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De testruimte bij Doetam is groot genoeg. Jan 
Nijboer heeft er een JNT PTB05 tweeplaatsbank
geïnstalleerd en op meer dan een autolengte
daarachter een BM3010 opbouwrollenbank. De
installatie had weinig om het lijf: “Ik heb de pla-
tenbank vastgezet op de vloer, de kabels netjes
weggewerkt en de digitale uitleesunit aan de
muur gehangen”. Nijboer legt uit waarom hij zo-
veel ruimte vrijliet tussen platen- en remmen-
bank: “De remtest op de platenbank is dynamisch.
Dat vraagt ruimte. Als de achterwielen van het
langste voertuig dat je wilt meten net over de

bank zijn, moet er voor het voertuig nog een
meter vrij zijn tot het volgende obstakel”.
Om ruimte te sparen kan de platenbank gecombi-
neerd worden met een hefbrug: “Als dat een
tweekolommer met hefarmen is, moet er aan
beide zijden van de breedste auto die je wilt
meten nog minimaal 50 cm vrij zijn. Dat is veel!
Een in de vloer verzonken schaarhefbrug ligt
daarom meer voor de hand. Een hefbrug met niet
verzonken rijbanen achter de platenbank kan ook.
Tenminste als die hefbrug tijdens de remproef
volledig omhoog staat. Die opstelling beperkt 

natuurlijk wel de maximale hoogte van de voer-
tuigen die je kunt testen”.  
In dit geval is er geen hefbrug, maar vormen de
oprijplaten van de rollenbank het volgende obsta-
kel. “Die rijbanen zijn nodig omdat ik de rollen-
bank hier vanmiddag natuurlijk niet even kon in-
bouwen.” De 16 cm hoge rollenbank ligt op de
vloer en is mobiel: “Ik hoefde hem alleen maar op
zijn afneembare wieltjes naar binnen te rijden en
netjes recht te leggen. Omdat de vloer hier in de
testruimte erg glad is, heb ik hem nog met één
bout vastgezet. En gelukkig was er hier al kracht-

JN Testapparatuur helpt kiezen
APK 2014: platen of rollen?

1 mei 2014 nadert snel. Vanaf die datum moeten alle APK-erkenninghouders beschikken over

een remmentestbank. Grote vraag: platen of rollen? Hoe neem je de juiste beslissing? “Door

zelf met beide type banken te werken”, zegt Jan Nijboer van JN Testequipment. Hij installeerde

een platen- én een rollenbank bij grossier en equipmentspecialist Doetam en nodigde

 autobedrijven uit er te komen testen. Wat was het resultaat?

“Zie je dat de remkracht van de handrem groter is dan die van achterwielen?” Jan Nijboer bespreekt de resultaten van een VW T5 op de platenbank.
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Voor kleine lichte auto’s is een remkrachtverschil op de achteras
op de platenbank eerder fataal. Nijboer ziet daar wel een oplos-
sing voor: “Maak een afspraak met een collega met een rollen-
bank, om de auto’s met een iets te groot links-rechtsverschil op
de achteras bij hem af te melden”.

Platen of rollen?
In AMT 10 van vorig jaar lieten we elf equipmentleveranciers aan het woord over de
keuze: platen of rollen. Nuttige informatie! Lees het artikel nog eens terug op
www.amt.nl/oktober2011. 
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stroom voor de rollenbank”. De rollenbank vraagt
minder vrije ruimte dan de platenbank: “Houd re-
kening met minimaal 50 cm voor het voertuig als
het met zijn achteras op de rollen staat”.

Eerst de platen
De autotechnici van omliggende garagebedrijven
druppelen binnen, dus stelt Nijboer de beide ban-
ken voor en gaat aan de slag. Eerste slachtoffer is
zijn eigen Volkswagen T5. Eerst op de platenbank.
De auto neemt een aanloopje en remt met de
voorwielen. Dan zijn de achterwielen aan de
beurt en daarna de handrem. De auto remt prima.
De remkrachten zijn zo hoog dat het gewicht +
100 kg intoetsen, om de bank de relatieve berem-
ming te laten berekenen, eigenlijk overbodig is.
Ook de in de APK voorgeschreven tweede meting
op de platenbank is bij deze meetwaarden niet
nodig. “Zie je dat de remkracht van de handrem
groter is dan die van achterwielen?”, zegt Nijboer.
De oorzaak: “Op de platenbank rem je net als op
de weg, inclusief het duikeffect. Dat zorgt ervoor
dat de remkrachtverdeler de druk naar de achter-
wielen beperkt om blokkeren te voorkomen”.

