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Op 1 mei is het begonnen. Wie vanaf
die datum een APK-erkenning aan-
vraagt, komt niet meer weg met de
zelfregistrerende remvertragings-
meter. Wie al een erkenning heeft,
krijgt nog even de tijd. Na 30 april
2014 komt niemand er meer onder-
uit: zonder gecertificeerde remmen-
bank geen APK.
Autobedrijf Janssen werkte tot nu
toe zonder remmentestbank. Dit on-
afhankelijk autobedrijf repareert en
onderhoudt alle merken personen-
auto’s. En het bedrijf heeft een APK-
erkenning. Eigenaar Janssen weet
dat hij binnenkort moet investeren
in een remmentestbank. Hij weet
ook dat het onverstandig is om
daarmee tot het allerlaatst te wach-
ten: “Tegen die tijd lopen de levertij-
den op en als de remmenbank
bouwkundige aanpassingen nodig
maakt, moet je tijdig een aannemer
vinden voor die klus”. Kortom, Jans-
sen vindt de tijd rijp om zich te
oriënteren. Zijn eerste vraag is: pla-
ten of rollen? Beide typen testban-
ken hebben hun voors en tegens,
maar welke zijn dat precies? En hoe
belangrijk zijn die voor zijn bedrijf?
Dan komt de vraag van het budget.
Stel hij kiest een remmentestbank
die toegelaten is voor de APK, maar
niets meer en niets minder doet dan
meten volgens de APK-eisen. Met
welke kosten moet hij dan rekening
houden?
Juist, de goedkoopste oplossing
heeft eigenaar Janssen nu in beeld.
Maar misschien doet hij er beter aan
te investeren in een remmentest-
bank met meer mogelijkheden. Wel-
licht biedt zo’n bank meerwaarde bij
onderhoud en reparatie. Zo ja, over
welke extra functionaliteiten moet

Rollen of platen?
Op zoek naar de juiste remmentestbank

Binnenkort is de zelfregistrerende remvertragingsmeter verleden tijd. Remmen testen voor 

de APK moet dan op een gecertificeerde testbank. Maar welke bank is de juiste keuze, rollen 

of platen? Autobedrijf Janssen vraagt het 11 equipmentleveranciers.

www.amt.nl/oktober2010

Vanaf 30 april 2014 is de remmentestbank ver-
plicht voor de APK. Wat is de beste keuze: rol-
len of platen?
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de remmentestbank dan beschik-
ken, wat is het nut van die extra’s en
hoe valt het kostenplaatje dan uit?
En verder natuurlijk de bouwkun-
dige voorzieningen en installatie.
Welke kosten brengen die met zich
mee?
Om de antwoorden te vinden maakt
eigenaar Janssen een leerzame
rondgang langs de leveranciers van
remmentestbanken. Hij begint bij
Maha, Oskamp, Stokvis, Explora,
Hamer en Overlander, omdat die
equipmentspecialisten zowel pla-
ten- als rollenremtestbanken leve-
ren.

Maha: acht verschillen
Maha zet heel overzichtelijk acht
verschillen tussen platen- en rollen-
remtestbanken op een rij:
1 Platen werken sneller: oprijden,

remmen klaar. Alhoewel: de APK
schrijft voor twee keer te remmen
op een platenbank. En is de afwij-

king tussen beide metingen te
groot, dan moet het zelfs een
derde keer.

2 Doordat de remkracht geleidelijk
wordt opgebouwd, biedt de rol-
lenbank betere diagnosemoge-
lijkheden voor vastzittende rem-
zuigers, kromme schijven en rem-
krachtverschillen bij licht rem-
men.

3 De rollenbank vraagt minder
ruimte. Op een rollenbank staat
het voertuig stil. Dus hoeft alleen
de lengte van vooras tot achter-
bumper en de lengte van achter-
as tot voorbumper bij de breedte
van de bank geteld te worden.
Een platenbank is langer en bo-
vendien is er aanrijdruimte nodig.

4 Een rollenbank wordt verzonken
in de vloer aangelegd. Een platen-
bank is plat en komt op de vloer.
Dat maakt de installatie eenvou-
diger.

