
ZOVEEL VOORDELEN...
APK-MEETMIDDELEN VAN AREX

apkdeeltjesteller.nl

TEL UIT JE WINST!

Schone
lucht

DC naald Geladen
schone lucht

Geladen
uitlaatgas

Uitlaatgas

Nieuw van Arex:

CLEAN CHARGING 
TECHNOLOGY
Door de plaatsing van de DC naald in een speciale 
voorkamer met schone lucht vindt er nagenoeg 
geen vervuiling plaats. Dit resulteert in minimaal 
onderhoud en maximale bedrijfszekerheid. 



Onderwagen (optioneel)

KENMERKEN
• 100% stand alone 
• Touchscreen voor een eenvoudige (verplichte) ingave van bijvoorbeeld het kenteken 
• Kleurendisplay voor een heldere weergave (rood afkeur / groen goedkeur) 
• 3,5 meter lange slang met 60 centimeter fl exibele uitlaatsonde voor optimale 

bereikbaarheid (lichte- en zware bedrijfswagens) 
• Unieke Clean Charging Technology voor minimaal onderhoud en maximale 

bedrijfszekerheid
• Twee jaar garantie 
• Hardwarematig voorbereid op benzinevoertuigen

2 jaar garantie

Inclusief 1e keuring
t.w.v. € 245,-

Kijk voor specifi caties op arex.nl 
Prijzen zijn geldig t/m 31-12-2021 onder voorbehoud en excl. BTW 

WERKPLAATS EQUIPMENT
MÉT STERKE AFTERSALES

€5.250,-
van €5.850,-

Bestelnummer: 01.AE-PNC500

AREX 500 DC+ DEELTJESTELLER

W  www.arex.nl KVK  34142418 T  +31 (0)252 419151 E  info@arex.nl

INTRODUCTIEACTIEAREX ONTWIKKELT DOOR (van CPC naar DC+ met CCT)
De CPC techniek, die gebruikt wordt in de tunnelbouw en laboratoria, is door de 
automotive fabrikanten gedownsized naar een portable deeltjesteller. Deze conventionele 
CPC methode vergroot de nanodeeltjes middels condensatie zodat deze groot genoeg zijn 
om met een laser te tellen. 
Meerdere fabrikanten zijn echter verder gegaan en hebben naast een CPC deeltjesteller 
ook een DC deeltjesteller ontwikkeld. De DC methode telt de deeltjes d.m.v. elektrische 
lading. Omdat de DC methode veel praktischer is voor gebruik in de automotive werkplaats 
is de DC deeltjesteller ondertussen de standaard geworden.
Arex ontwikkelt door en komt met DC+, een deeltjesteller zonder verwarmde sonde en 
met CCT (Clean Charging Technology).
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AREX 500 DEELTJESTELLER

Roetfi lters voor schone lucht
Schone lucht is van levensbelang voor gezonde longen. 
Op 13 januari 2020 hebben de Staatssecretaris van Infra-
structuur en Waterstaat (IenW) en zesenveertig gemeen-
ten en provincies het Schone Lucht Akkoord onderte-
kend. Het gaat daarbij om een pakket aan maatregelen 
dat de lucht in Nederland schoner en gezonder maakt. 
Het controleren van roetfi lters in de APK is een van de 
belangrijkste verkeersmaatregelen uit het Schone Lucht 

Akkoord. Door de geringe afmetingen kunnen diesel-
deeltjes tot diep in de longen en zelfs tot in de bloedbaan 
doordringen wat gezondheidsschade met zich mee kan 
brengen. De schadelijke werking wordt mede veroorzaakt 
doordat carcinogene stoff en, zoals Polycyclische Aroma-
tische Koolwaterstoff en (PAKs) zich aan de dieseldeeltjes 
hechten en mee worden ingeademd. Roetfi lters zijn erg 
eff ectief in het afvangen van dieseldeeltjes. 

Regelgeving 1 juli 2022
• Fijnstofmeting verplicht voor alle dieselvoertuigen met 

een af fabriek gemonteerd roetfi lter 
• Bij personenvoertuigen tot 2011 mag het roetfi lter 

verwijderd worden, mits afgemeld bij RDW 
• Bij bestelvoertuigen tot 2012 mag het roetfi lter verwij-

derd worden, mits afgemeld bij RDW 
• Bij vrachtwagens en bussen tot 2014 mag het roetfi lter 

verwijderd worden, mits afgemeld bij RDW 
• Overgangsregeling (afmelden roetfi lter bij RDW) geldt 

enkel voor personenvoertuigen van 2011 t/m 2016 
• Bij een afgemeld roetfi lter betaalt de eigenaar van het 

voertuig de extra wegenbelasting voor oude diesels 
• Afgemeld roetfi lter kan later via een RDW keuring weer 

aangemeld worden 
• Geen verplichting tot aanschaf deeltjesteller, echter 

geen deeltjesteller dan ook geen APK voor voertuigen 
met roetfi lter 

Inschatting aantal dieselvoertuigen 1 juli 2022 (bron: Staatscourant 2021-2214)
Aantal dieselvoertuigen  Personen voertuigen  Bestelwagens  Vrachtwagens  Bussen 
In voertuigpark  1.073.000  903.000  166.000  7.000 
Met roetfi lter  930.000  665.000  112.000  4.000 
APK plichtig met fi lter  824.000  465.000  100.000  3.000 
% APK’s met deeltjesteller  76,8%  51,5%  60,2%  42,9% 

Inschatting aantal dieselvoertuigen 1 juli 2025 (bron: Staatscourant 2021-2214) 
Aantal dieselvoertuigen  Personen voertuigen  Bestelwagens  Vrachtwagens  Bussen 
In voertuigpark  980.000  930.000  176.000  6.900 
Met roetfi lter  990.000  770.000  138.000  4.300 
APK plichtig met fi lter  790.000  580.000  125.000  4.000 
% APK’s met deeltjesteller  80,6%  62,4%  71,0%  58,0% 


