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Investeren in EOBD-scantool,
 koplamptester of hefbrug?

Werkplaats up-to-date voor modernisering APK

De APK is in beweging. De Modernisering APK 1.0 hebben we achter de rug en Modernisering

APK 2.0 staat voor de deur. Op 1 april 2012 verandert er weer een en ander in de APK-regelge-

ving. Belangrijke vraag voor nu: maken die veranderingen investeringen in APK-apparatuur

nodig? In AMT 10 van 2010 en op pagina 66 in dit nummer concentreren we ons op de remmen-

bank. Hier is het de beurt aan de EOBD-tester, het koplampafstelapparaat en de APK-hefbrug.

Vanaf 1 april volgend jaar kan
de viergastester bij de APK
voor benzineauto’s vanaf 2006
in de kast blijven. Tenminste,
als alles goed gaat met de
EOBD-scanner. Welke scanners
zijn er? Wat kosten ze? Gaat
uitlaatgastesten via EOBD
makkelijker of sneller dan aan
de uitlaat? En hoe groot is de
winst?

“Onze diagnosetesters ondersteunen
de vijf protocollen die de RDW voor-
schrijft voor de emissietest via
EOBD”, zegt Rijpma Equipment. “Al
onze klanten zijn dus klaar voor de
toekomst.” Maar is het invoeren van
merk, model, type enzovoorts niet
veel werk als het alleen om EOBD-
uitlezing voor de APK gaat? “Klopt,
maar daarom hebben die apparaten
een EOBD-knop. Daarmee heb je
veel minder parameters tot je 
beschikking, maar die heb je voor dit
doel toch niet nodig. En je bent wel
veel sneller.” Heel mooi, maar wie de
tool alleen voor APK gebruikt, heeft
geen diagnosetester nodig. “Klopt,
daarom komen wij binnenkort met
een nieuw EOBD-scantool van Opus.
Dat apparaat gaat minder dan 
€ 1.000,- kosten.”

Oskamp
Voor de diagnosetesters Van Tecno-
motor en AVL, die Oskamp Equip-
ment levert, geldt hetzelfde: ze zijn
vanaf 1 april inzetbaar voor APK.
Maar Oskamp levert ook de TEN
Cobra HT Scan. “Dat is een hand-held
stand-alone scantool. Het werkt zon-
der ondersteuning van de pc. Het
apparaat kost € 595,- en je kunt er 
razendsnel en zeer eenvoudig de
APK-emissietest mee doen.”
Klopt dat? APK keurmeester Hans
Mulder draait al een halfjaar proef
met dit apparaat. Zijn ervaringen:
“Het meeste werk was in het begin

het zoeken naar de EOBD-stekker in
de auto. Inmiddels weet ik ze bij
bijna alle auto’s te zitten. Nu is
het even wachten op het contact en
het programma afwerken. Dus de
MIL-status bekijken, de P0xxx foutco-
des uitlezen en kijken of de readi-
nesstest afgerond is. Alles bij elkaar
duurt dat 15 tot 30 seconden”.
En dat gaat altijd goed? “Bij auto’s uit
de doelgroep vrijwel altijd. Een en-
kele keer kom je een P0xxx foutcode
tegen. Dat is afkeur. Wat ik daarmee
doe? Resetten, dan is de foutcode
weg, maar de readinesstest niet af-
gerond. Dus doe ik dan alsnog de
viergastest. Ja dan kost het meer tijd,
maar het is me nog niet vaak overko-
men.”

Klaar voor de toekomst
Ook Autec-VLT claimt tijdwinst met
zijn MS2012 EOBD-scantool: “De uit-
laatgastest duurt 1 minuut in plaats
van de 4 à 5 minuten die je met de

viergastester kwijt bent. De prijs:
€ 595,-“.
De Capelec EOBD-tester van impor-
teur JNT is duurder: “€ 795,-”. In ruil

APK-uitlaatgastest via EOBD

www.amt.nl/oktober2011

Emissietest met de EOBD-scantool. Het lijkt een
hele klus, maar het kan razendsnel.

Autest EOBD-scantool. Snellere emissietest in
APK 2 voor voertuigen van na 2005.