5 Rollenbanken worden aangedre-
ven door sterke elektromotoren.
Dat vraagt krachtstroom. Platen-
banken verbruiken veel minder
energie en nemen genoegen met

de 230V uit het lichtnet.
6 Op een rollenbank staat het voer-

tuig stil. Een platenbank rijdt het
voertuig met een snelheid op om
dan te remmen. Vervolgens terug
en opnieuw. Dat is onrustiger in
de werkplaats en heeft een min-
der professionele uitstraling.

7 Tal van rollenbanken zijn door
vele autofabrikanten gehomolo-
geerd, maar voorbeelden van ge-
homologeerde platenbanken zijn
er niet.

8 Een rollenbank is duurder dan
een platenbank.

Goed, Maha is duidelijk. De platen-
bank is sneller, goedkoper, eenvou-
diger te installeren en vraagt minder
energie. De rollenbank biedt meer
diagnosemogelijkheden, vraagt
minder ruimte, biedt rust in de
werkplaats en heeft de goedkeuring
van autofabrikanten. Maar welke
keuze is nu het best voor Autobe-
drijf Janssen? “Dat hangt af van de
afmetingen en indeling van de
werkplaats. Wij leveren een Chinese
platenbank voor € 3.500,-. Voor een
rollenbank moet Janssen op het
dubbele rekenen, buiten de in- of
opbouwkosten. Die belopen
meestal ongeveer € 1.400,-.”
Kiest Janssen voor een rollenbank,
dan wijst Maha graag op het Euro-
systeem: “Dat is PC-ondersteund. Au-

tobedrijf Janssen kan er een remrap-
port met klantgegevens mee maken
en dat aan de klant mailen. Zijn er
problemen, dan logt Maha op af-
stand in en stelt diagnose. De bank
kan uitgebreid worden met een
4WD-systeem en een weegsysteem.
Bovendien is het Eurosysteem de
basis voor een uitgebreide teststraat
inclusief emissietesters, geluidsme-
ter, digitale koplamptester, schok-
dempertester, zijslipmeter en profiel-
dieptemeter. Zo’n basis Eurosys-
teembank kost ongeveer € 12.000,-”.
Ten slotte wijst Maha erop dat een
standaard 4WD-systeem niet meer
doet dan de rollen tegengesteld
laten draaien. Als er tijdens het tes-
ten remkrachtverschillen tussen lin-
ker- en rechterwiel ontstaan, wordt
het meetresultaat verstoord en kan
er zelfs schade aan de aandrijflijn
ontstaan. Om dit te voorkomen
houdt het Maha-Allradsysteem de
omtreksnelheid van de tegenge-
steld draaiende rollen exact gelijk,
ook bij grote remkrachtverschillen.

Oskamp: APK-tool of service- 
gericht advies?
Oskamp, de leverancier van Cartec-
rollenbanken en TEN platen- en rol-
lenbanken voegt, naast de door
Maha genoemde verschillen, nog
enkele voor en tegens van de twee
type banken toe: “Tijdens remmen
op de weg verplaatst het gewicht
van de auto zich naar de vooras. Tij-
dens de meting op een platenbank
treedt dat dynamische effect ook
op. Past de lastafhankelijke rem-
drukverdeler de remdrukken aan die
gewichtsverplaatsing aan? Op de
platenbank kom je erachter. Op de
rollenbank niet, die meet  statisch”.
Oskamp wijst nog op een ander ver-
schil: “De rollenbank is gelijkvloers.
De platenbank niet, die ligt op de
vloer en is 4 cm hoog. Maar een TEN
PTL platenbank heeft schuine zij-
kanten om dwars overrijden gemak-
kelijk te maken”.
Zo’n TEN PTL heeft overigens stan-
daard een aslastweegsysteem dat
na elke test het voertuigegwicht
weergeeft en de remvertraging be-
rekent.
Prijzen: € 4.500,- voor een twee-
plaatsbank inclusief keurkosten en
pedaalkrachtmeter. De investering
voor een rollenbank bedraagt 
€ 12.000,- inclusief keuring en plaat-
sing, maar exclusief bouwkundige

Vierwielzaangedreven auto op de rollenrem-
testbank, wat zijn de problemen en wat is er
bijzonder aan het Allradsysteem van Maha? 
Bekijk de video in het maanddossier op
www.AMT.nl/oktober2010

Een Maha Eurosysteem-rollenbank is de basis voor een uitgebreide teststraat.

