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Een blik op het AMT Garageforum:
“Weet iemand wat de maximaal
 toelaatbare ruststroom van een VW
Golf IV V5 125 kW uit 2001 is?  Ik
heb gemeten en kom op 0,44 A uit.
Klant zegt dat accu om de drie
dagen leeg is”.
Even verder kijken: “De accu van
deze auto is binnen een paar dagen

leeg. De lekstroom is 0,8 A wanneer
de auto slaapt. Alles functioneert
correct en alle lampjes gaan
gewoon uit”.
Meestal zijn er al foutcodes uitgele-
zen: “Hallo, we hebben hier een
Focus ST van '05 waarvan de accu
steeds na 2 tot 3 dagen leeg is. Alle
foutgeheugens uitgelezen en ge-

wist. Twee storingen komen steeds
terug: ‘b 1235 en l. en r. portierruit
geen feedback’. Het CAN-bus sys-
teem gaat niet in rust. Het blijft 0,6 A
trekken op de zekering voor het car-
rosseriesysteem. Iemand hiermee
bekend?”
En soms zijn er al zekeringen losge-
trokken: “Hallo, ik heb een Ford

Mondeo die af en toe de accu leeg
trekt, met een ampère of vier. Start-
motor en dynamo zijn al losgekop-
peld. Ook de zekeringen uit de kast
onder de motorkap al verwijderd en
nog blijft de lekstroom”.
Of: “Lekstroom van 0,7 ampère, na
stilstaan van 3 à 4 dagen is de accu
leeg. Alle zekeringen een voor een

Accu slachtoffer van onrustige slaap
Accu steeds leeg, hoe kan dat?

Veel voorkomende storing, auto staat een paar dagen en start niet meer: accu leeg. Oorzaak:

een te hoog stroomverbruik in rust. Gevolg: een steeds terugkerend probleem voor de klant.

En een gezonde accu die binnen korte tijd alleen nog geschikt is voor de recycling. Vragen:

welk onderdeel is verantwoordelijk voor de hoge ruststroom? En: hoe spoor je dat op? 

Lekstroom opsporen zonder de stroomkring
te onderbreken. Gaat prima met de stroom-
meettang, Tenminste, als die uit de voeten
kan met stroompjes niet groter dan enige
tientallen  milliampères.
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eruit gehaald. Geeft geen respons.
Daarna alle zekeringen tegelijk eruit
en daarna één voor één gemon-
teerd. Toen kwam de lekstroom
terug”.
Soms is er ook al wat vervangen:
“Wij hebben een klant met een
Touareg die na een paar dagen stil-
staan al niet meer start. De on-board
accu onder de stoel is al vervangen
door een nieuwe. Het probleem
bleef. Dus toen hebben wij hem ver-
vangen door een gel accu. Probleem
blijft echter. Geen extreme stroom-
verbruikers gemeten en dynamo
laadt goed bij. Ondanks alle elektro-
nica zou zo'n Touareg toch wel na
een kleine week stilstaan zonder
problemen moeten starten?
Een enkele keer is er zelfs al van alles
vervangen: “Een doodgewone Peu-
geot 307 HDi 90 pk. Als de auto drie
dagen stil staat, heb ik een lege
accu. Diverse nieuwe accu's gemon-
teerd, startmotor vervangen, dy-
namo vervangen, gloeirelais uitge-
wisseld, alles is vervangen. En toch
meet ik een stroom van 0,1 ampère
nadat de navigatie tot rust is geko-
men. Rara wat kan dit zijn?

Mogelijke oorzaken
Tja, wat kan dat zijn? Ook dat vin-
den we terug op het AMT Garagefo-
rum. Vaak zit de lekstroom in een
achteraf ingebouwd apparaat: “De
achteraf ingebouwde DVD speler
was de boosdoener”. Of: “Alarm ver-
wijderd en probleem opgelost”. Ook
de stekker van de trekhaak is nog
weleens de veroorzaker van een
lekstroom.
Soms is een van de vele regelmodu-
les in de moderne auto de schul-
dige: “Regelapparaat vervangen en
storing opgelost”. En soms ligt het
aan zo’n regelmodule, maar eigenlijk
ook weer niet: “Bij demontage van
het regelapparaat zagen we dat de
massadraden bij het moduul losza-
ten. Het boutje zat wel vast, maar
scheef zodat het de massa-aanslui-
tingen niet vastklemde”.
Met regelmaat is er ook water in het
spel: “Er stond een laag water in de
bak van het reservewiel en daaron-
der lag een stekker en bedrading. Is
waarschijnlijk de stekker van de par-
keerhulp. Deze stekker stond lekker
onder water. En je raadt het al, er zat
ook multiplexbedrading tussen.
Water eruit gehaald en stekker er-
tussenuit geknipt en bedrading af-