Benzine: Diesel:
P01xx Brandstof- en luchtmengsel P01xx Brandstof-en luchtmengsel
P02xx Brandstof- en luchtmengsel P02xx Brandstof- en luchtmengsel
P03xx Ontsteking en misfire P03xx Ontsteking en misfire
P04xx Ondersteunende P04xx Ondersteunende

emissiebeheersingsmaatregelen emissiebeheersingsmaatregelen
P0650 Controle circuit MIL P06xx Computer en hulpcircuits

Een van deze foutcodes in beeld? Afkeur.
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daarvoor komen: “Alle relevante ge-
gevens binnen 10 seconden op het
scherm”. En bijkomend voordeel: “Dit
apparaat is klaar voor de toekomst.
Het is simpel aan te passen als straks
ook inspectie van airbags of abs-sys-
teem in de APK wordt opgenomen”.
MAHA kiest voor een andere aanpak.
Die Duitse fabrikant heeft een

nieuwe generatie uitlaatgastesters
ontwikkeld. Deze nieuwe MET 6-
serie heeft de mogelijkheid om
draadloos EODB-data uit te lezen
volgens de RDW-specificaties. De
MET 6-serie wordt begin volgend
jaar leverbaar vanaf ca. € 4.000,-. Bij-
zonder is dat deze tester is uit te
breiden met een partikelanalyse-

apparaat, dat werkt volgens de laser-
strooilichtmethode. Daarmee kan
het apparaat veel kleinere fijnstof-
deeltjes waarnemen dan de huidige
roetmeters. In Duitsland wordt geëx-
perimenteerd met dit nieuwe type
roetmeter. En eerlijk is eerlijk, dat is
geen overbodige luxe. De huidige
roetmeters hebben een tolerantie

van +/- 0,3 m-1. Kortom bij een wer-
kelijke K-waarde van 0,5 m-1 kan de
huidige roetmeter ook 0,2 m-1 of
0,8 m-1 aangeven. 
Zulke grote toleranties staan niet
meer in verhouding met de minus-
cule hoeveelheden fijnstof die Euro 4,
Euro 5 en Euro 6 nog toestaan bij de
 typegoedkeuring.

TEN Cobra HT Scan. De APK-keurmeester deed er ervaring mee op en is enthousiast. Nieuwe Maha MET 6-serie uitlaaatgastesters kan EOBD-uitlezen.

Maha Lite 3. Niet de autotechnicus, maar de camera bekijkt het lichtbeeld. De autotechnicus beoor-
deelt de informatie op het scherm.

Goed afgestelde koplampen zijn 
belangrijk voor de verkeersveilig-
heid. Staan ze te hoog, dan verblin-
den ze tegenliggers, met alle risico’s
van dien. Staan ze te laag, dan mist
de automobilist misschien net dat
metertje zicht om op tijd uit te wij-
ken voor een obstakel. Hoe vaak dat
voorkomt? Dat weten we niet. In de
misser Top 10 van de APK 2 komt de
koplampafstelling niet voor. Bij 1,8%
van de steekproeven staan de kop-
lampen niet goed afgesteld. Bij 1,4%
van die steekproefauto’s is de daling
van de licht/donkerscheiding meer
dan de maximaal voorgeschreven 
4 cm per meter.  Bij 0,4% staan de
lampen te hoog en is de daling min-
der dan 0,5 cm per meter.  

Voldoende voor APK
Grofweg zijn koplampafstelappara-
ten in te delen in twee groepen. De
eerste is het betaalbare no-non-
sense apparaat dat voldoet aan de
eisen die de regelgeving van de APK
stelt. Een voorbeeld van zo’n appa-

raat is de Lujan LH5402. Het appa-
raat kan xenonverlichting aan, heeft
een glazen lens, een optisch vizier,
een luxmeter en automatische
hoogteblokkering. Bovendien staat
de Lujan op een robuuste basis en
kan hij 360˚ draaien. Rijpma Equip-
ment biedt het apparaat aan voor 
€ 675,-. Bij JNT kan het nog een stuk
goedkoper. Die leverancier is de im-
porteur van de Tecnolux koplampaf-
stelapparaten. Prijs van het basismo-
del: € 390,-. Ook Oskamp levert een
Tecnolux-koplampafsteller. Dat ap-
paraat kost € 599,- maar heeft wel
een draaibare voet. Een Nussbaum
HLT610 met voor de APK benodigde
luxmeter is veel duurder: € 1.317,-.
Autec-VLT vraagt € 595,-voor een
basis APK-koplampafsteller. 
Wie meer wil, is ook welkom bij
Autec VLT: “Wij hebben ook kop-
lamptesters met een digitaal volau-
tomatisch afleesscherm, digitale lux-
meter,  geïntegreerde printer en een
RS232-poort voor aansluiting op de
pc”. Daarmee komen we terecht in

Koplamptesters: no-nonsense of geavanceerd?
Het koplampstelapparaat.  Altijd doet het trouw dienst, maar vanaf
1 april moet het voor de APK ineens aan een nieuwe definitie van
‘deugdelijke en goede staat van onderhoud’ voldoen. Wat bete-
kent dat precies? En wat is er te koop als het apparaat niet vol-
doet? Waarop moet je letten bij aanschaf? En wat kost een goede
koplamptester?
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de tweede groep van koplampafstel-
apparaten. De apparaten in die
groep bieden meer, maar kosten ook
meer. Belangrijke vraag: wat bieden
ze extra en heb je die extra’s nodig?

