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Montage

1 Montage
1. Monteer de wielen

2. Plaats de zuil tot aan de aanslag
in de voet.

3. Draai de inbusschroeven vast en
gelijkmatig aan.

• Plaats de optiekkast terwijl u de
bedieningsknop ingedrukt houdt
en laat de kast op de voet rusten.

1. Plaats de ijkbrug op de optimale
bedieningshoogte.

2. Draai de rechter schroef aan
terwijl u de arm met de vrije hand
iets ondersteunt om verdraaiing
van de brug te voorkomen.

3. Beide schroeven vast en
gelijkmatig aandraaien zoals
bij de voet.

Vervangingsonderdelen op aanvraag.
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Voorbereiden van het voertuig – volgens StVZO –

2 Voorbereiden van het voertuig – volgens StVZO –
N.B.

De banden dienen de voorgeschreven bandenspanning te bevatten!

Het voertuig dient als volgt te zijn belast:

• Personenauto, met een persoon of 75 kg op de bestuurdersstoel bij een verder onbelast voertuig.

• Vrachtwagens en andere veelsporige voertuigen worden niet belast. (ledig gewicht volgens § 42 alinea 3 StVZO)

• Enkelsporige voertuigen en enkelassige trekkers of machines voor openbare werken (met zitplaats voor bestuurder
of aanhanger: met een persoon of 75 kg op de bestuurdersstoel. Bij hydraulische vering of luchtvering moet de
motor met gemiddeld toerental draaien tot de hoogte van het voertuig niet meer verandert. Als een automatische
correctie van de koplampen of een traploze of 2-traps verstelling aanwezig is, dient u de aanwijzingen van de
fabrikant op te volgen.

N.B.

U dient de nationale voorschriften beslist op te volgen.

2.1 controlevlak ISO 10604
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Opstellen

3 Opstellen
1. Plaats het instelapparaat voor de te controleren koplamp.

2. Plaats de optiekkast in het midden van de koplamp.

Afwijkingen naar boven en naar de zijkant max. 3 cm.

Afstand tussen voorkant optiekkast en koplamp 30 tot 70 cm.

3.1 Uitrichten van de optiekkast naar het voertuig
N.B.

Apparaten met rolvoet moeten voor elke te controleren koplamp afzonderlijk worden uitgericht.

1. Optiekkasten met breedbandvizier moeten zodanig worden uitgericht, dat de vizierlijn (sleuf) twee op dezelfde
hoogte, symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig liggende punten raakt.

2. In afzonderlijke gevallen kan het uitrichten bij bedrijfswagens en autobussen met sterk welvende frontpartijen lastig
zijn. In dat geval dient u met een lood of ander daartoe geschikte voorwerpen het midden van de koplamp op
de vloer over te brengen en met de vizier te meten.
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Insteltabellen

4 Insteltabellen
Voor de diverse voertuigtypen zijn verschillende neigingen van de licht-donkergrens in % voorgeschreven (zie
insteltabel helling licht-donkergrens in % x 10 komt overeen met maat e).

Toleranties

Motorvoertuigen volgens

Nr. 1 en 2 — [%]

Nr. 3 en 4 — [cm]

Koplicht-
afstelmaat "e"

Motorvoertuigen volgens

Nr. 1 en 2 — [%]

Nr. 3 en 4 — [cm] Toegestane afwijking van
koplicht-afstelmaat

Voertuigtype

Dimlicht en
groot-licht-
schijnwerper

Mistlicht
vóór

Naar
boven

Naar
beneden

Naar
links

Naar
rechts

1 Motorvoertuigen met
koplichtgoedkeuring overeenk. EG/ECE

Op voertuig
vermelde
afstelmaat

Op voertuig
vermelde
afstelmaat

Toleranties zoals bij nr. 2

2 Andere motorvoertuigen — afstand van
het midden van het koplicht tot aan de
ondergrond (H) ≤140 cm

a) Personenauto's — compacte en
mini-klasse

Wielbasis < 2,5 m
1,2 2,0 0,2 0,8

b) Personenauto's, stationcars 1,2 2,0

c) Motorvoertuigen met
niveauregelende vering of automatische
hellingcompensatie van de lichtbundel

d) Meerassige trekkers en
arbeidsmachines

e) Eensporige motorvoertuigen en
meersporige motorvoertuigen met één
koplicht

f) Vrachtwagens met vooraan bevindende
laadvloer

1,0 2,0
0,5 0,5

f) Vrachtwagens met
achteraan bevindende
laadvloer

h) Trekkers van
opleggercombinaties

l) Autobussen

M.u.v.
motorvoertuigen
vlgns. nr. 2c

3,0 4,0 1,0 0,5

0,5

3 Andere motorvoertuigen — afstand van
het midden van het koplicht tot aan de
ondergrond (H) >140 cm. Geldt ook voor
motorvoertuigen ≤40 km/h