geschermd en naar boven gehan-
gen, zodat er geen water meer in
kan komen”.
Een andere mogelijke oorzaak is de
doorgeschuurde kabel: “De kabel-
boom bij het scharnierpunt van de
klep is doorgeschuurd. Komt vaker
voor. BMW heeft er zelfs een speci-
ale reparatieset voor gemaakt”.
Blijven over allerlei relais’ of schake-
laars die blijven hangen. Bijvoor-
beeld die van de achterklep of het
handschoenenkastje, zodat er een
interieurlampje blijft branden. 
Zijn we er dan? Nee hoor, de moge-
lijkheden zijn bijna onuitputtelijk.
Lees maar mee op AMT Garagefo-
rum: “Via de D-aansluiting van de
dynamo liep een lekstroom naar het
combi-instrument als gevolg van
een defecte diode”.
En helemaal lastig is het natuurlijk
als de lekstroom niet continu op-
treedt, maar alleen af en toe. Bij-
voorbeeld doordat een regelappa-
raat wordt gewekt door een bron
van elektromagnetische straling in
de omgeving van de auto. 

Zelf speuren
Goed, heel talrijk dus, de mogelijke
oorzaken. Dat maakt het des te be-
langrijker om zo slim en efficiënt
mogelijk te zoeken naar de oorzaak.
De eerste stap is het meten van de

lekstroom. Maar ho, wacht even, dat
heeft pas zin als de auto in zijn rust-
mode komt. En dat kan even duren.
Lees maar mee op het forum: “Peu-
geot 407: Als je de auto op slot doet
is het verbruik ongeveer 2,0 A. Na 10
seconden zakt het naar 180 mA. Na
ongeveer 5 minuten gaat hij pas
echt in rust. Het stroomverbruik zakt
dan naar 17 mA. Deze waardes geeft
de auto nu het probleem is opge-
lost”.
Met die 5 minuten valt deze Peu-
geot 407 nog relatief snel in slaap.
Bij de meeste moderne auto’s duurt
het ongeveer een half uur voor ze
volledig in rust zijn. Auto’s met veel

regelunits doen er vaak nog langer
over. Een VW Phaeton neemt er 80
minuten voor.
Na die periode verbruikt een auto
normaal gesproken zo’n 15 tot
40 mA. In de regel zit een auto met
een kleine accucapaciteit, zeg
50 Ah, aan de onderkant van dat
 bereik. Heeft de accu meer dan
100 Ah, dan is juist een rustverbruik
aan de bovenkant van het 15-40
mA bereik te verwachten. Zit het
rustverbruik binnen het normale
bereik, dan moet de auto een
 statijd van een maand of anderhalf
zonder startproblemen kunnen
overbruggen. >

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: JAN LIEFTINK, AMT GARAGEFORUM

Veelvoorkomend onderwerp op AMT Garageforum. Lekstroom, hoe spoor ik hem op?  

De zekeringen een voor een lostrekken? Liever niet. Beter is het om de spanningsval te meten. Vraagt wel om apparatuur met een meetnauw-
keurigheid van hooguit enkele tientallen millivolts.
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Om de ruststroom te kunnen
meten is het van belang alle
 portieren en kleppen te sluiten en
de auto te vergrendelen. Het kan
natuurlijk ook anders. Volkswagen
adviseert: “Alle portieren en klep-
pen openen, slotvallen sluiten,
 interieurbewaking uitschakelen,
auto vergrendelen”.

Onderbreek de stroomkring niet!
Dan het meten van de lekstroom
zelf. De aangewezen plaats is
 natuurlijk de kabel tussen accumin-
pool en massa. En het gemakkelijk-
ste gereedschap is de stroomtang.
Maar let op, zo’n meting heeft
 alleen zin als de stroommeettang
 voldoende nauwkeurig kan meten.
Het gaat tenslotte om niet meer
dan enkele tientallen milliampères.
Is geen stroommeettang met
 voldoende meetnauwkeurigheid
beschikbaar, dan zijn we aangewe-
zen op een voldoende nauwkeurige
multimeter. Bij het gebruik daarvan
is het van belang de stroomkring
niet te onderbreken. Al was het al-
leen maar omdat zo’n onderbreking

allerlei regeleenheden weer kan
wekken.
Beter is daarom een kabel parallel
aan de minkabel van de accu te
 leggen, daarin de ampèremeter op
te nemen en daarna pas de minka-
bel los te nemen. Levert dat geen
ongewone meetwaarden op, en is
zeker dat accu en laadsysteem in
orde zijn, dan ligt een meeruursme-
ting voor de hand. Het kan namelijk
zijn dat een elektrische verbruiker
op de databus na verloop van tijd
om wat voor reden dan ook ineens
wordt ingeschakeld. Zo’n meting
over langere tijd kan met een
 multimeter met datalogfunctie of
met een speciale instelling op de
scope, die de meetwaarden gedu-
rende 12 uur vastlegt. De volgende
dag zijn ze dan keurig in een grafiek
uit te lezen. 

