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Het inbouwen van een cruise control in een voertuig met CAN-bus neemt weinig tijd in 
beslag. John Gold levert merkspecifieke stekkers. 

Sommige opties, zoals centra-
le deurvergrendeling, cruise 
control en navigatie, lijken 
standaard te zijn in nieuwe 
auto’s. Toch worden er nog 
steeds auto’s zonder dergelij-
ke systemen verkocht. ATC 
Amsterdam-Kennemerland 
kijkt naar het verleden, het 
heden en de toekomst van 
cruise control. Is er nog wel 
markt voor aftermarket syste-
men?
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Zo’n 35 jaar geleden begon het Nederlandse bedrijf John Gold 
met het leveren van cruise control-systemen en open daken. 
Hoewel cruise control standaard in veel auto’s aanwezig is, is 
er nog steeds vraag naar aftermarket oplossingen. Niet alleen 
universele autobedrijven kloppen bij John Gold aan. Ook dea-
lers en zelfs importeurs weten het bedrijf te vinden. Alexander 
Stamos, support engineer bij John Gold: “Heb je een VW Golf 
VII zonder cruise control, maar wil de klant wel graag cruise 
control? Dan kun je geen origineel systeem meer plaatsen. Je 
moet dan naar aftermarket oplossingen kijken. Sommige pre-
mium merken voorzien hun auto’s voor de Nederlandse markt 
standaard van cruise control. Maar als je een voertuig impor-
teert, is cruise control niet altijd vanzelfsprekend. Ook bij nieu-
we auto’s is er vraag naar aftermarket oplossingen. Bij ver-
schillende automerken kun je voor 150 euro cruise control als 
optie aanvinken. Bij andere merken maakt cruise control on-
derdeel uit van een pakket. Consumenten willen niet altijd 
1500 euro uitgeven voor een multimediapakket om cruise 
control te hebben. Met onze producten kun je dan een alter-
natief bieden.”

Vacuüm of elektronisch
Stamos vertelt over de evolutie van cruise control: “Een me-
chanisch systeem werkt via een vacuüm bekrachtigde servo 
en is geschikt voor auto’s met een kabelbediende gasklep. Wij 
leveren de GC30, die eerder onder de naam AP300 verkocht is. 
Het voordeel van dit systeem is dat het erg betrouwbaar is. 

Bovendien is het goedkoop en makkelijk te onderhouden. Er 
zijn universele en autospecifieke sets leverbaar. Op dit mo-
ment hebben nog een kleine voorraad GC30-systemen liggen. 
We produceren dit type niet meer. Maar dat is niet erg, want 
we leveren een vergelijkbaar systeem: de GC55.”
“GC55 is ook bekend onder de naam AP 550. Dit is een elek-
tromechanisch bekrachtigde servo voor auto’s met een kabel-
bediende gasklep. Ook dit systeem is zowel universeel als 
voor een specifiek voertuig leverbaar. De slaglengte is een-
voudig aanpasbaar via twee verschillende poelies die je om 
kunt keren. Daardoor heb je vier verschillende lengtes. Dit sys-
teem wordt nog altijd veel gebruikt bij voertuigen met een 
gaskabel. Die kom je vooral bij kleinere Aziatische voertuigen 
tegen. De inbouwtijd van het GC55-systeem is ongeveer drie 
uur.”

Elektrische signalen
Naast de mechanische cruise control levert John Gold ook ver-
schillende elektronische systemen. Het eerste model is de 
GC90. “Deze cruise control is geschikt voor voertuigen met 
een elektronisch gaspedaal. Het systeem wordt op de rem, 
koppeling en het snelheidssignaal aangesloten. Een merkspe-
cifieke handleiding helpt de autotechnicus bij de inbouw. Het 
inpluggen van de GC90 duurt slechts enkele minuten, want 
we leveren merkspecifieke stekkers. Daardoor is het ook mo-
gelijk het systeem over te bouwen als de klant bijvoorbeeld 
een andere auto aanschaft. De aansluiting van de GC90-mo-
dule bevindt zich tussen het elektrisch gaspedaal en de ECU. 
De GC90c is nog eenvoudiger in te bouwen. Deze cruise con-
trol haalt de benodigde gegevens uit de CAN-bus. Denk daar-
bij aan de voertuigsnelheid, het remsignaal,  koppelingssig-
naal en motortoerental. Het inbouwen neemt maximaal 
anderhalf uur in beslag. De module is voorgeprogrammeerd. 
Na het inbouwen kost het je slechts een paar minuten om het 
systeem te activeren. Wil je het cruise control-systeem in een 
ander voertuig inbouwen dan is dat geen probleem. Het sys-
teem beschikt over een database met gegevens van honder-
den sensoren. Je kunt de module na de inbouw makkelijk om-
programmeren. Dat doet de module door de signalen van de 
auto te vergelijken met de data in de module.”

