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Defecte koolfilterklep
GMTO boog zich over een hard

nekkig probleem met een Kia

Carens. De mengselregeling is flink

in de war. Uiteindelijk moet de

scope hulp bieden. De oorzaak:
een mechanisch defect aan het

klepje van het actief koolfilter. Een

leerzame les in diagnosestellen. 60

AutovakRAl 2007:

mis het niet! lilVan 21 t/m 26 april ',I I.
biedt Amsterdam RAl '

onderdak aan de AutovakRAl

2007. Dat belooft een groots

spektakel te worden. AMT licht

vast een tipje van de sluier op.

Alle exposanten op de

AutovakRAl, de kennispartners
van het Technisch Theater, een

introductie van de themapavil

joens en een voorproefje van

'Voeling met het vak'. 10

AutoBaan _
Wat is het beste recept om de

kennis van het werkplaatsperso

neel up-to-date te houden? Een

goed opleidingsplan! Verder
een overzicht van alle elektroni

catrainingen, informatie over

nieuwe opleidingen en een

praktische kennismaking met de

RPT-training nieuwe stijl. lees
het allemaal in AutoBaan. 47

Ondernemen

Prepareren van politie
motoren
Bij politie- en ambulancediensten

wordt dankbaar gebruik gemaakt
van de wendbare motorfiets. De

zware inzet stelt speciale eisen.

Huijsmans Service Center kent die
eisen en tovert de standaard BMW

om tot communicatief werkpaard.

Kijk mee in de werkplaats van
HSC! 56

34

Zeker in de transportsector, waar een truckmo

tor zwaar op de proef wordt gesteld, is het

belangrijk om op de hoogte te zijn van nade

rend motoronheil. Dan kun je tijdig maatrege
len treffen om kostbare uitval te voorkomen.

Total bewaakt met de ANAC olie-analyse conti
nu de motorconditie.

Oliemonster
weerspiegelt
motorconditie

Sneller sleutelen met meer gemak: Müller

Speciaal Gereedschap maakt het waar. Met

slimme gereedschappen klaart de autotechni

cus lastige reparatieklussen in een fractie van

de normtijd. Dat is goed nieuws voor het werk

plaatsrendement én de portemon
nee van de klant.

De winst van
speciaal
gereedschap

62

Met de spraakmakende R8 laat Audi zien wat het technisch

in z'n mars heeft. Een pure sportwagen, met aluminium

spaceframe, twee zitplaatsen en motor voor de achteras.

Dat is genieten achter het stuur! Maar ook een technische

verkenning is al een belevenis.

Technische
verkenning Audi R8

Jaguar is een merk voor de gentleman. Maar ook een heer

van stand kan sportieve aspiraties hebben. Jaguar laat zich
van een wel zéér snelle kant zien met de XKR. De 4.2 liter

V8-compressormotor zorgt voor bloedstollende prestaties.

Volgas
in de Jaguar XKR

IN DIT NUMMER
Auto & Motor TECHNIEK 67,februari 2007
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Productinfo

ATC-informatie

Geachte redactie 8

20

67/69

71

74

Audi past het concept van directe benzine-inspuiting met

turbo nu ook toe bij een 1.8 liter zestienklepper. De 1.8 T-FSI

presteert optimaal met elke brandstofsoort en is in tech

nisch opzicht volgens Audi het beste compromis voor de

toekomst. 24

Zuinige DI-benzinemotor
met krachtige turbo

I



Sneller sleutelen voor een vriendelijker factuur

Probleellloplossers
Elke monteur kent wel zo'n geval: Een reparatie die op

zich niet zoveel voorstelt maar waarbij je de 'hele' auto

moet slopen om goed bij het defecte onderdeel te

komen. Aangepast gereedschap biedt hier uitkomst en

spaart tijd, en dus ook geld. Sneller sleutelen is het spe

cialisme van Müller Speciaal Gereedschap.