Spanningsval over de zekeringen
Mooi, laten we aannemen dat er
 inderdaad een lekstroom is vastge-
steld. Als de auto in rust is, is het
stroomverbruik continu of inciden-
teel veel groter dan 15 tot 40 mA
en de eventueel aanwezige foutco-
des wijzen niet direct een schuldige
aan. Hoe sporen we die illegale

stroomverbruiker dan op? Veel
 gebruikte methode: een voor een
de zekeringen eruittrekken. Nadeel
van die methode: stroomonderbre-
king. Die kan allerlei vervelende
 gevolgen hebben. Bijvoorbeeld
dat een storing in een regelappa-
raat niet meer te reproduceren is.
Beter is daarom de spanningsval
over de zekeringen te meten. Een
zekering met een kleine waarde,
bijvoorbeeld 5 A, heeft een dun
draadje. Een zekering met een gro-
tere waarde van bijvoorbeeld 40 A
heeft een dikkere draad met een
grotere elektrische weerstand. Me-
ting van de spanningsval heeft dus
pas zin als de weerstanden van de
diverse zekeringen bekend zijn of
als de auto- of zekeringenfabrikant
een tabel vrijgeeft met normale
 waarden voor de spanningsval
bij een auto in rust. Op deze pagina
staat een tabel voor de veelvoorko-
mende ATO-zekeringen. Wie op
het AMT Garageforum het topic
‘Maximaal toelaatbaar ampère
 gebruik’ nog eens napluist vindt
een tabel voor de Volkswagen-
 zekeringen. Zo moet het lukken
de lekstroom te stoppen, toch?

Typische spanningsval over ATO-zekeringen
Littelfuse onderdeelnummer Waarde(A) Kleur Typische spanningsval (mV)
257001 1 Zwart 176
257002 2 Grijs 141
257003 3 Violet 137
257004 4 Paars 136
257005 5 Huidskleur 128
25707.5 7.5 Bruin 116
257010 10 Rood 109
257015 15 Blauw 102
257020 20 Geel 98
257025 25 Helder 92
257030 30 Groen 84
257035 35 Blauw-groen 87
257040 40 Oranje 96 

Lekstroom detecteren door een voor een de zekeringen eruit te trekken?
Liever niet. Beter is de spanningsval over de zekeringen te meten. Maar let
op, een zekering met een kleine waarde heeft een dun draadje, dus een
grote weerstand. Bij dezelfde (lek)stroom geeft zo’n zekering een grotere
spanningsval dan een zwaardere zekering. Daarom heeft meting van de
spanningsval pas zin met een tabel met normale waarde bij de hand. Fabri-
kant Littelfuse geeft deze tabel vrij voor de veelgebruikte ATO-zekeringen.  

Water! Veelvoorkomende oorzaak van lekstromen.
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Exide AGM of ECM: wat werd bij eerste  montage ingebouwd?
Auto’s met een start-stopsys-
teem hebben geen gewone
loodzuuraccu, maar AGM- of
ECM-accu’s. Exide wijst op het
belang om die technologie bij
het vervangen van de accu te
respecteren.

Microhybride auto’s met een start-
stopsysteem en een regeneratief
remsysteem vergen veel van een
accu. Volgens Exide is de vervan-
gingsmarkt zich niet bewust dat
deze accu’s wezenlijk anders zijn
dan de traditionele loodzuuraccu.
AGM-accu’s worden gebruikt in luxe
voertuigen met start-stop en rege-
neratief remsysteem en ECM-accu’s
voor kleinere stadsauto’s met start-
stopsysteem.

Voor korte laad herlaadcycli: AGM
Bij de AGM (Absorbent Glass Mat)-
technologie worden de traditionele
polyethyleenseparatoren vervangen
door een glasvezelmat die het zuur
absorbeert. Deze glasmat wordt tus-
sen de positieve en de  negatieve
platen aangebracht, waarna de ele-
menten zeer sterk  samengedrukt in
de accubak  geplaatst  worden. Hier-
door zijn de accu’s goed bestand

tegen  cyclische  belasting en wordt
de  actieve massa veel beter in het
rooster  gehouden. Het regenera-
tieve remsysteem maakt de laad
herlaadcycli heel kort. Dat voorkomt
dat de accu in de maximale oplaad-
situatie terecht komt, wat vroeger
een  nadeel van AGM-accu’s was.
 Vanwege de beperkte  hoeveelheid
zuur, worden AGM- accu’s inge-
bouwd op een plaats, waar ze geen
last van de motorhitte hebben.