Waarom meer?
Maha geeft graag antwoord: “De
techniek achter het analoge kop-
lampafstelapparaat bestaat al tien-
tallen jaren. Bij het testen van mo-
derne lichtsystemen stuit die tech-
niek nu op zijn grenzen.” Voorbeeld:
“Xenon koplampen geven vaak een
blauwe rand om de lichtkegel. Die
leidt nogal eens tot een verkeerde
interpretatie van het lichtbeeld en
daarmee een verkeerde afstelling”.
Vandaar Maha’s digitale Lite 3-kop-

lampafsteller: “Die heeft een CMOS-
camera die het lichtbeeld digitali-
seert. De stuureenheid bepaalt aan
de hand van dat gedigitaliseerde
beeld de licht-donkergrens en toont
die zowel grafisch als in cijfers op het
display. De autotechnicus wordt niet
meer verblind door de reflectie van
het lichtbeeld. En een verkeerde in-
terpretatie van het lichtbeeld is dus
niet meer mogelijk”. Nog een voor-
deel van zo’n digitaal signaal: “Met
de juiste adapter laat ook de radar
van de automatische cruise control
zich met de Lite 3 afstellen”.
En verder? “Verder kan de software
die het lichtbeeld beoordeelt geüp-
date worden, zodat eventuele toe-
komstige wijzigingen in de regelge-

ving geen probleem zijn. Bovendien
kunnen de meetresultaten geprint
of naar een pc gestuurd worden,
zodat de klant geïnformeerd kan

worden.” En Maha wijst op de akoes-
tische instelmethode: “Het afstellen
werkt dan net als parkeren met par-
keersensoren. Hoe dichterbij hoe
korter het interval tussen de piepjes.
Als de lamp helemaal goed staat,
klinkt er een ononderbroken toon.
Zo hoef je niet naar de tester te kij-
ken tijdens het afstellen”. Zoveel kop-
lampafstel high tech heeft natuurlijk
zijn prijs: € 2.995,-.
Op de onlangs gehouden Equip
Auto in Parijs toonde ook Valeo een
digitaal koplampafstelapparaat. Wat
deze Valeo Regloscope gaat kosten
is nog niet bekend.
Ten slotte het begin. Want hoe 
geavanceerd een koplamptester ook
is, een goed meetresultaat is alleen
te verwachten als de bandenspan-
ning in orde is, het voertuig onbela-
den is en de koplampstelinrichting
in de basispositie staat.

Koplampafstelapparaat duur? Valt wel mee. Bij
JN Testapparatuur vanaf € 390,-.

Een basisapparaat of digitaal afleesscherm,
Autec-VLT biedt het allebei.

Hefbruggen hebben een zwaar
leven. En dus zijn ze aan slij-
tage onderhevig. De arbowet-
geving eist daarom van de
RDW dat steekproefcontro-
leurs alleen onder jaarlijks ge-
keurde bruggen werken.  Stel,
afkeur. Een mooie gelegenheid
om te vernieuwen. Hoe ziet de
ideale APK-hefbrug voor van-
daag én morgen eruit? Wat kun
je er mee? Waarom is hij beter
dan de huidige en wat kost hij?

“Bij de aanschaf van een nieuwe APK-
brug is het belangrijk te kiezen voor
een rijbaanlengte van 5 meter of
meer”, zegt Oskamp Equipment. Nog
twee tips: “Er moet voldoende

De ideale APK-hefbrug

No nonsense-koplampafstelapparaat van Lujan.

www.amt.nl/oktober2011

breedte tussen de
kolommen zijn,
2800 mm of meer.
En de brug moet
minstens 4 ton
kunnen heffen.
Op die manier
kan het perso-
nenautobedrijf
alles heffen, van
smart tot Crafter”.
Afkeur van de be-
staande brug is
vervelend, maar 
Oskamp ziet ook voordelen: “Een
nieuwe brug is uit te breiden met een
uitlijnuitvoering. Ook zijn nieuwe
hefbruggen sneller en meer gericht
op de grotere en zwaardere voertui-

“Met voldoende hefvermogen, rijbaanlengte
en afstand tussen de kolommen kun je alles
heffen”, adviseert Oskamp Equipment. “Van
smart tot Crafter.”