H/3 H/3+7

4 Eenassige trekkers en arbeidsmachines 2 x N1 20

10 5 52

1) N [cm] ... Maat van de benodigde wijziging van het midden van de lichtbundel op 5 m afstand

2) Geldt niet voor mistlicht
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Insteltabellen

Voor koplampen van motorfietsen en land- en bosbouwkundige (lob)
trekkers en machines voor openbare werken

Koplampen voor
dimlicht

Mist-
lampen

2 Motorfietsen en soortgelijke motorvoertuigen

2.1 93/92/EWG als uitgangspunt voor de controle

a) 2-wielige kleine motorvoertuigen

b) 3-wielige kleine motorvoertuigen

4-wielige lichte motorvoertuigen

Geen eisen

c) Krafträder ohne / mit Beiwagen

d) Motorfietsen met 3 wielen
0,5 tot 2,5 % 2,0 %

2.2 ECE-R 53 als uitgangspunt voor de controle op voertuig
aangegeven
instelmaat

2,0 %

2.3 StVZO als uitgangspunt voor de controle 1,0 % 2,0 %

3. Lob trekkers en machines voor openbare werken en soortgelijke
motorvoertuigen

3.1 EWG (EG)/ECEals uitgangspunt voor de controle

a) Hoogte koplamp:

500 mm < h ≤ 1200 mm

0,5 % bis 4,0 % 2,0 %

b) Hoogte koplamp:

1200 mm < h ≤ 1500 mm

0,5 bis 6,0 % 2,0 %

c) Extra koplamp (aan trekkers die geschikt zijn voor aanbouw aan
voorzijde) H ≤ 2800 mm

H/3 –

3.2 STVZO als uitgangspunt voor de controle

a) Enkelassige trekkers of machines voor openbare werken met
permanent gedimde koplampen, waarop de noodzakelijke helling
van het midden van de lichtbundel is aangegeven

2 x N 2,0 %

b) Meerassige trekkers of machines voor openbare werken 1,0 % 2,0 %
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Controleren van de koplampen met digitale luxmeter

5 Controleren van de koplampen met digitale luxmeter
Voeding:

Standaard 9 V-blokbatterij (niet meegeleverd).

Met de fotoelektrische lichtmeter kan na het afstellen van de koplampen worden gecontroleerd of de maximale
verblindingswaade van het dimlicht wordt overschreden en de minimale verlichtingssterkte van het grootlicht wordt
bereikt resp. de maximale verlichtingssterkte van het grootlicht wordt overschreden.

N.B.

Voordat u de verlichtingswaarden controleert, dient u de koplampen visueel te controleren.

• Stel het schaalwieltje in overeenkomstig de insteltabel.

1. Schakel de taster van lichtmeter in.

2. Lees de waarde af.

Dimlicht: Grootlicht:
Richtwaarden:

– hoofdkoplamp < = 1,2 Lux

Richtwaarden

– 48...240 Lux voor halogeenkoplampen of

hoofdkoplampen.

– 70...180 Lux voor xenonkoplampen.

De verlichtingswaarden voor gecombineerde koplampen met meerdere
geïntegreerde verlichtingsmodulen moeten op grond van de verschillende
afstelmogelijkheden worden beoordeeld in overeenstemming met de
aanwijzingen van de voertuigproducent.
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Koplampen controleren resp. afstellen volgens StVZO

6 Koplampen controleren resp. afstellen volgens StVZO
N.B.

Met het Hella-koplampafstelapparaat kunnen alle koplichtsystemen worden gecontroleerd,
ook DE-, FF-, xenon- en led-koplichten. De grootte van de rechthoek op het controlescherm
komt overeen met het controlevlak zoals de richtlijnen voor het afstellen van koplampen van
motorvoertuigen voorschrijven. Na het afstellen dienen de koplampen zodanig op het voertuig te
zijn bevestigd, dat een onopzettelijke verstelling niet mogelijk is. Na het repareren van de vering
van het voertuig dient de afstelling van de koplampen steeds te worden gecontroleerd. Deze
controle wordt ook aanbevolen zodra een gloeilamp is vervangen.