Voor start stopregime: ECM
Voor kleinere stadsauto’s met alleen

een start-stopsysteem is de ECM (En-
hanced Cycling Mat) accu ontwor-
pen. ECM heeft een polyethyleen en-
veloppe separator met een geïnte-
greerde polyester vezelmat. Exide
gebruikt platen met actieve lood-
massa met een hoge densiteit. Tij-
dens het insmeren van de platen en
het droogproces (de ‘curing’) wordt
een speciale techniek gebruikt die
het materiaal stevig aan de roosters
verbindt. Dit zorgt ervoor dat de
accu het start stopregime kan vol-
houden. De accu’s zijn vaak onder de
motorkap ingebouwd, maar ECM-
accu’s hebben voldoende vrij elek-
trolyt, zodat ze goed tegen de hitte
van de motor kunnen.

Monteer de juiste accu
Er is geen wettelijk verplichting om
het soort technologie op de accu te
vermelden. Bovendien zijn er geen
algemeen erkende benamingen.
Zo gebruikt Fiat op zijn acculabels

de benaming ‘heavy duty’ voor de
ECM-technologie. Het is volgens
Exide dan ook verleidelijk om een
standaard accu in te bouwen. Dat
kan ernstige problemen opleveren:
in het beste geval begeeft de accu
het na een korte periode, in het
slechtste geval laat het start-
 stopsysteem het meteen afweten.
Voor elke monteur zou de aanwe-
zigheid van een start-stopsysteem
het signaal moeten zijn om
 nauwkeurig na te gaan welk type
accu bij de eerste montage inge-
bouwd werd. Een overzicht staat
op www.mh.scan code.info

Exide Technologies
Tel.: (030) 241 63 39 – www.exide.nl

Midtronics 
accutester

De Midtronics MDX-335P is een
goede, veilige en snelle accutester,
die zorgt voor een nauwkeurige
 diagnose van zowel gemonteerde
accu’s als van accu’s die nog
 verkocht moeten worden. De MDX-
335P is geschikt voor auto's en
lichte bedrijfswagens en kan lood-
zuur, gel- en AGM accu’s testen met
DIN 100-550 en/of EN 100-900
 normering. De accutester heeft
een ingebouwde printer, die de
testwaarden netjes uitprint als
 bewijs voor de klant. De MDX-335P
kost 399 euro.

Harrems Tools
Tel.: (030) 265 03 21 – www.harrems.nl

Inverter-acculader van Gys
In de lijn acculaders van Gys is
vooral de Inverter-serie succesvol.
De Gys 70-12 HF is een 70A hoog-
vermogen acculader met Inverter
SMPS-technologie (Switch Mode
Power Supply). De acculader kent
drie functies: het ondersteunen van
12V zuur- of gelaccu’s tijdens 
diagnosewerkzaamheden, een
ideale laadcyclus en een ‘memory
save’-functie. In de laadfunctie 
levert de acculader een constante
stroom en spanning en reduceert
deze de laadtijd met de helft ten 

opzichte van conventionele 
laders. De accu wordt voor de
volle honderd procent geladen.
Tijdens diagnosewerkzaamhe-
den levert de 70-12 HF alle 
benodigde stroom tot 70A om
schade of geheugenverlies te
voorkomen door een te diep
ontladen accu. De 70-12 HF
heeft een ‘memory save’-functie. Dat
zorgt voor een gestabiliseerde span-
ning aan de auto tijdens het vervan-
gen van de accu en voorkomt ge-
heugenverlies. De software is Neder-

landstalig. De inverter 70-12 kost
865 euro, exclusief BTW.

Rijpma Equipment
Tel.: (050) 501 63 70 – www.rijpmaequipment.nl
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Accurec: oude accu’s goed voor het milieu
Accurec accurecycling in Zierikzee
haalt oude loodaccu’s op en noemt
zich ‘de enige groene accuverwerker
van Nederland’. 
Hoewel nog steeds in vele landen in
de wereld oude accu’s worden ‘ge-
dumpt’, groeit het besef dat het ver-
branden van de zeer schadelijke res-
tanten enorm vervuilend is. Accurec
Nederland biedt een verwerking die
voldoet aan de hoogste milieu  en
veiligheidsnormen en is gecertifi-
ceerd volgens ISO 9001. Accurec Ne-
derland verzorgt de recycling in
eigen beheer. De binnengekomen
afvalstoffen verlaten de verwer-
kingsfabriek als halffabrikaten om te
worden verwerkt tot eerstelijns 
fabrikaten of als basisgrondstof in
de bouw, de metaal  of de kunststof-
industrie. Een hogere recycling-
waarde betekent een maximaal ren-
dement op oude accu’s.
Accurec Nederland werkt binnen
Europa met de modernste geoutil-
leerde verwerkingsfabrieken waar

uiterst zorgvuldig wordt omgegaan
met giftige materialen die vrijko-
men bij het recyclen van loodac-
cu’s. De computergestuurde ver-
werkingsinstallaties zijn uniek en
kunnen tot 95 procent van de accu
koud recyclen. Lood, polypropy-
leen en verdund zwavelzuur wor-
den door de oorspronkelijke fabri-
kanten hergebruikt. Slechts vijf
procent van het totale accu 
gewicht (separators en plastics)
wordt verbrand.
De afvalcontainers worden in heel
Nederland geleverd. Is de container
vol, dan volstaat een telefoontje. Ac-
curec zorgt voor het transport van
de container en eventueel voor de
plaatsing van een nieuwe. Wie niet
over een accucontainer of opslag-
box beschikt, kan er eentje van 
Accurec ter beschikking krijgen. Bij
aflevering van de vracht aan de ver-
werkingsinstallatie, wordt deze ge-
wogen. Het garagebedrijf ontvangt
een vergoeding die gelijk is aan het

gewicht keer de kiloprijs. Accurec
zorgt voor alle wettelijke documen-
ten, zoals een verwerkingsattest.

