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De aandrijflijn van moderne voertuigen heeft de
afgelopen 10 jaar een enorme ontwikkeling
meegemaakt. Niet alleen stegen vermogen en
koppel substantieel, ook andere aandrijfvormen
werden geïntroduceerd en auto’s kregen uitge-
breide veiligheidsvoorzieningen die  ingrijpen in
het afgegeven vermogen als er iets fout dreigt te
gaan. Was 4WD toen een schaarse uitzondering,
tegenwoordig is het  aandeel aanzienlijk.
Al deze ontwikkelingen hebben diagnose stellen
er niet makkelijker op gemaakt. Dat voertuig- 
regelsystemen allemaal op elkaar inwerken en
daarmee de motorprestaties kunnen beïnvloe-
den, maakt het nog complexer. Daar komt nog
bij dat de klant, terecht, gewend geraakt is aan
de luxe en souplesse van een moderne auto. Zo
leidt ieder hikje tot een klacht. 
Niet vreemd, dat u als werkplaats soms met de
handen in het haar zit. De klacht van de klant is
soms vaag; het reproduceren een helse opgave 
en het uitlezen onder rijomstandigheden ge-

schiedt met gevaar voor eigen leven.
Gelukkig zijn er hogere machten die u uit de brand
kunnen helpen. Diagnosespecialisten die wel de
kennis, apparatuur en mogelijkheden hebben om
bij een (vage) klacht een juiste diagnose te formu-
leren. Toch blijkt het ook voor hen een hele opgave
om, hun testfaciliteiten echt up-to-date te houden. 

Boven op de mobiliteit
Diesel Büchli uit Harderwijk is zo’n hogere macht.
Het bedrijf heeft een onaantastbare naam op het
gebied van dieselreparatie, -revisie en -diagnose.
Uiteraard hoort bij dit alles een faciliteit om het 
afgegeven vermogen in kaart te brengen. Het be-
drijf heeft de beschikking over twee vermogens-
banken, een voor trucks en een voor personenau-
to’s en lichte bedrijfsvoertuigen.
Die laatste was tot voor kort een conventionele
tweerolsvermogensbank. “We hebben ons in het
verleden daar aardig mee weten te redden. De
laatste jaren merkten we wel dat er tijdens een

run steeds vaker allerlei waarschuwingslampjes in
het dashboard gingen branden. Dat ging gepaard
met het automatisch ingrijpen van het motorma-
nagement op het vermogen, maar we wisten er
toch altijd wel een representatieve meting uit te
persen”, zegt Sander Komen, Hoofd Techniek en
Ontwikkeling bij Diesel Büchli. “Ook liepen we
steeds vaker tegen andere beperkingen op. Denk
bijvoorbeeld aan de gedownsizede motoren.
Daarvan is niet alleen de motorinhoud tegen de
grens gedesignd, maar ook het koelsysteem. Voel
je zo’n auto op de vermogensbank aan de tand,
dan merk je dat de aangevoerde luchthoeveel-
heid en -temperatuur heel kritisch wordt. Uiter-
aard heeft de motorconstructeur een zoge-
naamde ‘Bauteileschutz’ ingebouwd en grijpt het
motormanagement ‘stiekem’ in. Maar je weet dan
niet waarom de aandrijflijn niet aan zijn waarden
komt. Ook verloren we onze greep op de 4WD-
voertuigen en hadden we uiteraard geen ade-
quaat antwoord op de hybride aandrijflijn. 

Stationair dynamisch meten
Diesel Büchli investeert in dynamische vermogensmeting

Onlangs nam Diesel Büchli een nieuwe testcabine in gebruik. De mogelijkheden van deze

4Drive-testfaciliteit zijn bijna onbegrensd. In één run wordt onder reële rijomstandigheden 

de hele ziel en zaligheid van de aandrijflijn zichtbaar, zonder dat de auto een meter van zijn

plaats is geweest. Wij maakten een reportage.