Een monteur met liefde voor het vak herken je

aan de manier waarop hij met zijn gereedschap
omgaat. Hij weet dat goed gereedschap onmis
baar is bij het etaleren van zijn vakmanschap.
En of het nu gaat om die dure diagnosetester of
het sleuteltje 12/13, beide zijn even onmisbaar
in het sleutelproces.
Maar de man op de werkvloer constateert
steeds vaker dat de standaarduitrusting van
zijn gereedschapskar niet meer volstaat. Hij
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ervaart dat het standaardgereedschap voor som
mige reparaties net iets te onhandig is. Het zou
slimmer kunnen. Met speciaalgereedschap dus,
dat voor een specifieke taak is ontworpen.

Dicht bij het vuur
Nu krijgt iedere werkplaats regelmatig een ver
tegenwoordiger over de vloer die weer een of
ander slim stukje gereedschap aanbiedt.
Speciaalgereedschap, dat onder verschillende

merknamen wordt verkocht maar vaak afkom

stig blijkt te zijn van één fabrikant: Müller
Werkzeug (www.mueller-werkzeug.de) uit
Duitsland.

Vertegenwoordiger van dit 'Willie Wortel'
gereedschap voor de Benelux is Arnold van
Eeuwijk. Hij heeft 8 jaar als Snap-on-dealer
gewerkt en werd later verantwoordelijk voor de
productontwikkeling van dit Amerikaanse
gereedschapmerk. "Snap-on richt zich hoofdza
kelijk op de Amerikaanse markt. Het speciaal
gereedschap is dan ook vooral gebaseerd op
Amerikaanse auto's. Voor de Europese markt
ontwikkelen ze weinig. Ze kopen voor die
markt hun tools in bij Europese gereedschapfa
brikanten. Zo ben ik in contact gekomen met
Müller Werkzeug in Duitsland. Zij zochten een
vertegenwoordiger voor de Benelux, iemand die
goed de markt kent en in een vroeg stadium
weet waar de pijnpunten in het sleutelproces

liggen."
Naast het speciaalgereedschap voor de universe
le werkplaats ontwikkelt Müller ook tools voor
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Soms zijn speciale gereedschappen de

eenvoud zelve. Deze krachtdoppen met

kleur zijn daar een goed voorbeeld van.

Ze zijn makkelijker te herkennen en

tevens voorzien van een beschermlaagje

zodat ze de aluminium velg niet bescha

digen.

Met dit product begon het 25 jaar gele

den voor Müller Werkzeug. Een harde

grove vijl voor het ontroesten en reini

gen van pasvlakken op remklauwen. Dit

product vindt u ook bij andere 'merken',

het is dan onder privat label verkocht.
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Nog zo'n verschrikkelijk handig heb-

bedingetje. Wie eenmaal met zo'n

lange dubbelscharnier puntbektang

heeft gewerkt, grijpt nooit meer

naar een standaardtang !

Met deze set kunt u rubber bussen,

lagers en keerringen uit de behuizing

verwijderen, ook in het subframe
van de auto. De set bestaat uit bus

sen die met 2 mm oplopen in diame

ter, zowel binnen als buiten. Met vier

verschillende spindels, moeren en

axiaallagers is de set eenvoudig

onder de auto te gebruiken. Ook

voor montage bewijst dit gereed

schap zijn waarde.

Klantenbinder
Een kritisch ondernemer zal misschien denken

dat sneller sleutelen niet bevorderlijk is voor de

werkplaatsomzet. Het aanbod aan werk neemt

af en dan ga je ook nog efficiënter werken,

waardoor je minder uren kunt factureren.

"Dat is kortetermijndenken", weet van Eeuwijk.

"En je mag best een bepaald bedrag op de nota

vermelden voor de inzet van het gereedschap.