Accurec accurecycling
Tel.: (0111) 41 05 55 – www.accurec.nl

Nieuwe lijn Exide acculaders
Exide brengt drie nieuwe acculaders
op de markt, omdat de noodzaak
om de accu’s extern te laden sterk is
gegroeid door het aantal elektrische
verbruikers in auto’s. Wanneer bij-
voorbeeld moderne  cabrio’s met
veel boordelektronica en comfort-
uitrusting alleen op mooie dagen uit
de garage komen, zijn de ritten vaak
onvoldoende om te laden over de
dynamo; zelfontlading doet de rest.
Bovendien is de accutechnologie
sterk geëvolueerd en zijn niet alle
acculaders geschikt voor moderne
accu’s. Bijna alle accu’s worden mo-
menteel gemaakt met calcium cal-
cium legeringen en steeds meer au-
to’s hebben start-stopsystemen,
waardoor er meer AGM-accu’s op de
markt komen. De eenvoudige, niet-
elektronisch geregelde acculaders
zijn dan vaak niet  geschikt. 
De 12/4 acculader heeft een laad-
stroom van 4 Ampère en laadt accu’s
tot 85Ah, de 12/7 laadt met 7 Am-
père accu’s tot 150Ah en de 12/15-
versie kan met 15 Ampère pro-
bleemloos accu’s tot 300Ah laden.
Alle drie zijn ze geschikt voor stan-
daard open loodzuuraccu’s, AGM-
en gelaccu’s. Ze worden geleverd
met een extra aansluitkabel die per-
manent aan de accu van het voer-
tuig kan worden aangesloten. Hier-
door kan de accu probleemloos op-
geladen worden zonder telkens te
moeten worden afgekoppeld. De la-
ders zijn bijzonder eenvoudig in ge-
bruik: door middel van één knop
kan ingesteld worden om welke
accu het gaat. De lader kiest verder
zelf het laadprofiel.

Alle Exide-acculaders hebben een
temperatuursensor aan de klem,
die de automatische temperatuur-
compensatie tijdens de lading
 aanstuurt. Het is belangrijk dat de
laadparameters constant worden
aangepast aan de temperatuur van
de accu, want dat voorkomt dat de
accu verkeerd geladen wordt met
een snellere veroudering tot
 gevolg. De 12/7 en de 12/15 lader
hebben een permanente ‘power
supply’-functie, zodat ze als
 laagspanningsstroombron gebruikt
kunnen worden. Een handige lamp
maakt het gebruik van de acculader
op donkere plaatsen mogelijk.
De 12/4 kost bruto 69,50 euro, de
12/7 115 euro en de 12/15 168 euro. 

Exide Technologies
Tel.: (030) 241 63 39 – www.exide.nl

Laadstation Ferve F-4005
voorkomt half ontladen accu's
De Ferve F-4005 is een automatisch
laadstation om vier loodzuur- of
gelaccu’s in conditie te houden.
De laadstroom is vier keer 5A per
uitgang, de accuspanning vier keer
12 volt. De F-4005 is ideaal voor een
garagebedrijf of accuservicepunt,
dat met de F-4005 voorkomt dat
de klant het pand verlaat met een
half ontladen accu. Aanbevolen

 accu’s: van 30 tot 60 Ah vermogen.
Elke accu is afzonderlijk in te stellen
en heeft een keuzeschakelaar
 liquid/gel. Klemmen en voedings-
kabel zijn op te rollen. Klemmen
van 25A. De Ferve F-4005 kost
299 euro.