Volgende stap
De laatste ontwikkeling van John Gold is de GC90Ci. “Dit sys-
teem is voor vrijwel elke Europese auto met CAN-bus geschikt. 
Je kunt de module op de computer aansluiten en de juiste 
data naar de module kopiëren. Je hoeft alleen de juiste trans-
missie te selecteren.”  Voor dit systeem werkt John Gold samen 
met Beijer Automotive. “Dat bedrijf heeft veel ervaring op het 
gebied van CAN-bus-data en maakt voertuigdata toeganke-
lijk. Daardoor is de GC90Ci voor vier keer meer auto’s geschikt 
dan de GC90c. Een groot voordeel van de GC90Ci is dat je het 
systeem op voorraad kunt hebben. Zodra je het nodig hebt, 
hoef je alleen maar de data te kopiëren. Natuurlijk heb je wel 

Cruise control 2.0

WERKPLAATS

ATC NEEMT PRODUCTEN JOHN GOLD ONDER DE LOEP



29 mei 2015 | AMT |  39

Iedere maand verzorgen de 
twintig ATC-afdelingen in Ne-
derland en België lezingen met 
uiteenlopende onderwerpen. 
Alle 4000 leden van de ATC 
kunnen die gratis bijwonen. En 
ze ontvangen het vakblad AMT. 
Verder organiseert de ATC lan-
delijke evenementen en verte-
genwoordigt de vereniging de 
APK-keurmeesters in verschil-
lende o!ciële overlegorganen. 
Meer weten? Kijk op:
www.atcnl.nl of www.atcbe.be.
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Montagevrijheid met RAM Mount
De smartphone is populair, helaas ook achter het stuur. Toch kan een smartphone ook nuttig zijn voor be-
stuurders, bijvoorbeeld als navigatiesysteem. John Gold levert ruim 4000 producten van RAM Mount. Het 
modulaire bevestigingssysteem voor elektronische apparaten kent daardoor talloze toepassingsmogelijk-
heden. Het systeem bestaat uit een houder voor het apparaat, een montage-arm en een bevestiging. De 
rubberen ballen van de houder en bevestiging dempen trillingen en zorgen voor veel bewegingsvrijheid. 
Zo kun je een smartphone, tablet, laptop, camera of een ander apparaat op verschillende plaatsen monte-
ren. John Gold biedt hiermee niet alleen montagemogelijkheden in een auto. Ook een laptop of tablet be-
vestig je met RAM Mount bijvoorbeeld aan je gereedschapskar. 

“De ML90Ci werkt als cruise control en als snelheidsbegrenzer. Het systeem biedt een vrijwillige en vaste snelheidsbe-
grenzing. Door op toeren te begrenzen, is een brandstofbesparing van 15% mogelijk”, zegt Alexander Stamos.

een voertuigspecifieke kabel nodig. Als je merkspecialist bent, 
dan kun je al met een paar sets volstaan. Wil je geen eigen 
voorraad opbouwen? Ook geen probleem, producten die je 
vandaag bestelt, heb je morgen in huis.”
“Geven alle autofabrikanten de benodigde CAN-bus-data 
vrij?”, vraagt een ATC-lid. Stamos: “Nee, bij auto’s uit onder 
meer de VAG-groep kun je geen CAN-busdata uitlezen via de 
OBD-connector, tenzij je een diagnosetester gebruikt. De ga-
teway herkent een diagnosetester en geeft de informatie dan 
wel. Wanneer je een cruise control wilt inbouwen, krijg je van 
ons een modelspecifieke handleiding. Daar staat in waar je de 
benodigde CAN-busdata vandaan haalt. Vaak is dat uit de 
stuurkolom, dus nog voor de gateway van de OBD-aanslui-
ting.”

Cruise control met snelheidsbegrenzer
Hoewel er nu nog veel vraag is naar cruise control, zit John 
Gold niet stil. De cruise control wordt doorontwikkeld, waarbij 
nieuwe toepassingen gevonden worden. Een goed voorbeeld 

van zo’n toepassing is de ML90Ci. Stamos: “We zijn na gaan 
denken over nieuwe mogelijkheden. Een cruise control houdt 
de voertuigsnelheid vast. Je kunt versnellen als je bijvoor-
beeld inhaalt. Zodra je het gaspedaal weer loslaat houdt de 
auto de ingestelde minimumsnelheid aan. Je kunt dat princi-
pe ook omdraaien. Het resultaat is de ML90Ci MultiLimiter, 
een begrenzer en cruise control in een. Je kunt daarmee niet 
alleen een minimum, maar ook een maximumsnelheid instel-
len.” John Gold levert verschillende versies van de begrenzer. 
“Je hebt een vrijwillige begrenzer , die je in de bebouwde kom 
zelf bijvoorbeeld op 50 km/u instelt. Daarmee voorkom je dat 
je onbewust te hard rijdt. Een andere optie is een vaste be-
grenzer. Die wordt veel gebruikt in bedrijfsauto’s. Wanneer 
een auto alleen in Nederland rijdt, kun je de topsnelheid bij-
voorbeeld op 140 km/u begrenzen. Als een auto altijd met 
aanhanger rijdt, kun je de maximale snelheid nog lager instel-
len”, zegt Stamos.  Wat is het voordeel van zo’n vaste snel-
heidsbegrenzer? “Je voorkomt dat medewerkers met bedrijfs-
auto’s grove snelheidsovertredingen kunnen maken. Dat is 