Maar vertel er dan wel bij dat je dankzij dat

gereedschap hebt weten te voorkomen dat er

bijvoorbeeld een nieuw subframe á € 350,

gemonteerd moest worden. De klant zal u dank

baar zijn en het wordt geheid op iedere ver

jaardag doorverteld."

Veel van het gereedschap van MÜller is gepaten

teerd, maar niet alles. "Ons grootste probleem

is het kopiëren. Voordat wij een stuk gereed

schap in de markt zetten, maken we eerst een

analyse om hoeveel stuks het gaat. Het blijkt

dan niet altijd lonend een product te bescher

men en dan moet je maar op de koop toe

nem.en dat het wordt gekopieerd, vooral in de

landen die een reputatie op dat gebied hebben.

Om die reden zijn we wat traag in het actualise
ren van onze website."

AMT maakte samen met Arnold van Eeuwijk

een selectie van slim doordacht gereedschap,

waarmee u tijd bespaart en arbeidsvreugde
wint .•

Hans Doornbos

Foto's: Müller Speciaal Gereedschap

Korten gaan voor de baat

Voor menig universele werkplaats is het aan

schaffen van speciaalgereedschap een behoor

lijke financiële aderlating. Belangrijke vraag:

kun je de investering terugverdienen? "Daar is

niet altijd eenvoudig een antwoord op te geven.

Investeer in de eerste plaats in gereedschap voor

de courante merken, zoals de VAG-of de PSA

groep. Verder moet je je altijd realiseren datje

dit gereedschap voor het leven koopt. En, zeker

zo belangrijk: speciaalgereedschap heeft een

positieve uitstraling naar je klanten. Vertel hen

dat je de sleuteltijd hebt beperkt dankzij het ver

nuftig stukje gereedschap. Of dat je het onder

deel aan de auto hebt kunnen repareren in

plaats van compleet te vervangen. Daar is een

klant gevoelig voor. Het genereert meer reclame

voor je bedrijf dan adverteren!"

Wij voegen er nog een argument aan toe. Het is

fantastisch om met slim, doordacht gereedschap

te mogen werken. Dat motiveert, en de monteur

ervaart het als een blijk van waardering.

de autofabrikanten. De gereedschapspecialist

wordt al in een vroeg stadium betrokken bij de

ontwikkeling van een nieuw automodel. Zo

beschikt de dealer tijdig over de juiste gereed

schappen om de nieuwe modellen efficiënt te
servicen.

I



GEREEDSCHAPPEN
Tijd besparen met Mül!er Speciaal Gereedschap

Een veel voorkomend probleem bij dieselmotoren van Volkswagen (en aanverwante mer

ken) is het afbreken van de bevestigingsbout van de krukaspoelie. Meestal gebeurt dit om

en nabij de 150.000 km en vaak na het vervangen van de distributieriem.

Wat is er aan de hand? De bout is een rekbout en wordt niet altijd vervangen. Nog een

oorzaak zijn de steeds grotere vermogens die van de poelie worden afgenomen waardoor

deze gaat 'lubberen' en het pasvlak beschadigt. Gevolg, de bout breekt af.

Müller heeft hiervoor een handige set ontwikkeld. Allereerst wordt met een speciale boor

het restant van de bout uitgeboord. Vervolgens plaatst men een pasbout. Hiermee is het

mogelijk om precies haaks en in lijn met de hand te frezen zodat het nieuwe tandwiel op

het volledige oppervlak van het pasvlak draagt. Vergeet vervolgens niet een nieuwe bout
te monteren.

Wat is het alternatief? Motor uitbouwen en een nieuwe krukas monteren. Een dergelijk

setje is dan in één keer terugverdiend.

mULLER

•• • ••••• G •• ".". WER/<'ZEUG
PlanträsvorriChtung fÜr Kurbe'wellen

••

Hoge drukken en meerdere inspuitingen per cycli. Dat zijn de
kenmerken van een moderne common rail-dieselmotor. De

keerzijde is dat de injector telkens iets van de zitting wordt

gelicht waardoor het pasvlak met de cilinderkop niet meer vlak

genoeg is om 100% af te dichten. Met een speciale frees, die

dezelfde pasvorm heeft als de injector, maakt u de zitting in de

cilinderkop weer vlak. Met een kleine handfrees bewerkt u het

injectoruiteinde. Vergeet niet een overmaat brandplaatje te
monteren.