Harrems Tools
Tel.: (030) 265 03 21 – www.harrems.nl
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Brekupa uit Ede is al meerdere jaren
leverancier van wat het de meest in-
telligente laders op de markt vindt,
namelijk de acculaders van Fronius
uit Oostenrijk. Fronius maakt ge-
bruik van de Active Inverter Techno-
logy. Deze technologie combineert
de voordelen van de 50Hz-trafo-
techniek met de voordelen van de
hoogfrequentietechnologie en
biedt een nieuwe flexibiliteit bij het
acculaden. Het laden kan digitaal
gecontroleerd worden. In het-lever-
programma zitten 6, 12 en 24V la-
ders met een Amperage tot en met
70A. De Fronius laders zijn door vele
automerken getest en goedge-
keurd, waaronder Porsche, BMW,
Opel, Man en KTM. 
De Acctiva Professional Flash is een
elektronisch acculaadsysteem met
een vermogen van 70 Ampère. Dit

Acctiva Professional Flash is geschikt
voor gebruik in de werkplaats tij-
dens reparatiewerkzaamheden
en voertuigpresentaties in de
 showroom. De accu wordt dan
 volautomatisch geladen. De
 voeding bij voertuigpresentaties
in de showroom en op beurzen is
absoluut veilig.
De Acctiva Professional 35A is het
intelligente acculaadsysteem met
een duidelijke gebruikershandlei-
ding op het grafische display. Naast
de hoofdfunctie, het volautomatisch
laden, garandeert de Acctiva Profes-
sional 35A een constante spanning
tijdens het stellen van de diagnose.
Dat voorkomt tijdrovende systeem-
crashes tijdens de diagnose en
 software updates. Zelfs bij korte
 reparatietijden in de werkplaats
kan de Acctiva Professional 35A
 eenvoudig en snel laden.

Brekupa Technics
Tel.: (0318) 64 82 35 – www.brekupa.nlMicroVAT ELITE accu- en

 systeemtester van Snap-on
De MicroVAT Elite is een nieuwe
accu- en systeemtester, waarmee
eenvoudig de accu, het start- en
laadsysteem kan worden getest.
De tester maakt gebruik van de
meest innovatieve en effectieve me-
thode van digitale signaalverwer-
king. Het is ook een digitale multi-
meter en een kabelspanningsver-
liestester. Als kabelspanningsvaltes-

ter is de toestand van de accukabels
van het voertuig te bepalen met de
optionele kabelset. Als digitale mul-
timeter meet de MicroVAT ELITE 6 en
12 volt, Ampère, Ohm, Diode en ba-
sisoscilloscoop. De temperatuur
wordt gemeten via de optionele
Snap-on probes of de ingebouwde
infraroodsensor. De unit komt met
een ingebouwde strookprinter, die
de meetresultaten en garage-gege-
vens in een gedetailleerd rapport
verstrekt. Het apparaat heeft een 3,5
inch groot en full color VGA scherm.
Met behulp van visuele en gespro-
ken aanwijzingen (ook in het Neder-
lands) worden monteurs door het
diagnoseproces geholpen. Het ap-
paraat is geschikt voor de accusyste-
men nat, AGM, AGM Spiral en gel en
wordt door Snap-on geleverd met
Ampèreklem.

Snap-on Tools bv
Tel.: (0251) 20 97 15 – www.snap-on.nl

Acculader Ctek MXS 10: voor
binnen- en buitenshuis
De Ctek MXS 10 is een volautomati-
sche acht-staps acculader, die 10 A
levert voor 12 V accu’s van 20 tot 200
Ah en geschikt is voor onderhouds-
laden tot 300 Ah. De MXS 10 is een
acculader voor professioneel gebruik
en heeft geavanceerde functies,
zoals accudiagnose om te bepalen of
een accu lading kan ontvangen en
vasthouden, een speciale reconditio-
neringsfunctie, die accu’s met strati-
ficatie en sterk ontladen accu’s her-
stelt, een functie voor onderhoudsla-
den en een tempera-
tuursensor voor op-
timaal opladen bij
elk weertype. In de
speciale SUPPLY
stand kan de accu
van het voertuig
worden losgekop-
peld zonder dat be-

langrijke instellingen van de voer-
tuigelektronica verloren gaan. Elke
laadstap is visueel te volgen op de
lader. Deze vonkvrije acculader met
IP65 keurmerk (spatwater- en stof-
dicht) beschermt de voertuigelektro-
nica en is beveiligd tegen omge-
keerde polariteit en kortsluiting. De
acculader wordt geleverd met twee
jaar garantie en kost 145 euro.

Harrems Tools
Tel.: (030) 265 03 21 – www.harrems.nl

Dynac-importeur Landport
groeit flink
Handelsmaatschappij Landport 
Europe, bekend van onder andere
Dynac, groeit stevig door. Met dank
aan Dynac en het budgetmerk
Compact.
Het Dynac-accuprogramma voor
personenauto’s, bestelauto’s en
trucks omvat onder andere een
brede selectie onderhoudsvrije
startaccu’s, calcium calcium accu’s
en het programma Ultra (calcium
calcium met dertig procent meer
startvermogen). Dynac levert tevens
batterijen voor heavy duty toepas-
singen, semi tractie, recreatievoer-
tuigen zoals caravans en campers en
accu’s voor de pleziervaart. De mo-
noblock deep cycle batterijen en de
gelaccu’s zijn ontwikkeld voor elek-
trische tractie, zoals golfkarretjes en
elektrische rolstoelen.
De Compact-lijn is Landports ant-
woord op de vraag naar budgetac-
cu’s. De volledig onderhoudsvrije
accu’s met calciumtechniek vol-
doen aan alle eisen volgens DIN
qua koudstartvermogen en hebben
twee jaar fabrieksgarantie. Met vier

