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 Harry Banis senior begon in 1957 met het sleute-
len aan en reviseren van dieselmotoren. Daar-
mee legde hij de  basis voor de gelijknamige BV 

van vandaag de dag. Inmiddels wordt er meer gedaan 
dan ‘sleutelen aan dieselmotoren’. In de loop der jaren 
is er het een en ander bijgekomen. “Zoals een groot-
handel in automaterialen en een diagnostisch centrum 
onder de vlag van Diagnosexpert. En twee vestigingen 
buiten Bussum: één in Huizen en één in Almere”, zegt 
Harry Banis jr., die nu samen met zijn broer Ronald het 
bedrijf leidt. De Bussumse vestiging vormt het hart van 
de dieseltechniek binnen het bedrijf. De werkplaats, die 
is opgedeeld in een aantal ruimtes, staat vol met test-
apparatuur van Bosch en Hartridge. Hier worden brand-
stofpompen en injectoren van Bosch, Denso, Delphi en 
VDO getest, gediagnosticeerd, gerepareerd, gereviseerd 
en opnieuw afgesteld. “In totaal hebben we vijf test-
banken, twee van Hartridge voor Delphi, Denso en VDO, 
drie van Bosch. Daarmee kunnen we de hele diesel-
markt bedienen. Al met al vergde dat een grote  
investering”, aldus Banis. 
Maar daarmee ben je er nog niet. “Om te testen en te 
reviseren heb je meer nodig. Injectoren en pompen ver-
schillen nogal. Dus heb je voor elk type bijvoorbeeld 
aparte opspansteunen, brackets en speciaal gereed-
schap nodig, om maar eens wat zaken te noemen. Daar 
zijn delen bij die bijna net zo duur zijn als de testbank 
zelf. Gelukkig houden fabrikanten wel rekening met de 
toekomst, dus de meeste testapparatuur is vrij een-
voudig op nieuwe situaties aan te passen. Zo hebben 
wij een jaar of vier geleden als eerste in Nederland de 
Bosch EPS 708 common-railtestbank in huis gehaald. 
Hier kunnen we zes injectoren tegelijkertijd testen, met 
een maximale druk tot 2.500 bar. Als je weet dat de 
druk van common-railinjectoren momenteel ligt tussen 
de 1.400 en 2.000 bar, dan weet je dat je nog even 
vooruit kunt met zo’n machine. Aan de andere kant:  
de Hartridge testbank voor common-railinjectoren uit 
2007 is al uitgerust met een zwaardere computer;  
nieuwe printplaten, omdat we tegenwoordig ook de 
Piëzo-lijn testen. Kortom, het blijft allemaal maar  
doorontwikkelen”, aldus Banis.

Actuele info
Omdat het bedrijf officieel revisie- en reparatiepunt is 
voor dieseltechniek van Bosch, Delphi, Denso en VDO, 
staat ook de meest actuele technische informatie van 
de fabrikanten ter beschikking. Banis: “Wij kunnen 
hierdoor gemakkelijk inspelen op de nieuwste ontwik-
kelingen en zelfs die in de verre toekomst. Als bijvoor-
beeld Bosch nu al weet dat er over vijf jaar veertig 
miljoen nieuwe common-railpompen geleverd zullen 
gaan worden, dan kunnen wij daar nu alvast in investe-
ren. Want ook de allernieuwste modellen, die net pas 
zijn uitgeleverd, komen bij ons terecht. De praktijk leert 
immers dat spiksplinternieuwe systemen soms last 
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hebben van kinderziektes. Daar moet je op zo’n  
moment dan wel klaar voor zijn”.