‘CRUISE CONTROL 
IS NIET ALTIJD VAN-
ZELFSPREKEND’
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‘HET INBOUWEN 
NEEMT MAXIMAAL 
ANDERHALF UUR  
IN BESLAG’

De CM5 heeft drie geheugenplaatsen die de automobi-
list zelf kan instellen. 

Cruise control inbouwen
Hoe bouw je cruise control in? 
Lees het antwoord in het maand-
dossier op www.amt.nl/5-2015

De GC90Ci is de laatste ontwikkeling van John Gold. Via een computer kopieer je de benodigde data naar het systeem.

niet alleen goed voor de verkeersveiligheid, maar kan ook 
imagoschade voorkomen. Niet iedereen stelt het op prijs dat 
er met een herkenbare bedrijfsbus 160 km/u gereden wordt. 
Een besparing op de brandstofkosten is eveneens een belang-
rijke reden om bedrijfsauto’s te begrenzen.”
Natuurlijk werkt dat brandstof besparen alleen als je met be-
leid optrekt. Bij elk verkeerslicht met piepende banden wegrij-
den is niet bevorderlijk voor een laag brandstofverbruik en 
lage onderhoudskosten. Daarom kun je ook het aantal toeren 
beperken. “Daarmee is een brandstofbesparing van 15% haal-
baar”, zegt Stamos. “Een motor is het zuinigst wanneer hij het 
hoogste koppel levert. In de praktijk begrenzen we voertui-
gen daarom vaak vlak na het maximale koppel. Mensen gaan 
er bewuster door autorijden, je wilt niet dat de begrenzer in-
grijpt. Dat rijdt niet comfortabel. Doordat je bewuster auto-
rijdt, rij je veiliger.”

Flexibel in inbouw en gebruik
De begrenzer heeft een bereik van 40 tot 150 km/u en een 
toerenbereik van 1500 tot 6000 tpm. Stamos: “We hebben ver-
schillende bedieningsmodellen waarop je de maximale snel-
heid van de vrijwillige begrenzer zelf kunt instellen op een 

vooraf ingestelde waarde. De CM5 heeft drie memoryplaatsen 
voor een maximumsnelheid. Uit veiligheidsoverwegingen is 
de vrijwillige begrenzer voorzien van een kickdownfunctie. 
Wanneer je volgas geeft, wordt de vrijwillige begrenzer tijde-
lijk gedeactiveerd.” Net als cruise control is het systeem mak-
kelijk in te bouwen en te programmeren. Dat kan direct aan 
het voertuig of via de computer. “Dat maakt het ook weer mo-
gelijk het systeem over te bouwen in een ander voertuig, als 
een voertuig na een aantal jaar bijvoorbeeld aan vervanging 
toe is”, zegt Stamos. Een ATC-lid wil weten hoe de bedienings-
hendel werkt. Stamos: “Er zitten zeven kabels in. De hendel 
werkt via analoge schakelaars.” Een ander ATC-lid vraagt over 
de bediening ook draadloos kan. “Ja, we leveren een draad-
loos systeem. Voorheen werkte dat via infrarood, maar dat 
was op langere termijn gevoelig voor defecten. Nu gebruiken 
we radiosignalen. Toch kiezen de meeste klanten voor een 
bedrade versie.”  “Is de begrenzer ook geschikt voor vrachtau-
to’s?”, vraagt een ATC-lid. “Nee, voor vrachtauto’s moeten be-
grenzers aan striktere eisen voldoen. Onze begrenzers hebben 
we nooit laten certificeren om als wettelijke verplichte be-
grenzer te gebruiken.”

Andere systemen?
Hoewel er nog steeds vraag is naar cruise control, kijkt John 
Gold ook naar andere producten voor de toekomst. Eén daar-
van is de RAM Mount, in het kader lees je daar meer over. Ook 
in de begrenzer ziet Stamos extra mogelijkheden: “Op basis 
van je locatie, die je via GPS bepaalt, kun je de limiter in- of 
uitschakelen. In Londen loopt nu een aanbesteding, waarbij 
bussen met zo’n systeem gaan rijden.” “Zijn andere veilig-
heidssystemen zoals lane departure of adaptive cruise control 
geen kans voor John Gold?”, vraagt een ATC-lid. “Technisch is 
dat mogelijk, maar de vraag is of klanten duizenden euro’s uit 
willen geven voor zo’n aftermarket systeem. Wat dat betreft is 
een cruise control van een paar honderd euro een stuk aan-
trekkelijker.” 