TEKST: ERWIN DEN HOED
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voorzieningen. Die belopen zo’n 
€ 1.500,- bij een standaard vloer.
Gaat het om een gespannen vloer of
is er vloerverwarming dan zijn de
kosten hoger.
Oskamp besluit met een concreet
advies: “Gebruik je de bank alleen als
APK-tool, kies danvoor platen. Wil je
investeren in een nauwkeurige me-
ting en servicegericht advies aan de
klanten, kies dan rollen”.

Stokvis: software-update 
voor de platenbank
Stokvis deelt die mening: “Een pla-
tenbank is een APK-meetmiddel,
een rollenbank is een diagnosemid-
del”. Daarmee zegt Stokvis niet dat
de platenbank de verkeerde keuze
is: “Een oplossing heeft altijd een
reden. Een investering in equipment
vraagt keuzes die de bedrijfsvoering
en efficiency optimaal afstemmen
op de behoeftes. Autobedrijf Jans-
sen moet dus niet kiezen voor het

‘mooiste’ product, maar voor het
juiste product”.
Dat kan dus heel goed een platen-
bank van AHS-Prϋftechnik zijn: “Dat
vraagt een relatief kleine investe-
ring. Prijs vanaf € 4.300,- (inclusief
installatie, exclusief kosten NMI). En
zo’n bank is eenvoudig uit te brei-
den met zijslipmeter en PC-connec-
tie voor het uitprinten van een test-
rapport”.
Wel moet autobedrijf Janssen zich
realiseren dat de reproduceerbaar-
heid van een meting op een platen-
bank beperkt is: “Het meetresultaat
hangt af van de rijsnelheid en de
snelheid waarmee het rempedaal
wordt ingetrapt”. Dat betekent niet
dat de platenbank in de toekomst
niet meer geaccepteerd zal worden
als APK-meetmiddel: “Op de iets lan-
gere termijn verwachten we dat die
reproduceerbaarheid omhoog
moet. Dat zou kunnen met software

die de meting alleen goedkeurt bin-
nen bepaalde snelheidsgrenzen.
Daar is dan een software-update
voor nodig. Iets vergelijkbaars is ge-
beurd met de roetmeting. Dus kies
je voor een platenbank, kies dan wel
een merk dat er over een paar jaar
nog is. Anders is er straks niemand
die de update kan uitvoeren”.
Met AHS-Prϋftechnik lijkt dat wel in
orde. Al was het alleen maar omdat
de keuringstations van de TϋV in
Duitsland met rollenbanken van dat
merk werken.
Stokvis levert behalve de AHS pla-
ten- en rollenbanken ook Hoffman
rollenbanken. Prijs: “Vanaf € 8.000,-”.
Het nadeel van die hogere prijs kan
Stokvis niet wegnemen. Het nadeel
van het gat in de vloer wel: “We le-
veren een opbouw-uitvoering met
een hoogte van maar 21 cm”.

Explora: snelheid versus 
reproduceerbaarheid
Explora, de leverancier van Comar-
remtestsystemen, prijst de snelheid
en eenvoud van de platenbank: “Leg
de platenbank bij de ingang en je
kunt iedere auto testen”. Met een
vierplaatsvariant gaat testen nog
sneller en bovendien is uitbreiding
met zijslipmeters en ondersteltester
mogelijk.
Daarnaast somt Explora de hoofdre-
denen op om in een rollenbank te
investeren: “Dankzij de langere
meetcyclus vallen ovale trommels,
slingerende schijven en slecht func-
tionerende remcilinders en remklau-
wen door de mand”.
De tweede reden is de reproduceer-
baarheid: “Alleen de pedaaldruk
beïnvloedt het meetresultaat”.