Meten aan elektronica betekent vaak dat je handen en ogen te

kort komt. Een dergelijk doosje met aansluitmogelijkheden is

dan goud waard.

I
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Uitboren van afgebroken bouten levert vaak de

nodige problemen op. Meestal zijn ze bijzonder

hard en slaat de boor veelvuldig vast. Ook het

precies in het hart boren levert de nodige zweet

druppels op. Oplossing; een setje linkse speciale

boren met titaniumcoating. De boren met drie

snijkanten maken het een stuk eenvoudiger mooi
rond uit de hand te boren. Voorkomt in ieder

geval een hoop gevloek!

\ f
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Het verwijderen van de binnenring

van het wiellager is een vervelend

klusje. Je komt er eigenlijk net niet

goed 'achter' om het van de as of

naaf te wrikken. De monteur kiest

meestal voor de beitel of slijptol,

met soms een beschadigde naaf of

ABS-ring tot gevolg.

Müller heeft een speci

ale driepoottrekker

met messcherp uitein

de, dat in de minimale

radius van de ring valt.

De ketting dient om de

poten te fixeren en ze
strak in de radius te

drukken.

Een kapotte ABS-sensor levert bij sommige Duitse

auto's nogal eens problemen op. Wat is het geval?

Door roestvorming in het stalen fuseelichaam zit

de sensor met zijn plastic behuizing muurvast. Het

demonteren levert geen probleem op, het ding is

immers toch stuk en met geweld lukt een hoop.

Probleem is de montage van de nieuwe sensor, er

is immers sprake van roestvorming en je kunt er

bijzonder slecht bij. Müller levert een frees met

een speciaal gebogen ratel zodat u de passing

enigszins kunt ruimen. Denk er wel om dat u de

achterliggende tandkrans niet beschadigt, kies

daarom een frees met de juiste lengte.

,
I ,.

I
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Eigenlijk mogen deze

knikbare leidingsleutels
niet meer ontbreken in

een professionele

werkplaats. Voor het

(de)monteren van rem

leiding, aircoleiding of

brandstofleiding hoeft

u dan geen steeksleu

tel te gebruiken.

Wiellagers vervangen aan de

auto scheelt een hoop extra

werk. U hoeft bijvoorbeeld de

draagarmen niet te demonte

ren. Ze zitten vaak hardnekkig

vast en kunnen beschadigen tij

dens demontage. Ook is het

niet nodig om nadien de wielen

uit te lijnen. Handig is dan wel

om dit setje te hebben waar

mee u makkelijk het oude lager

eruit perst en het nieuwe mon
teert.

Het 'draadeind' heeft een axiaal

lager. Dit genereert een maxi

male krachtoverbrenging op

het te demonteren wiellager.

Deze wielnaafreiniger monteert u op de boorma

chine en in een halve minuut zijn de aluminium

velg en stalen remschijf vrij van corrosie. Die cor

rosie is namelijk de boosdoener van hardnekkige

onbalans in de wielen. 0,1 mm vuil is gelijk aan 25

gram onbalans. Met één borstel kunt u zo'n hon
derd auto's doen.



GEREEDSCHAPPEN
Tijd besparen met Müller Speciaal Gereedschap

Vers van pers! Je wordt er als monteur

gek van. Je hebt de hele motor nage

lopen en toch blijft hij kuren vertonen.

Tip: controleer het inlaatspruitstuk eens

op vacuümlekkage. Makkelijk gezegd,

maar met de complexe ademhalings

systemen is dat niet bepaald eenvoudig.