accu’s (44, 60, 74 en 100 AH) dekt
Compact tachtig procent van alle
voertuigen af.
Motorfietsaccu’s zijn voor Landport
een erg belangrijke productgroep.
Dit programma omvat conventio-
nele accu’s (DRY), onderhoudsvrije
accu’s (AGM), gesloten lood-zuur
accu’s (SLA) en gelaccu’s (GEL). Het
assortiment gesloten loodaccu’s
(VRLA) blijft ook onder de naam
Landport op de markt. Landport 
levert ook diverse accessoires, zoals
laders, sloten en lampen.

Landport Europe
Tel.: (0162) 58 14 00 – www.landportbv.com

Brekupa brengt Fronius
 acculaders
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De komende winterperiode gaat
weer een hausse aan afgedankte
 accu’s opleveren. Van Peperzeel
haalt de oude accu’s graag op. Bo-
vendien worden voor de loodaccu’s
uitstekende vergoedingen betaald.
Alle processen zijn bij Van Peperzeel
zo ingericht dat alles efficiënt en
zonder onnodige overlast voor de
garagehouder verloopt. Van Peper-
zeel biedt een transparant en water-
dicht proces aan. Van Peperzeel stelt
gratis (gewassen) inzamelbakken
beschikbaar en heeft de emballage
gecodeerd met kleurenstickers.
Oranje voor loodaccu’s, blauw voor
non ferro en groen voor de kleine
batterijen. Alle trucks van Van Peper-

 garagebedrijven die hun oude
accu’s bij Van Peperzeel inleveren,
in aanmerking kunnen komen
voor een gratis proefmonster
 absorptiekorrels.

Van Peperzeel
Tel.: (0320) 40 14 00 – www.peperzeel.nl

zeel zijn uitgerust met een palletwa-
gen die is voorzien van een weeg-
systeem. Zo ziet de garagehouder
hoeveel kilo’s aan oude accu’s hij
 inlevert en weet hij welk bedrag hij
ontvangt. De administratieve
 procedure is sluitend.
Alle loodaccu’s zijn geschikt voor re-
cycling. Nagenoeg honderd procent
van de materialen, onder andere
loodmetaal en pasta, maar ook het
zuur en het kunststof, worden op
een milieuvriendelijke manier gere-
cycled. De materialen worden op-
nieuw gebruikt bij de productie van
nieuwe accu’s, bumpers, wielkasten
of nuttig toegepast in de wegen-
bouw. De loodaccu heeft in hybride-

Propulstation voor werkplaats en service-auto
Het laadstation van het Propulsta-
tion biedt een automatische lading
van de booster aan boord van de
service-auto, maar ook in de garage
of werkplaats.
Het laadstation is er in een DC- en
AC-versie. Het laadstation voor het
voertuig is rechtstreeks aan te slui-
ten op de batterij van het voertuig
via de kabel DC/DC 12V/12V (of
24V/24V). Het station is uitgerust
met een antiretour-diode waardoor
het ontladen van de booster door
het voertuig vermeden wordt bij
stilstand. Het laadstation is uit staal
gemaakt; de behuizing van de boos-
ter is van vijf millimeter dik poly-
ethyleen. Door het gewicht is het
aan te raden het station op de
grond te bevestigen. Dankzij krach-
tige magneten wordt de booster op
zijn plaats gehouden zonder risico
van een slechte aansluiting. De aan-
sluiting verzekert een optimale la-
ding van de booster en belet het te
bewegen in het station bij schokken
in het hulpvoertuig. 
Het AC-laadstation voor de werk-
plaats is uitgerust met een lader
AC/DC 230V/12V, die aan het elektri-
citeitsnetwerk aangesloten moet
worden; op de eigen plaats kan elke
gebruiker de booster terugvinden
en opbergen.
De booster wordt optimaal opgela-
den tussen twee beurten als deze in
het laadstation wordt opgeborgen.
Dat voorkomt het onomkeerbare
sulfatatieproces, dat begint onder

de 12,4 Volt en dat een vroegtijdige
dood van de batterij veroorzaakt.
De Ceteor-batterijen zijn voorzien
van zuiver loden platen van het
type AGM. Ze kunnen zonder
 gevaar in elke positie opgeborgen
worden en zijn waterbestendig.
De lange kabels zijn dubbel geïso-

Dit vermindert het vergissingsrisico
bij het gebruik van een 12/24V
booster. In geval van vergissing zal
een speciaal systeem waterstof
 uitscheiden om de veiligheid van
de gebruiker te vergroten. Deze
leds geven ook aan of de booster
goed aangesloten is in zijn station.
Zo ja, dan zal de led van het
 oplaadcircuit werken. De zekering
is rechtstreeks toegankelijk aan
de buitenkant. Een reserve zeke-
ring is ook beschikbaar aan de
 zijkant van de booster. Een blauwe
led duidt de goede werking van
de zekering aan.