Hamer: hefdrempel sluit 
rollenbank af
Hoe maak je de afweging tussen
platen of rollen. “Het budget speelt
een grote rol”, zegt Hamer. En de
werkplaatsvloer heeft invloed op
het benodigde budget: “Heeft Auto-
bedrijf Janssen een voorgespannen
vloer, een kanaalplaten vloer of

vloerverwarming dan maakt dat de
bouwkundige voorzieningen voor
de rollenbank duurder”.
Meettechnisch gezien is het ant-
woord makkelijker: “De rollenbank!”
De redenen klinken inmiddels be-
kend en komen neer op: diagnose-
mogelijkheden en reproduceerbaar-
heid. Is een rollenbank te begrote-
lijk, dan levert Hamer een Sun twee-
plaatsbank vanaf € 5.000,-. Een Sun-
rollenbank is er vanaf € 8.500,-. Dat
is inclusief 4x4 module maar exclu-
sief bouwkundige voorzieningen.
Hamer wijst op de pneumatische
hefdrempel met volautomatische
werking als praktische optie: “Met
zo’n hefdrempel hoeft het werk-
plaatspersoneel niet om arbo-rede-
nen de remmenbank elke keer dicht
te leggen met zware stalen afdekpla-
ten. De hefdrempel zorgt er voor dat
de rollenbank op elk moment van de
dag is afgesloten. Het werkplaatsver-
keer kan er probleemloos overheen
rijden zonder te blijven “hangen”. Als
de gebruiker een aantal seconden
op de remmenbank blijft staan, zakt
de drempel automatisch en start de
remmenbank. Is de maximale rem-
vertraging gehaald dan activeert een
slimme module de hefdrempel en
het voertuig kan zonder geweld en
zonder extra emissie wegrijden uit
de remmenbank”.
Het kostenplaatje inclusief hefdrem-
pel: “Vanaf € 10.500,-”. En de kosten
van de inbouw? “Die hangen af van
de constructie van de vloer. Bij een
betonkwaliteit van B25 tot B35 en
een vloerdikte van 15 tot 20 cm is
dat circa € 1500,-.” Daar komt dan
wel nog een gegalvaniseerd instort-
frame vanaf € 585,- bij. Hamer doet
die werkzaamheden met eigen
mensen en houdt zo de kwaliteit in
eigen hand.

Overlander: kies een 
vierplaatsbank!
“Een rollenbank vraagt veel vloerop-
pervlak”, zegt Overlander. “Om eerst
de voorwielen in de rollen te zetten
en daarna de achterwielen, heb je
10 meter nodig.” En de vraag is, waar
vind je die? “Voor de in- uitrit is geen
optie. Alleen al omdat een test zo’n
2 minuten in beslag neemt. Al die
tijd kunnen er dan geen auto’s naar
binnen of naar buiten.” Ook het sta-
tisch meten, zonder rekening te
houden met de dynamische ge-
wichtsverplaatsing noemt Overlan-

Advies van Oskamp: “Gebruik je de bank alleen als APK-tool, kies dan voor platen.”

“Leg de platenbank bij de ingang en je kunt
 iedere auto testen”, zegt Explora.

Hoe komen gat en frame in de vloer voor de in-
bouw van zo’n Sun-rollenbank? Hamer doet dat
met eigen mensen om de kwaliteit in de hand
te houden.

“Kies voor een vierplaatsbank en neem er een
spoorplaat en weegsysteem bij”, adviseert
Overlander.