Bij voertuigen met automatische neigingscorrectie, die de carrosserie- en koplampneigingen bij verschillende
belastingen opvangt, dienen de bijzonderheden van deze voorziening volgens de instructies van de fabrikant te worden
opgevolgd.

Voor het afstellen van koplampen bij voertuigen met handmatige lichthoogteregeling, moet deze regeling zich in de
stand voor de basisinstelling bevinden. Bij koplampen met een 2-standen lichthoogteregeling waarbij geen van beide
standen als basisstand is gekarakteriseerd, dienst als volgt te worden gehandeld:

• Bij voertuigen waarbij de lichtbundel zich met toenemende belasting naar boven beweegt, dient de afstelling in de
eindstand van de lichthoogteregeling te geschieden, waarbij de lichtbundel het hoogst komt.

• Bij voertuigen, waarbij de lichtbundel zich met toenemende belasting naar onderen beweegt, dient de afstelling in de
eindstand van de lichthoogteregeling te geschieden, waarbij de lichtbundel het laagst komt.
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Koplampen controleren resp. afstellen volgens StVZO

a) Koplampen met symmetrisch dimlicht

Dimlicht

Grootlicht

1. SEG in overeenstemming met punt 3.0 uitrichten.

2. Schaalwieltje instellen overeenkomstig insteltabel.

3. Schakel het dimlicht in:

De licht-donkergrens dient over de gehele schermbreedte horizontaal langs de
scheidingslijn te lopen.

4. Corrigeer de koplampenafstelling indien nodig met de instelschroeven.

5. Schakel het grootlicht in.

Het lichtbundelmidden van het grootlicht dient de centrale markering te raken;

6. Eventueel corrigeren met de instelschroeven

7. Als groot- en dimlicht samen worden afgesteld, dient u aansluitend nogmaals
het dimlicht te controleren.

b) Koplampen met asymmetrisch dimlicht

Dimlicht

Dimlicht BI-xenon

1. Apparaat in overeenstemming met punt 3.0 uitrichten.

2. Schaalwieltje instellen overeenkomstig insteltabel.

3. Schakel het dimlicht in:

Bij koplampen met asymmetrisch dimlicht dient de lichtdonkergrens de
scheidingslijn van het controlevlak te raken. Het knikpunt tussen het linker deel
en het rechts stijgende deel van de licht-donkergrens dient langs de loodlijn
door de centrale markering (bovenste kruis) te lopen. De felle kern van de
lichtbundel ligt daarbij rechts van de loodlijn, die door de centrale markering
loopt.

Om het knikpunt gemakkelijker te bepalen, kunt u de linker koplamphelft
(gezien in rijrichting) enkele keren afwisselend afdekken en weer vrijgeven.

4. Controleer het dimlicht vervolgens opnieuw.

Grootlicht: nadat u de licht-donkergrens van het dimlicht in
overeenstemming met de voorschriften heeft afgesteld, dient het
lichtbundelmidden van het grootlicht de centrale markering (bovenste
kruis) te raken.

c) Mistlampen

Mistlicht 1. Apparaat in overeenstemming met punt 3.0 uitrichten.

2. Schaalwieltje instellen overeenkomstig insteltabel.

3. Schakel het mistlicht in:

De licht-donkergrens dient over de gehele schermbreedte horizontaal langs de
scheidingslijn te lopen. Corrigeer de koplampenafstelling indien nodig met de
instelschroeven.

d) Speciale koplampen voor grootlicht (bijv. extra grootlicht)

Grootlicht 1. Apparaat in overeenstemming met punt 3.0 uitrichten.

2. Schaalwieltje instellen overeenkomstig insteltabel.

3. Schakel grootlicht in:

Het lichtbundelmidden van het grootlicht dient de centrale markering te raken.
Eventueel corrigeren met de instelmogelijkheid.

Bij separate grootlichtmodulen (bijv. in combinatie met
bi-xenon-koplampen) dient het grootlicht te worden afgesteld in
overeenstemming met de aanwijzingen van de voertuigproducent, omdat er
in dit geval verschillende mogelijkheden kunnen bestaan.
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Controle van het afstelapparaat

7 Controle van het afstelapparaat
Hella-afstelapparaten worden geijkt geleverd. Onjuiste behandeling van het apparaat (bijv. omvallen) kan een
foutafstelling veroorzaken. Daarom adviseren wij om het apparaat, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, regelmatig
te controleren met het Hella-ijkapparaat 8PD 860 755-01. Dit apparaat is o.a. verkrijgbaar via de groothandel.
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