Rijsnelheden tot 320 km/h, vermogen per as maximaal 700 kW. Lijkt dat niet wat overdreven? Niet dus, deze Audi RS6 levert origineel al 580 pk en was door ABT voorzien van een setje, waarmee het vermogen
op 700 pk zou komen. Maar de 4Drive-testcabine is meedogenloos. De teller blijft bij slechts (!) 650 pk bleef hangen. Er moet dus nog wat gestoeid wordt met de nullen en enen. 
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Achtergronden en technische kenmerken 4Drive testcabine
Vermogensbanken zijn geen onbekend verschijn-
sel, ook 4WD-banken niet, al zijn er veel minder.
Meestal zijn de voorste en achterste rollenparen
mechanisch aan elkaar gekoppeld. Daardoor is de
snelheid van de rollen altijd gelijk, maar het be-
perkt de meetmogelijkheden. 
De rollenparen van de 4Drive-testcabine zijn me-
chanisch volledig autonoom. Daar komt bij dat de
beide rollenparen elk voorzien zijn van een krach-
tige elektromotor die de rollen kan aandrijven.
Samen met de elektronica en de uitgebreide si-
mulatieprogramma’s zijn de meetmogelijkheden
nagenoeg onbeperkt.
En dat is nodig. Tegenwoordig zijn auto’s voorzien
van uitgebreide antiblokkeer-, antidoorslip- en sta-
biliteitssystemen. Motormanagementsystemen
grijpen onmiddellijk in als er afwijkingen zijn.
Daarnaast kennen elektrisch en hybride aangedre-
ven auto’s ieder hun eigen specifieke benadering
van krachtoverbrengingen op het wegdek. En er is
nog het groeiende aandeel van 4WD-auto’s.
Om een goede focus te houden op de meting,
mag die zelf geen verstoringen veroorzaken. Met
de elektronische regeling van beide looprollen
wordt het type aandrijving herkend en de snel-
heid van de rollen gesynchroniseerd. Ook de niet-
aangedreven wielen draaien dus. Ze worden elek-
tronisch gestuurd aangedreven door de testbank.
Zo zijn er geen verliesgevende mechanische ver-
bindingen in de testbank tussen de voorste en
achterste rollenparen. 

Lucht heel belangrijk
De vermogensbank is van het merk Maha, type
MSR1000. Deze heeft twee rollenparen die elek-

In de schachten voor de aan- en afvoer is geluids-
isolatie aangebracht om ook het omgevingsge-
luid tot een minimum te beperken. 

Veel, héél veel meten
De uitlaatgasmeetapparatuur is eveneens van
Maha en bestaat uit een fijnstofmeter die parti-
kels vanaf een grootte van slechts 100 nanometer
meet. Dat is vele malen nauwkeuriger dan een
conventionele opaciteitsmeter, zoals bij de APK
wordt toegepast. Daarnaast staat een Maha 5-gas
analysor ter beschikking. 
Bovendien kunnen de motorparameters zoals
ontstekingshoek, inlaatluchttemperatuur en 
dergelijke door de OBD-module worden uitgele-
zen en geïntegreerd in de vermogensuitdraai. Zo
is bijvoorbeeld de inlaatluchttemperatuur tijdens
de hele run achteraf zichtbaar in de grafiek.

tronisch zijn gekoppeld. Beide kunnen vermo-
gens opnemen tot 700 kW per as maar ook ver-
mogen afgeven tot 37 kW om niet aangedreven
wielen mee te laten draaien of om het terugge-
wonnen remvermogen te bepalen.
Rijsnelheden tot 320 km/h zijn mogelijk, aslasten
mogen maximaal 2500 kg bedragen en wielbases
tot 3400 mm kunnen probleemloos op de rollen-
sets draaien.
De geluidscabine is van het merk Merford en
heeft de afmetingen 8 x 5 x 3,5 meter en dempt
het  geluid met 37 dB(A). De vermogensbank en de
 geluidscabine zijn volledig van elkaar geïsoleerd,
zodat er geen geluidsoverdracht door contact is. 
Ook de rijwindkoelinstallatie is van het merk 
Merford en is geïntegreerd in de geluidscabine.
De maximale luchthoeveelheid is 54.000 m3 per
uur en is snelheidsafhankelijk. Twee krachtige
elektromotoren voeren de lucht via het dak aan.