Verwachting van Stokvis: toekomstige APK-
eisen vragen om een software-update die de
reproduceerbaarheid van metingen op de pla-
tenbank verbetert.
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der als bezwaar. En dan zijn er de
kosten: “Een goedkope rollenrem-
testbank kost al snel € 7.000,- exclu-
sief bouwkundige voorzieningen en
de eerste NMI-ijkingskosten”.
Maar daarmee is Autobedrijf Jans-
sen er nog niet: “Om permanent
4WD-auto’s te kunnen testen is een
vrijlooprollenset nodig. Kosten: 
€ 2.200,-. Voor auto’s met lage spoi-
lers is een lift nodig: € 2.300,-. Altijd
een juiste berekening en afzien van
een afstandsbediening vraagt bo-

vendien een weegsysteem: € 2.600,-.
Tenslotte nog een stel afdekplaten
van € 450,- en de totale schade voor
autobedrijf Janssen bedraagt 
€ 16.500,-”.
Overlander vreest dat het rende-
ment van die investering voor Auto-
bedrijf Janssen te laag is.
Daarom komt Overlander met een
heel duidelijk advies: “Kies voor een
vierplaatsbank inclusief spoorplaat
en weegsysteem. Dat vraagt een in-
vestering van € 7.500,-. Plaats de

testbank in de inrit. Test alle voertui-
gen die naar binnen rijden. Dat kost
20 tot 30 seconde per auto en er
komt werk uit voort. Denk aan uit-
lijnbeurten, handremkabels en nog
veel meer”.

Kiezen voor de rollenbank?
Duidelijk. equipmentspecialisten, die
zowel rollen- als platenbanken leve-
ren zitten, op Overlander na, aardig
op één lijn. Zoekt Autobedrijf Jans-
sen een snel APK-meetmiddel, dan is
de platenbank een goede keuze. Wil
het bedrijf de remmenbank ook voor
diagnose inzetten en is het bedrijf
bereid meer te investeren, dan is de
rollenbank een verstandige keuze.
Maar daarmee is niet alles gezegd.
Overlander was heel duidelijk in zijn
advies: platen! Eigenaar Janssen gaat
niet over één nacht ijs. Hij stelt de-
zelfde vragen aan Saarloos, Autec-
VLT en Nussbaum, drie equipmentle-
veranciers die zich op rollenbanken
concentreren.

Saarloos: reparaties verkopen 
met de rollenbank
“Stel je zit in een huurpand. En de ei-
genaar staat niet toe dat je een gat
in de vloer maakt, of de vloerverwar-
ming maakt dat onmogelijk, dan
kun je kiezen voor een platenbank”,

zegt Saarloos. In het geval van Auto-
bedrijf Janssen adviseert Saarloos
echter een rollenbank: “Daarmee
laat Janssen de klant zien wat er met
zijn remmen aan de hand is. En van-
uit die adviserende rol verkoopt hij
reparaties”.
Hoe: “De twee grote naalden van
een rollenbank brengen het mo-
ment van inkomen perfect in beeld.
Daardoor weet je bijvoorbeeld dat
de ene remklauw later reageert dan
de andere. Bij een noodstop is dat
levensgevaarlijk”.
Als Janssen kiest voor een rollen-
bank adviseert Saarloos het merk
Beissbarth: “Verschillende types
Beissbarth-banken zijn als homolo-
gatieproduct opgenomen in het
programma van importeurs en auto-
merken. De banken kunnen in te-
gengestelde richting draaien. Zo is
het mogelijk in één testrit alle wie-
len conform de regelgeving te keu-
ren. Dankzij de grote rotatiesnelheid
komt de testsnelheid boven de 5
km/uur. Dat maakt testen van de
elektronische handrem mogelijk.
Onder de 5 km/uur laat zo’n hand-
rem zich niet inschakelen”.
En de rollenremtestbanken van
Beissbarth zijn modulair van op-
bouw: “Daardoor zijn ze uit te brei-
den tot een teststraat met onder-
steltest en zijslipmeting”. Net als an-
deren biedt ook Beissbarth de mo-
gelijkheid de pc te koppelen aan
het uitleeskabinet. Met het pro-
gramma kan Janssen een databank
inrichten met de totale remtest
per voertuig. Ten slotte enkele
praktische uitbreidingen: “Aslast-
meting voor het berekenen van de
remvertraging, een wiellift die als
overrijd- en uitrijdhulp dient en
 afdekplaten”.