Op rollen meer remkracht achter 
Dan de rollenbank. Nijboer begint de meting zon-
der te remmen. “De meters geven nu de rolweer-
stand aan, zo’n 50 N.” Zo te zien loopt er niets
zwaar of aan, dus laat Nijboer de remkracht gelei-
delijk oplopen. “Per wielomwenteling mag de

remkracht met maximaal 5% toenemen”, legt hij
uit. “Dat knipperende lampje geeft aan of ik de
druk mag opvoeren.” Ook nu zijn de remkrachten
ruim voldoende voor APK-goedkeur. Wel wijst 
Nijboer op een verschil met de platenbank: “De
remkracht achter is beduidend groter. Daardoor
zijn de procentuele verschillen tussen links en
rechts op de rollenbank kleiner”. De meting op de
rollenbank nam ongeveer even veel tijd in beslag
als die op de platenbank.

Meer afkeur op de platenbank
Een garagehouder uit de buurt heeft een Suzuki
Alto meegebracht, die hij niet helemaal ver-
trouwt. De metingen bevestigen dat wantrouwen.
De platenbank geeft linksachter 860 N en rechts-
achter 200 N. Een verschil van 76%. Op de rollen-
bank komt de Alto tot respectievelijk 1100 N en
350 N. “In beide gevallen royaal afkeur natuurlijk”,
zegt Nijboer. “Maar zie je dat het absolute verschil
ongeveer gelijk is? In dit geval doet het rechter-
achterwiel bijna niets. Maar vaak is het verschil
tussen links en rechts kleiner. En omdat de rem-
krachten achter op de rollenbank hoger zijn, keur
je op de platenbank 15% meer af.”

Bij de volgende auto is het raak. “Deze Hyundai
Tucson heeft lang gestaan, maar is nu verkocht”,
zegt zijn eigenaar. Alleen de APK verliep niet naar
wens. Het verschil tussen links- en rechtsachter
zat boven de 30%. Klopt, ook hier op Nijboer’s pla-
tenbank scoort de Tucson na herhaald meten een
minimaal verschil van 34%. Wat nu? Remmen de-
monteren en gangbaar maken? Of meten op de
rollenbank? Hier bij Doetam kunnen we gemakke-
lijk het laatste doen. Resultaat: remverschil links-
rechts 18%. “Het absolute verschil is vrijwel gelijk,
maar omdat de remkrachten op de achteras op de
rollenbank veel groter zijn, is het procentuele ver-
schil maar net iets meer dan de helft.”

Kromme remschijf
De volgende auto is een Ford Focus. Met de rem-
krachten is niets mis. Maar met de vooras op de
rollenbank trilt de linkerwijzer. “Kromme rem-
schijf”, weet Nijboer. “Zo’n defect, maar ook bij-
voorbeeld lucht of een verstopping in een rem-
leiding haal je er met een rollenbank uit. Met de
platenbank niet, omdat de hele meting daar maar
een halve omwenteling duurt.”
Tijd voor conclusies: “De tweeplaatsbank is de
goedkoopste manier om aan de komende APK-
eisen te voldoen. Voor nog geen € 4.000,- ben je
klaar. Je hebt dan wel kans dat je auto’s afkeurt die
een collega met een rollenbank wel goedkeurt.
Wie voor snelheid bij de APK gaat, kiest voor de
vierplaatsbank. Daarmee hoef je maar één keer te
meten, plus de handrem. Wie ook defecten wil op-
sporen is het beste af met een rollenbank. Maar
die oplossing kost je al gauw € 10.000,-”.
Wat Nijboer de allermooiste oplossing vindt? “Een
vierplaatsbank met daarachter een rollenbank.
Maar ik ben bang dat dat niet te verkopen is.”

Per wielomwenteling mag
de remkracht maximaal met
5% toenemen. Het display
geeft aan of je door mag
trappen.
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