De rijwindkoeling is snel-
heidsafhankelijk en van emi-
nent belang. De maximale
luchthoeveelheid bedraagt
54.000 m3 per uur. Dat staat
gelijk aan de rijwind bij 
100 km/uur op de snelweg.
Belangrijk, want bij een 
inlaattemperatuur van 60˚C
grijpt het motormanagement
al in. En dat beïnvloedt het
vermogen. 

Ik zeg uiteraard, omdat niemand in Nederland dat
heeft!”

Natuurgetrouw meten 
Zo had Diesel Büchli een aardig lijstje geformu-
leerd voor een nieuwe vermogenstestbank. Aller-
eerst stonden daar de hiervoor genoemde wen-
sen op, maar Diesel Büchli wilde ook zo natuurge-

trouw mogelijk meten. Dat wil zeggen dat in de
testcabine dezelfde condities moeten heersen als
tijdens een rit op de weg, inclusief tegenwind en
rijwindkoeling. Ook het afgeven van het vermo-
gen op de rol moest representatief zijn, dus de
vervorming van de banden moest overeenkomen
met die op de weg. 
Zoekend naar een fabrikant en product kwam

Diesel Büchli terecht bij Maha in Vianen die de
MRS1000 in het programma heeft. Het bleek ech-
ter nog niet zo eenvoudig om een dergelijke ver-
mogensbank in werking te zien. “We belandden
bij ABT in Duitsland. Deze huistuner van Volkswa-
gen, Audi, Seat en Skoda gebruikt de vermogens-
bank om de tuningresultaten in de auto te contro-
leren. Met de speciale software selecteert de

De auto staat boven op de rollen. Daardoor vervormt de band na-
tuurlijker en is de bodemvrijheid groter. En dat is weer beter voor
de warmteafvoer onder de auto. 

Remenergie terugwinnen en opslaan als elektriciteit? Iedereen
gaat er maar vanuit dat het systeem werkt. Vanaf nu is het ook
meetbaar, met de 4Drive-testcabine.

De testcabine produceert een schat aan gegevens waaruit een
autotechnicus waardevolle conclussies kan trekken. Echt fantas-
tisch is dat de OBD-waarden van de auto synchroon meelopen
met de run.
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Diesel Büchli in het AMT Maanddossier
Nieuwe vermogenstestbank of niet, Diesel Büchli blijft natuurlijk de dieselspecialist die
het autobedrijf helpt bij lastige dieselstoringen. Vind uit hoe op www.amt.nl/juni2011,
en check er meteen de vijf tips voor een succesvolle dieseldiagnose.
Ook vindt u er filmpjes van de Audi RS6-run op de 4Drive-testbank, en een video die het
omzetten van remenergie in elektriciteit in een hybride aandrijflijn verduidelijkt. 
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we de OBD-gegevens van de auto synchroon mee-
lopen met de run. Dus op het moment dat er een
dalletje in de vermogenskromme ontstaat, zetten
we de bijbehorende kengetallen zoals inspuiting,
ontstekingstijdstip, inlaatluchttemperatuur, turbo-
druk en lambdawaarden er naast. Dat is goud!”
Voor tuners misschien niet altijd zo plezierig maar
Diesel Büchli tovert complete en betrouwbare
prestatiecurven in één run tevoorschijn. “Voor

tuner alle relevante aandrijflijngegevens zodat hij
de kale motorprestaties kan laten uitrekenen. Het
resultaat is zo representatief dat ABT het niet
nodig vindt om de motor seperaat op een proef-
stand te zetten. Nagenoeg alle grote autofabri-
kanten erkennen de metingen die zijn uitgevoerd
met de Maha MSR1000. Bovendien is het met
deze testbank mogelijk emissiecycli te doen.”  

