossen remt de wervelstroom-
rem dan mee. Hij imiteert zo extra
massatraagheid”.

Audi in actie
Tijd om de bank in actie te zien.
Klaas Hulst heeft zijn eigen Audi
A6 quattro 3.0 TDI op de bank
gezet. Standaard levert de auto 224
pk en 450 Nm, maar hij is lichtjes
opgekieteld. Hulst neemt plaats
achter het stuur en bedient de
bank met de afstandsbediening. De
grote rode knop is de noodstop.
Daarmee kan Hulst een stel
enorme remschoenen tegen de
binnenkant van iedere rol zetten.
Desondanks adviseert Swannet de
ATC-ers nadrukkelijk niet op een
rol te gaan staan. Nog een voor-
zorgsmaatregel, hij deelt oordopjes
uit. Dat is geen overbodige luxe.
Tijdens de run produceert de Audi
een hels kabaal in de beperkte

meetruimte.
Op het scherm boven de grote
koelventilatoren volgen de ATC-ers
de verrichtingen van de Audi. Alles
is af leesbaar, van lambdawaarde
tot olietemperatuur. Toch zijn alle
ogen gericht op de waarden voor
vermogen en koppel. De Audi doet
het prima: 280,5 pk en 552 Nm.

Nog capaciteit vrij
Dan de hamvraag, hoeveel klandi-
zie heeft Hulst voor zijn bank?
“Tot nu toe één tuner: Die doet dy-
namische runs op de bank. Met de
prints laat hij zijn klanten zien dat
hun auto’s doen wat hij belooft.”
Natuurlijk gebruikt Hulst de bank
daarnaast zelf voor storingsdiag-
nose. En voor de rest... heeft hij
nog capaciteit vrij.
Dat laatste lijkt Hulst niet echt te
deren. Hij heeft onlangs de nodige
tijd gestoken in een nieuw ingeni-
eus facturatiesysteem: “Dat telt de
kilometers automatisch door.

De Zwolse ATC-ers in hun natuurlijke omgeving, de tot presentatieruimte om-
getoverde werkplaats van Autobedrijf Klaas Hulst in Staphorst.

Blik onder de grond. Links de bank ingesteld voor een wielbasis van 3500 mm, rechts voor 2000 mm. De wervelstroom-
rem zit in het midden, let op de in lengte verstelbare cardanassen.
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