Autec-VLT: platenbank 
is  tijdrovend en omslachtig
Ook Autec-VLT zet de voor- en nade-
len van platen- en rollentestbanken
keurig op een rij. Aandachtspuntje
bij de nadelen van de platenbank:
“Tijdrovend en  omslachtig”. Opval-
lend. De platenbank wordt veelal
juist geroemd om zijn snelheid.
Autec-VLT slaat er Titel 7, §3 van de

“Een rollenremtestbank heeft terugverdienca-
paciteit”, zegt Autec-VLT. Maar: “Koop geen
bank met kleine roldiameter en let op het
meetbereik!”

“Er komen nieuwe APK-eisen voor de platen-
bank”, zegt Nussbaum. Maar voor oriëntatie op
een nieuwe rollenbank vindt Nussbaum het
niet te vroeg.

Beissbarth rollenbanken
zijn modulair van op-
bouw. Dus uit te breiden
tot een teststraat. En via
de koppeling met de pc
komen alle metingen in
een databank.
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Aanvullend Permanente Eisen voor
het testen op de platenbank in het
APK-boek op na: “Artikel 77c zegt
dat de remproef op iedere as twee-
maal moet worden uitgevoerd om
de remvertraging van de bedrijfs-
rem te bepalen”. Juist, tweemaal tes-
ten dus en zelfs dan is het APK-boek
nog niet tevreden: “Indien de met
deze proeven behaalde remkrach-
ten aan de wielen per as niet nage-
noeg gelijk zijn, moet per as een
derde remproef worden uitgevoerd”.
En dat is niet denkbeeldig: “Maak je
een stop op een platenbank, dan
meet deze de remkracht bij de pe-
daalkracht die je op dat moment
toepaste. Het is nagenoeg onmoge-
lijk om in de volgende test met pre-
cies dezelfde pedaalkracht te rem-
men”. En dan is er nog de parkeer-
rem. Ook daarvoor eist de APK een
aparte remproef (artikel 81).
Dus: “Zelfs op een vierplaats test-
bank rem je minimaal drie keer. Dat
betekent ook steeds drie keer ma-
noeuvreren in de werkplaats”.
Een ander opvallend platenbankna-
deel in het Autec-VLT-lijstje is de ge-
bruiksduur: 5-10 jaar, tegenover 15
tot 20 jaar voor de rollenbank.
Toch legt ook Autec-VLT de nadruk
op de diagnosemogelijkheden van
de rollenbank: “De metingen zijn vol-
ledig reproduceerbaar. Stel, Autobe-
drijf Janssen repareert de remmen
op één as. Met een meting voor en
na, ziet de klant niet alleen de verbe-

tering, hij ziet ook dat de remkracht
van de niet gerepareerde as onver-
anderd is. Een rollenremtestbank
heeft dus terugverdiencapaciteit!”
Autec-VLT vraagt speciale aandacht
voor de ‘applied mode’ van zijn rol-
lenremtestbanken om moderne
Electronic Parking Brakes (EPB’s) te
testen: “De as wordt op de rollen ge-
plaatst, de parkeerrem wordt geacti-
veerd. De bank laat in applied mode
het aandrijfkoppel van de rollen
langzaam toenemen en doet zo een
stilstandsmeting”.
Verder adviseert Autec-VLT Autobe-
drijf Janssen te letten op de roldia-
meter: “De APK staat een minimum
van 150 mm toe. Maar let op, zulke
kleine diameters kunnen leiden tot
levensgevaarlijke bandenschade.
De homologatieafdeling van Merce-
des Benz meldt gevallen van loop-
vlakseparatie enige tijd na een test
op een rollenbank met kleine rollen.
Bij zo’n loopvlakseparatie komt
door de centrifugaalkracht bij hoge
snelheid het loopvlak los van het
karkas. Kies dus voor rollen van  ten
minste 200 mm”.
Ook het meetbereik is van belang:
“4kN per wiel is te weinig. Zwaar-
dere personenauto’s en lichte be-
drijfsauto’s vragen meer!”
Blijft over de prijs: “VLT-rollenrem-
testbanken zijn leverbaar vanaf
€ 6.495,- inclusief NMI-keuring,
 pedaalkrachtmeter, uitleeskast en
console”.