Müller heeft speciaal voor dit soort sto

ringen een rookgastester ontwikkeld

waarmee in mum van tijd lekke pakkin

gen zichtbaar worden gemaakt.

•-

Nieuwe remblokken monteren, wat stelt dat nu voor? Maar als de blokken

zijn gefixeerd met geleidepennen voorzien van draad, dan komt het wel

eens voor dat de pen aan de achterkant door roest is beschadigd en de

draad in het fuseelichaam schade oploopt. Niet zelden wordt er dan een

compleet nieuw deel gemonteerd, want de remklauw moet immers goed

vast zitten. Met deze set boort u nauwkeurig de beschadigde draad in het

fuseelichaam uit, waarna u een nieuw draadbusje monteert. Scheelt toch

gauw een kleine € 200,-.

I

Thuis in techniek
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Informatief en praktisch. Hightech in

begrijpelijke taal. Nu snap ik echt hoe
een moderne auto in elkaar zit. Auto &
Motor TECHNIEK heeft verstand van

techniek! Daar kun je op vertrouwen.

Auto & Motor TECHNIEK: goed gezien

Auto & Motor TECHNIEK maakt je

wijzer. De nieuwste technieken, prak

tische tips en interessante reportages.
Maar ook technische autotests, nieuwe

producten en onderhoudsinformatie.

Het tijdschrift Auto & Motor TECHNIEK,
de AMT-Nieuwsbrief en www.amt.nl

houden je technische kennis up-to-date.

aReed Business Information

Voor proefabonnement of
gratis nieuwsbrief:

www.amt.nl



PRODUCTINFO

Werkplaatsapparatuur, producten, accessoires

Reservewiel op spanning
met Airflexx

Productief sleutelen
met Snap-on

H-Base catalogus
vernieuwd

Het controleren van de banden

spanning van het reservewiel is

doorgaans een hele toer. Je moet de

kofferbak uitpakken of het reserve
wiel onder de auto vandaan tove

ren. Met het Airflexx-systeem van

Rema Tip Top is het oppompen van
het reservewiel voortaan in een

oogwenk gebeurd.

Het reservewiel is tegenwoordig

nog maar zelden nodig, maar áls je

geconfronteerd wordt met een
lekke band is het heel vervelend als

het reservewiel een te lage span

ning heeft. Ook de spanning van

het reservewiel moet dus regel ma-

tig worden gecontroleerd. Dat is

eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Het reservewiel ligt onder de afdek

plaat in de kofferruimte of bevindt

zich onder de auto. Even de span

ning meten en de band oppompen

is er dus niet bij.

Daar heeft Rema Tip Top iets op

gevonden: het Airflexx-oppompsys
teem voor reservewielen. Het be

staat uit een onbreekbare verleng

slang met haaks verlengventiel, dat
met het ventiel van het reservewiel

wordt verbonden. Het uiteinde van

de slang wordt op een gemakkelijk

bereikbare plaats gelegd. Daar kun

je eenvoudig de spanning meten

en de band zonodig oppompen. Het

Airflexx-systeem is geschikt voor

'onderhangende' reservewielen en
noodwielen die in de kofferbodem

liggen .•

Rema Tip Top Nederland

'Ir (0318) 50 99 50

www.rema-tiptop.nl

Snap-on komt met nieuwe gereed

schappen, waarmee de monteur

productiever kan sleutelen.

Allereerst een kabelloze slagmoer

sleutelmet accuvoeding,

type CfE4850. Daarmee is tilde monteur optimaal

mobiel, omdat er geen
elektra- ofluchtaanslui-

ting nodig is. De accu

slagmoersleutellevert

krach tige presta ties, zoals een kop

pel van 475 Nm! Ruim voldoende

dus om ook bij wielservice ingezet

te worden. Zoals van Snap-on be

kend heeft de slagmoersleutel een

zeer solide constructie. De tandwie

len zijn gehard, de behuizing is slijt

vast en de slagmoersleutel vibreert

weinig. De toegepaste accu is bin

nen 35 minuten volgeladen (twee

stuks bijgeleverd) en is ook bruik

baar in andere Snap-on-machines.
Nieuw is ook de CDR4850, een

krachtige 18 Volt accu-boormachine.