Met de billen bloot
De Maha MSR1000-bank opent een nieuwe wereld
voor Diesel Büchli. “We willen ons niet focussen op
het tunen. Maar omdat wij nu de mogelijkheid
hebben om natuurgetrouw betrouwbare metin-
gen te verrichten tot 700 kW per as, is er veel be-
langstelling om de 4Drive-testcabine te huren.
Voor ons is het een fantastische gelegenheid om
alle ontwikkelingen op aandrijflijngebied uit de
eerste hand te volgen! Het heeft al wel duidelijk
gemaakt dat tuners soms een wat andere benade-
ring hebben over wat precies een pk is. We kunnen
precies zien wat de aandrijflijnlijn presteert en
waar en waarom de prestaties achterblijven bij wat
de tuner heeft beloofd. Tijdens een meting laten

goede tuners is dat geen probleem. Die zijn over-
tuigd van de betrouwbaarheid van onze metin-
gen. Zij nemen een vermogensklacht, die op onze
bank is aangetoond, bijzonder serieus. Binnenkort
verwachten wij een delegatie van ABT hier in 
Harderwijk om te kijken of wij de metingen kun-
nen verrichten voor de Nederlandse importeur.
De auto hoeft bij vermogensklachten van de eige-
naar dan niet meer op transport naar Duitsland”. 

Vooral veel
 ervaring opdoen
Met de 4Drive-testcabine kunnen de beide opera-
tors Ronald Kiefte en Sander Komen een aandrijf-
lijn tot op het bot fileren. Maar eerst moet de bank
nog de nodige geheimen prijsgeven. Sander: “De
software is anders, de hardware is nieuw en voor-
dat je het allemaal onder de knie hebt, ben je een
aantal maanden verder”. 
Daar komt bij dat de cabine is aangeschaft om ook
de nieuwe aandrijfconcepten aan de tand te voe-
len. Ook dat vraagt gewenning: “Iedereen praat
over hybridevoertuigen, maar wat presteren ze
werkelijk. Wat winnen ze terug aan remenergie?
Hoe controleer je dat? En nog belangrijker, hoe pas
je het aan als het niet klopt? Iedereen roemt de
techniek van de Prius en ook Toyota meldt dat er
geen klachten zijn, maar klopt dat? En blijft dat ook
zo? Wij weten het niet. Sterker nog, ook bij Toyota

Nederland weten ze het niet, omdat de fabriek de
kengetallen niet vrijgeeft. Aan ons dus de taak om
data te verzamelen, zodat we voertuigen kunnen
vergelijken met ons verzamelde gemiddelde”.
Eenzelfde verhaal geldt voor de volledig elektri-

sche tractie. Bij Diesel Büchli kunnen ze de rollen
het voertuig laten aandrijven zodat je een beeld
krijgt van het terugwinnen van de remenergie.
Dat kan nog niemand in Nederland en bijna nie-
mand in Europa! 

Ronald Kiefte (l) en Sander Komen (r) bedienen de test-
kast, ook als die door een klant wordt gehuurd.

Je zou het bijna vergeten 
met al dat 4Drive-testcabine-
geweld maar ook de vermo-
gensbank voor de vracht-
auto’s kreeg een upgrade. 
Hij is voorzien van nieuwe
hardware, de koeling kreeg
een boost, en er kwam
LPS3000 software.  

Even met je plas naar de dok-
ter? Pardon, hier worden de
resultaten besproken van
een Seat Cupra Limited die
op papier 310 pk zou moeten
leveren.
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