Nussbaum: pas op de plaats
“Autobedrijf Janssen is een beetje
vroeg”, zegt Nussbaum. “We ver-
wachten nieuwe eisen van de RDW
voor de APK-platenbanken, maar ze
zijn er nog niet”. Tot die tijd beperkt
Nussbaum zich tot het verstrekken
van prijzen en technische gegevens
van zijn rollenbanken. De eenvou-
digste kost € 9.200,- inclusief plaat-
sing, maar exclusief keuring en
bouwkundige kosten.

Op naar de platenspecialist!
Hmm, die rollenbankleveranciers
trekken de kwaliteiten van de pla-
tenbank als snel APK-meetmiddel in
twijfel. Voor eigenaar Janssen zit er
maar één ding op. Hij legt zijn oor te
luisteren bij CBX en Arex, de pure
platenspecialisten. Bieden zij tegen-
wicht aan het rollengeweld?

CBX: diagnose stellen 
op de  platenbank
Allereerst het budget: “De vuistregel
is dat de rollenremtestbank een
tweemaal zo grote investering vergt
als de platenremtestbank. Daar
komen de bouwkundige voorzienin-
gen en de 380 V aansluiting nog
overheen”.
Voor die extra investering krijgt Au-
tobedrijf Janssen wel iets terug: “Op
een rollenbank constateer je slinge-
rende remschijven en ovale trom-
mels. Dat stelt Autobedrijf Janssen
in staat reparaties te verkopen en

dus extra werkplaatsomzet te
maken”.
Maar met een rollenbank ziet Auto-
bedrijf Janssen ook mankementen
over het hoofd: “De praktijk leert dat
een vastzittende remzuiger of een
remslang met een beginnende ver-
stopping vaak niet gezien wordt. De
monteur heeft namelijk de neiging
om ‘door deze mankementen heen
te trappen’ en te blijven remmen tot
het verschil tussen links en rechts
minimaal is”.
Bovendien lijken de omstandighe-
den tijdens het remmen op een rol-
lenbank niet op die tijdens remmen
op de weg: “De dynamische ge-
wichtsverplaatsing en de invloed van
veren en schokdempers op de rem-
werking worden niet meegenomen”.
Daarom geeft CBX meettechnisch
de voorkeur aan de platenbank. Bij
goed gebruik van die meettechniek
is veel mogelijk: “Stel, Autobedrijf
Janssen meet een vooras twee keer.
Eén keer met hoge remkracht in
korte tijd, de tweede keer met min-
der remkracht over een langere peri-
ode. Bij de eerste test was er een
groot remkrachtverschil links en
rechts, bij de tweede was dit veel
kleiner. Conclusie: blijkbaar wordt
de dynamische gewichtsverplaat-
sing niet goed over beide wielen
verdeeld. Het is dan goed om eens
nader naar de schokdempers te kij-
ken. Was het meetresultaat juist an-
dersom geweest, een klein verschil
bij grote remkracht en een groot
verschil bij kleine remkracht, dan
kan een beginnende verstopping
van een remslang of een vervuilde
remklauw de oorzaak zijn”.
CBX vindt sowieso, ongeacht of de
keuze op rollen of platen valt, dat
Autobedrijf Janssen moet kiezen
voor uitbreidingen die voor extra
onderhoud- en reparatieomzet zor-
gen: “Denk aan een schokdemper-
tester, een zijslipmodule in combi-
natie met uitlijnapparatuur en een
koppeling naar pc en printer om aan
de hand van de uitdraai te laten zien
waarom een reparatie nodig is".
Mocht Autobedrijf Janssen de test-
bank toch zuiver en alleen voor de
APK gebruiken, dan levert CBX
graag een gereviseerde tweeplaats
bank vanaf € 2.500,-. Dat bedrag is
inclusief garantie, pedaaldrukmeter
en ijkingcertificaat. Een nieuwe test-
bank met RVS-sensoren en langere

CBX geeft meettechnisch de voorkeur aan de platenbank.
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en bredere platen uit een nog slijt-
vaster materiaal kost tussen € 4500,-
en € 5.000,-. Voor een complete vier-
plaatsuitvoering inclusief zijslipme-
ter vraagt CBX € 8.350,-.