Terugverdienen
Vanwege de forse investeringen wordt de huidige anti-
diesellobby van de overheid in Bussum met argusogen 
bekeken. “Eigenlijk is het raar. Een moderne dieselmo-
tor heeft ten opzichte van andere motoren  
het hoogste rendement. ” Maar dit is niet het grootste 
probleem waar het bedrijf tegen vecht. “Wij hebben als 
branche te maken met een heleboel cowboys. Bedrijven 
die bijvoorbeeld injectoren verkopen als getest en 
gereviseerd, maar dan zonder gebruik te maken van 
originele onderdelen of testmethodes. Dan staat er  
na revisie altijd nog Bosch op de buitenkant van de 
injector, maar dat is dan een Bosch-huls gevuld met 
imitatieonderdelen. Met daarop gewoon de oude  
code voor de ecu van de motor. Na een revisie krijgt  
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een injector altijd een totaal nieuwe code waarmee de 
toleranties zijn af te lezen voor de ecu van de auto.  
Ga je uit van de oude codes, dan kun je echt problemen 
krijgen. Starten wordt moeilijker, de motor draait  
onregelmatig of loopt, in het ergste geval, grote schade 
op. Daarom is het voor een autobedrijf van belang om 
te weten waar gereviseerde spullen vandaan komen. 
Wij gebruiken alleen originele onderdelen, werken met 
voorgeschreven testapparatuur en programmatuur.  
Dan weet de klant dat hij goede delen krijgt. Zelfs in de 
vervangingsmarkt nemen ze het niet allemaal even 
nauw. Kijk, een injector past misschien wel, maar of 
deze nu exact is afgesteld op de motor, dat blijft de 
vraag. Vaak blijft het storingen opleveren”, weet Banis 
ondertussen uit ervaring. 

Nauwkeurigheid
Dat onderdelen uit de vervangingsmarkt – en vooral van 
niet officiële revisie – niet altijd leiden tot het gewenste 
resultaat, heeft alles te maken met nauwkeurigheid. Er 
zijn toleranties, maar die zijn zo waanzinnig klein, daar 
heb je echt speciale, door de fabrikant goedgekeurde 
apparatuur voor nodig. Om een indicatie te geven hoe 
nauwkeurig, vertelt Banis iets over de Hartridge AVM2-PC 
testbank in een van de werkplaatsen: “Deze testbank is 
speciaal afgesteld op common-railsystemen van Denso 
en kan twee injectoren tegelijkertijd testen, kalibreren en 
van een nieuwe code voorzien. Er zijn er maar twee van 
in Nederland. Denso heeft na de aanschaf speciaal een 
van hun mensen uit Japan naar Bussum gestuurd om het 
apparaat in te regelen. Die man is er een hele dag mee 
bezig geweest”. Ondertussen wordt alle apparatuur heel 

geregeld gecontroleerd door de fabrikant en waar 
nodig gekalibreerd, geijkt en van onderhoud voorzien. 
Sommige banken worden zelfs twee keer per jaar onder 
handen genomen, afhankelijk van het aantal draaiuren 
van zo’n bank. 

Hoewel revisie de corebusiness blijft van Harry Banis, 
zorgt de onderdelentak voor het grootste deel van de 
omzet: automaterialen, (gereviseerde) onderdelen en 
een grote ruilvoorraad aan pompen en injectoren. 
“Het een helpt het ander. Wie voor de groothandel 
komt, heeft soms ook behoefte aan revisie of autodi-
agnose. Het is allemaal zo gegroeid door de praktijk, 
die ooit door twee handjes is begonnen”, zo sluit 
Harry Banis af. //

‘Wij hebben als branche te maken 
met een heleboel cowboys.’

> De apparatuur wordt geregeld gecontroleerd.

Harry Banis is opgericht in 1957 door Harry Banis sr. Hij begon als  
dieselspecialist in Bussum en sleutelde de eerste jaren vanuit zijn woning. Na een 
paar jaar kocht hij de huidige vestiging aan de Spiegeldwarsstraat in Bussum en 
begon de uitbreiding van zijn bedrijf, onder andere met de verkoop van automateria-
len en gereedschappen, het specialisme auto-elektronica en de vestigingen in  
Huizen en Almere. 
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