Nog een belangrijke Snap-on
noviteit is de nieuwe elektronische,

digitale hoekverdraaiings-moments

leutel. Deze TechAngle-sleutel is ver

krijgbaar in een 3/8 inch-type (tot

135 Nm) en 1/2 inch-type (tot 340

Nm). Dankzij de ratelkop met knie

gewricht kan er snel en onder elke

hoek mee gewerkt worden. De mo

mentsleutel geeft niet alleen het

aanhaalkoppel weer, maar ook de

hoekverdraaiing. Moment en gra

den zijn vooraf in te stellen. Bij het

bereiken van het aantal graden

volgt een geluidssignaal en gaat de

sleutel vibreren. Zeker bij het mon

teren van cilinderkoppen levert

deze sleutel een flinke tijdsbespa

ring op omdat een losse gradenme
ter en referentie-arm niet meer

nodig zijn. Voor de voeding zorgen

3 AA batterijen .•

5nap-on Tools

'Ir (020) 568 26 62

www.snapon.com/nl

I

Sinds februari geldt bij Van Heck

de nieuwe elektronische catalogus

H-Base, met niet minder dan een

dikke 100.000 onderdelen voor

11.500 autotypen. Toegevoegd zijn

als nieuwe productlijnen de start

motoren en generatoren van Valeo,

en de ontstekingsdelen van Beru.

Daarbij gaat het wat betreft de

Valeo-producten om 'remanufactu

red', dus minstens zo goed als

nieuw maar wel tot 30 à 40% goed

koper. Ook de kwaliteit van OEM
leverancier Beru behoeft nauwe

lijks toelichting.

Een aantal productgamma's is in

de laatste H-Base bijgewerkt naar
de nieuwste stand van zaken, zoals

de Monroe-schokdempers, MAD

veren en SKF-Ioop- en -spanrollen.

Nieuw toegevoegd werd een flink

aantal delen uit het Nipparts-pro-

72 Auto & Motor TECHNIEK67 2007 2

gramma, van filters tot wiellager

sets, om Aziatische automodellen

vanaf '95 mee te onderhouden. Nog

een aanvulling vormen Febi-motor

steunen en -schakelaars.

Als handige aanvullingen biedt H

Base nu afbeeldingen bij de filterlij
nen van Purflux en Fram, naast

afmetingen en aansluitingen, zo

dat het nog makkelijker wordt een

juiste keuze te maken. Als laatste

nieuwtje noemt Van Heck de Tanik

roestomvormer, om beginnende

roest te neutraliseren. Het is er van

80 mI verpakkingen voor consu

mentenverkoop, waarvoor ook een

toonbankdisplay beschikbaar is, tot

aan professionele grootverbruik

vaten van 5 liter. Meer dan genoeg

veranderingen dus om beslist de

laatste versie van H-Base te gebrui

ken, hij is immers nog gratis ook .•

Fixpoint versnelt
de wielservice
Bij het monteren van wielen is het

altijd weer zoeken naar de slag

moersleutel, doppen en moment

sleutel. Met de Fixpoint-houder van

Explora heeft u al deze gereed

schappen direct onder handbereik.

De houder biedt plaats aan de

luchtsleutel, krachtdoppen en
momentsleutel en is met een

zware magneet, zonder schroeven,

tegen de kolom van de hefbrug of

tegen de zijkant van de gereed

schapswagen te plaatsen .•

Explora

'Ir (0318) 64 82 20

www.explora.nl