Arex: alle auto’s testen!
Arex beveelt Autobedrijf Janssen van
harte een platenbank aan. Een deel
van de redenen kent eigenaar Jans-
sen inmiddels: fundatievoorzienin-
gen zijn niet nodig en de investering
is kleiner. Arex plaatst de testbank bij
voorkeur in de inrit: “Een platenbank

is gemakkelijk te overrijden, heeft
geen gevaarlijke bewegende delen
of te overbruggen dieptes en een
remproef kost nauwelijks meer tijd
dan het binnenrijden van de auto”.
Arex adviseert Autobedrijf Janssen
dan ook de testbank niet alleen voor
de APK te gebruiken, maar voor alle
auto’s die binnenkomen.
Kiest Autobedrijf Janssen voor een
vierplaatsuitvoering met grafische
uitlezing, dan heeft het bedrijf
grote diagnosemogelijkheden,
zegt Arex. Een opsomming: “ABS,

synchronisatie voor- en achteras,
balans voor/achter, links/rechts,
slingerende schijven, onronde
trommels, rolweerstand, hangende
remklauw”.
Bovendien heeft zo’n bank geen
moeite met (permanent) 4WD-au-
to’s, produceert hij geen overmatige
bandenslijtage, en is hij modulair
opgebouwd. Uitbreiding met een
zijslipmeter of emissieapparatuur is
mogelijk en als Autobedrijf Janssen
voor een tweeplaats bank kiest is
die later uit te breiden naar een vier-
plaats uitvoering.
Als startbudget voor een tweeplaats
bank moet eigenaar Janssen reke-
ning houden met € 4.250,-. Dat be-
drag is exclusief de kosten van het
NMI en een pedaaldrukmeter, maar
inclusief 5 jaar garantie.
Een vierplaats bank met grafische
uitlezing via de pc levert Arex voor
€ 6.840,- en wil eigenaar Janssen
die pc er graag compleet met
 werkplaatskabinet bij, dan vraagt
Arex € 8.795,-.

Hoe nu verder?
Juist, eigenaar Janssen dacht inmid-
dels te weten hoe het zat. “De pla-
tenbank als eenvoudig APK-middel,
de rollenbank als meer geavanceerd
diagnosegereedschap. Maar CBX en
Arex belichten juist de diagnosemo-
gelijkheden van de vierplaatsbank
gekoppeld aan de pc en liefst aan-
gevuld met zijslipmodule en andere
testapparatuur.
Janssen is er nog niet uit. Zijn oor-
spronkelijke idee was om te voldoen
aan de komende APK-verplichting
tegen zo laag mogelijke kosten. Maar
het idee dat de juiste testapparatuur
extra werkplaatsomzet binnen
brengt, spreekt hem aan. En of hij
moet kiezen voor platen of rollen?
Janssen hoeft nog niet te beslissen.
Maar te lang twijfelen kan ook niet.
Voor hij het weet is het 30 april 2014.

Arex: “Platenbank als diagnosemiddel dankzij grafische uitlezing”.

Een Arex vierplaatsdiagnosebank in combinatie met een schaarhefbrug, is dat wat? Bekijk de video
in het maanddossier op www.AMT.nl/oktober2010.

Wie levert wat?
Leverancier Internet Merk rollenbank Merk platenbank
Arex www.arex.nl Arex
Autec-VLT www.autec-vlt.nl VLT
CBX www.cbx-nederland.nl Newcom
Explora www.explora.nl Comar Comar
Hamer www.hamer.net Sun Sun
Lebon & Gimbrair www.lebon.nl Newcom
Maha www.apk2014.nl Maha Maha
Nussbaum www.nussbaumnederland.nl Nussbaum
Oskamp www.oskamp-equipment.nl Cartec, TEN TEN
Overlander www.overlander.nl Escon Escon
Rijpma www.rijpmaequipment Altus Altus
Saarloos www.saarloos.com Beissbarth
Stokvis www.stokvis-equipment.nl AHS, Hoffman AHS
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