Meer over APK-remmenbanken 
en eisen aan de koplamptester
Platenbank of remmenbank? Vrijwel alle leveranciers geven hun mening over die keuze in
het artikel in het AMT.nl maanddossier op www.amt.nl/oktober2011. Vind er ook nu al de
nieuwe APK-eisen voor de koplampafstelapparaten.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL
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gen van deze tijd. De prijs van zo’n
nieuwe APK-brug bij Oskamp: “Varië-
rend van € 6.000,- tot € 8.000,- afhan-
kelijk van merk, mogelijkheden en
gekozen accessoires”.

Nussbaum
Ook Nussbaum heeft verschillende
modellen die geschikt zijn voor de
APK. Nussbaum wijst erop dat al zijn
hefbruggen ‘Made in Germany’ zijn
dus kwalitatief hoogwaardig zijn en
voldoen aan alle geldende normen. 
Voor bestaande werkplaatsen levert
Nussbaum een vierkoloms hefbrug
(Combilift) of een schaarhefbrug
(Unilift 3500 NT). Beide zijn leverbaar
met een hefbrugkrik: “Niet verplicht,
wel praktisch”.  Nussbaum biedt ook
een efficiënte stempelhefbrug, maar:
“Die wordt voornamelijk gebruikt in
nieuwbouwsituaties. In bestaande
werkplaatsen zijn de inbouwkosten
ietwat hoger”.
De meest efficiënte oplossing vol-
gens Nussbaum is een hefbrug met
een ingebouwd wielvrijhefsysteem.
Dat kan bij een vierkoloms, een
schaarhefbrug of een stempelhef-
brug. Het grote voordeel is de ge-
bruiksvriendelijkheid en de tijdwinst.
De vierkoloms Combilift-hefbrug
met 4 ton hefvermogen en 4,40
meter lange rijbanen kost € 8.450,-.
Inclusief wielvrijhefsysteem is de
prijs € 13.229,-

Persoonlijk advies 
Ook Würth levert onder meer een
vierkoloms hefbrug met wielvrijhef-
systeem en een schaarhefbrug. Maar
wat nu de ideale oplossing is kan
Würth niet zeggen: “Onze product-

specialisten adviseren de klant daar
graag over in een persoonlijk ge-
sprek”. Autec-VLT sluit zich daar bij
aan: “De ideale APK-hefbrug? Dat
hangt af van het beschikbare bud-
get, de beschikbare ruimte in de
werkplaats, of er een uitsparing in de
vloer kan worden gemaakt en of APK
de core business is van het bedrijf”.
Als mogelijke opties geeft Autec-VLT
een 4-tons vierkolomshefbrug met
4,80 m lange rijbanen, verlichting en
een hefbrugkrik aan (prijs: € 7.900,-)
of een schaarhefbrug met datzelfde
tonnage en lengte, en met verlich-
ting, wielvrijhefsysteem en spelings-
detector voor € 12.950,-.

Maha
Natuurlijk geeft ook Maha graag per-
soonlijk advies, maar Maschinenbau
Haldenwang heeft al een algemeen
idee van de ideale APK-hefbrug: “Dat
is in onze optiek een zeer snelle (12
sec heftijd!) schaarhefbrug met wiel-
vrij-heffer en een spelingsdetector.
Een stempelhefbrug met dezelfde
toebehoren mag ook”.
Als wordt gekozen voor inbouw, ad-
viseert Maha een vloernivellerings-
systeem: “Dat vult de uitsparingen in
de vloer automatisch op. Zodat er in
alle situaties een vlakke vloer ont-
staat. Dat geldt ook met een brug-
krik tussen de rijbaandelen. Ook die
ruimte wordt automatisch gevuld”.
Al dat moois heeft zijn prijs. De Duo
Werkstatt schaarhefbrug met rij-
baanlengte 4 meter komt op 
€ 15.500,-. Een wielvrijhefsysteem zet
daar € 4.990,- bovenop en een spe-
lingsdetector in de rijbanen doet
nog eens € 7.200,-.

“De meest efficiënte oplossing”, zegt Nussbaum. “Een hefbrug met ingebouwd wielvrijhefsysteem.”

Dit zou de uitkomst kunnen zijn van een persoonlijk
gesprek met een productspecialist van Würth, de
vierkoloms WHL440 met wielvrijhefsysteem.

Mogelijke optie volgens Autec-VLT: “Een 
4-tonsvierkolomshefbrug met 4,80 m lange
rijbanen, verlichting en een hefbrugkrik.
Prijs: € 7.900,-”.

Brug omhoog of brug omlaag, de vloer is altijd vlak met Maha-vloernivellering.
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