Sonic Equipment
Tel.: (0299) 43 70 00 – 
www.sonic-equipment.com

leerd en de eveneens geïsoleerde
klemmen zijn voorzien van een
 koperen vlecht, die de stroom over
de twee bronzen kaken verdeeld.
De krachtige veer beschermt tegen
oververhitting.
Een ledsysteem duidt aan welke
spanning gekozen moet worden.

voertuigen plaats gemaakt voor
 Nikkelmetaalhydride (NiMh), die in
de toekomst afgelost zullen worden
door lithium ion-accu’s. Er wordt
 momenteel getest met verschil-
lende recycletechnieken om te kij-
ken wat de beste methode is voor
hergebruik.
Van Peperzeel verkoopt ook Chem
Sorb absorptiekorrels in een han-
dige voorraaddispenser. De absorp-
tiekorrels zuigen olie of accuzuur op
en zijn een aantal keer opnieuw te
gebruiken. Om die reden zijn ze
 volgens Van Peperzeel dan ook
voordeliger in gebruik dan andere
vloerkorrels. Op de website van Van
Peperzeel staat omschreven hoe

Van Peperzeel haalt oude accu’s en metalen op

De Ferve F-908 is een omschakel-
bare ‘normale’ acculader, die
ook ‘dode’ accu’s kan proberen
op te laden (reanimeren). Scha-
kel daartoe aan de achterzijde
van de acculader de automati-
sche functie uit. De acculader
gaat laden. Als er genoeg vol-
tage in de accu zit (plusminus 
7 volt), zet dan de lader om
naar automaat, waardoor deze
de accu in conditie houdt. 
Geschikt voor accu’s van 24-
120A. In te stellen op 4 of 8A.
De F-908 kost 94,95 euro. 

Ferve F-908 brengt dode accu’s tot leven
Harrems Tools
Tel.: (030) 265 03 21 – www.harrems.nl
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Echte professionals
ontmoeten elkaar op 
het AMT garageforum
Het Garageforum van AMT is dé online ontmoetings-
plaats voor automotive professionals. Heeft u een 
autotechnisch probleem? Vraag dan op het forum naar
de ervaringen van collega’s uit de branche. En wie weet
kunt u iemand anders laten profiteren van úw kennis.

WWW.AMTGARAGEFORUM.NL
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Geen geknoei meer met Zeca
Zeca heeft een paar
handige hulpjes
voor de accuspecia-
list. De gele kan is
geschikt voor gedes-
tilleerd water voor
het vullen van een accu. De mond
van de kan heeft een mechanisme
dat ervoor zorgt dat de kan wordt
afgesloten, zodra de accucel het
goede niveau heeft bereikt. Deze
Zeca-kan met een inhoud van 2 liter
kost 13,20 euro. Met de gele accudraagband kan ie-

dereen probleemloos accu’s vervoe-
ren zonder de accu te laten vallen.
De draagband kost 6,80 euro. 
De accupoolreiniger met de dub-
bele V-vorm is geschikt voor het ver-
wijderen van oxydatie aan beide ac-
cupolen en accupoolklemmen. De
accupoolreiniger kost 10,20 euro.

Harrems Tools
Tel.: (030) 265 03 21 – www.harrems.nl

Snap-on Acculader Plus
De Snap-on Acculader Plus is de
ideale partner bij het laden van alle
typen accu’s en bij diagnosewerk-
zaamheden aan de boordcomputer.
Volgens Snap-on is de Acculader
Plus de meest complete acculader
die ooit gemaakt is. De acculader is
geschikt voor elk voertuig met 6, 12
of 24 Volt en geschikt voor zowel
standaard, AGM, Deep cycle als
 gelaccu’s. De Acculader Plus doet
alles automatisch met een laad-
stroom van 4, 15 of 60 Ampère. De
hele laadcyclus is microprocessor
gestuurd, zodat de accu optimaal
wordt geladen, zonder deze te
 beschadigen, of over te belasten.
In de ‘Flash’-programmeerstand
kan een vaste spanningswaarde
 gekozen worden, instelbaar met 0,1
volt oplopend, van 13,9 tot 14,8 Volt.
De lader zoekt daar dan zelf de
 benodigde hoeveelheid stroom bij.
Ook is het mogelijk om in de 12V-
stand een krachtige startstroom van
300 Ampère te geven. Tot slot is er
een digitaal display dat het accuvol-
tage, de ladingstatus van de accu in
procenten en de dynamoconditie
weergeeft. De Snap-on Acculader
Plus heeft een gestroomlijnd design
met handige opbergruimte voor

 gereedschap of andere benodigd-
heden.

Snap-on Tools bv
Tel.: (0251) 20 97 15 – www.snap-on.nl
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