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Jaltest 
Een boeiende presentatie, enthousiast gebracht door Dennis Wilman, vergezeld door Bert 

Giezen, beiden namens Truckland Amsterdam. Dennis gaf op enthousiaste wijze, met 

gebruik van de nodige Amsterdamse humor, een beeld van diagnose met het Jaltest-

systeem. Hoewel de opkomst zeer gering was kunnen we spreken van een bijzonder 

geslaagde ATC avond. Zij die er niet bij waren weten niet wat ze gemist hebben.  

 

Truckland heeft een aantal vestigingen in Noord en Zuid Holland, in België en in Spanje.  

Door  hun Spaanse vestigingen is 

Truckland in aanraking gekomen 

met het Jaltestsysteem. 

Oorspronkelijk is Truckland 

dealer van Daf trucks. In de loop 

van de tijd zijn daar steeds meer 

activiteiten bij gekomen zoals:  

Ginaf, Fiat, Iveco, Man, Tatra, 

VW service, getrokken materieel 

en een compleet dienstenpakket 

rondom transport en vervoer.  

Dennis schetste een duidelijk 

beeld hoe de komst van meer 

diagnose apparatuur in de dagelijkse praktijk verlopen is. Hoe mensen langzaam maar zeker 

enthousiaste gebruikers van de apparatuur zijn geworden. Na de nodige scepsis groeide bij 

de meeste monteurs op den duur het besef dat je in de werkplaats niet meer zonder een 

modern systeem kunt. 

Het Jaltest systeem is zeer multifunctioneel, het bevat naast diagnose een werkplaats-

handboek van alle truckmerken en types die in het systeem geprogrammeerd zijn. Aan de 

hand van illustraties wordt duidelijk gemaakt hoe een betreffend component er uit ziet en 

welke kenmerken en typenummer het heeft. Ook geeft een plaatje aan waar in het voertuig 

het component gemonteerd is. De monteur hoeft niet allerlei panelen los te halen om de 

montageplaats van het onderdeel te zoeken.  

Een meting uitvoeren van een gekoppelde combinatie is doormiddel van een hulpstuk en 

instructie vanaf het beeldscherm eenvoudig uit te voeren.  

 



Jaltest is onderdeel van de Spaanse Cojali groep, het is in de praktijk ontstaan. Cojali heeft 

zich vanaf 1991 tot nu enorm snel ontwikkeld en is in Spanje even bekend als bijvoorbeeld: 

Bosch en Valeo het bij ons is. 

 

 

Wij kijken terug op een interessante ATC avond. Dennis en Bert nogmaals hartelijk dank voor 

jullie enthousiaste presentatie. 

Klaas van Haeringen  


