
Volop nieuwe ontwikkelingen bij Overlander 
Met de wielvrije schaarhefbrug van het type Pratik komt Overlander met een oplos-
sing voor onderhoud aan de elektrische auto. Dankzij de draai- en verschuifbare opna-
mearmen blijft de hele onderzijde van de auto volledig vrij. Andere nieuwtjes van de 
werkplaatsinrichter uit Zeewolde zijn een profieldieptemeter en een nieuwe hefbrug 
van Ravaglioli. 
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De wereld van de auto’s is aan het ver-
anderen. Elektrische auto’s komen steeds 
vaker voor op het Nederlandse wegennet. 
Ook dezen moeten uiteraard onderhou-
den worden. Maar gaat dit hetzelfde als 
bij een benzine of diesel auto? Daarbij is 
het heffen van de auto met diverse type 
hefbruggen vrij gemakkelijk en is alles vrij 
toegankelijk onder de auto. Hierdoor kan 
de monteur gemakkelijk aan het voertuig 
werken.                         

Wielvrij heffen elektrische auto’s
Overlander Zeewolde levert, installeert 
en onderhoud alle typen hefbruggen maar 
breidt nu uit met een hefbrug voor het 
wielvrij heffen van elektrische auto’s. On-
derhoud aan een elektrische auto betekent 
dat de onderkant vrij toegankelijk moet 
zijn. In tegenstelling tot de benzine of die-
sel auto is de onderkant van de elektrische 
auto volledig afgesloten d.m.v. beplating. 
Als een elektrische auto op een conven-
tionele standaard hefbrug geheven moet 
worden gaat dit net zoals normale voertui-
gen gemakkelijk. Alleen is de bodem waar 
aan gewerkt moet worden niet geheel vrij 
toegankelijk.

• Stand Alone type WS101 
• Intergrated type WS103 
• Werkplaats-receptie kit type WS102

De Ravaglioli profieldieptemeter maakt 
in enkele seconden een analyse van alle 
banden inclusief een persoonlijk rapport. 
Dit rapport kan dankzij de nieuwe ken-
tekenplaat herkenning type SWS102A2, 
direct digitaal verwerkt worden. Dit zorgt 
ervoor dat de metingen digitaal verschij-
nen op computer of tablet. Hierdoor kan 
de garage direct de resultaten doormailen 
en krijgt de klant direct inzicht in de resul-
taten. Dit werkt dus kosten besparend en 
zorgt voor extra klanttevredenheid. Dank-
zij de kataforese anticorrosie coating blijft 
de profieldiepte meter goed beschermd. 
Dit is de beste manier om roesten tegen te 
gaan. De profieldieptemeter bevat ook au-
tomatische glasreiniging. Dit zorgt ervoor 

Pratik
Het nieuwe type hefbrug, een wielvrije 
schaarhefbrug van het type Pratik, heeft 
een hefvermogen van 3 ton. De brug heft 
het voertuig op de krikpunten d.m.v. draai- 
en verschuifbare opname armen zodat de 
gehele onderzijde van de auto volledig 
vrij blijft. Dit maakt onderhoud mogelijk 
aan de elektrische auto. Het voordeel van 
deze hefbrug is dat de stabiliteit van de 
dubbele schaarlift wordt verleend, terwijl 
tegelijkertijd ook het gebied van het chas-
sis volledig vrij blijft en de hefbrug t.o.v. 
een traditionele 2-koloms hefbrug minder 
vloerruimte in beslag neemt. Door de spe-
ciaal ontworpen schaarconstructie en het 
hydraulische hefsysteem kan de auto zo-
wel voor- als achteruit op de hefbrug ge-
heven worden. 

Ravaglioli Profiler profieldieptemeter
Overlander werkt altijd zeer nauw samen 
met haar fabrikanten. Zo ook met fabri-
kant Ravaglioli uit Italië, leverancier van 
hefbruggen, balanceermachines, ban-
denwisselaars en uitlijncomputers. De 
Ravaglioli Profiler, de computergestuurde 
profieldieptemeter WS100 serie, maakt 
de metingen in de werkplaats sneller en 
nauwkeuriger dan ooit tevoren en zorg 
voor meer omzet. Waar voorheen een 
monteur elke band apart moest opmeten 
doet de computer het werk binnen enkele 
seconden en wordt automatisch de data 
geregistreerd. Er kan gekozen worden voor 
een op- of inbouw variant met de volgen-
de toepassingen:

dat de glasplaatjes over 
de lasers en camera’s niet 
met de hand schoonge-
maakt hoeven te wor-
den. Dit doet het systeem 
volledig zelf waardoor 
de metingen continu be-
trouwbaar zijn.

Hefbrug voor grote en 
kleine auto’s
Vaak moet er bij de aan-
schaf van een hefbrug 
eerst gekeken worden of 
er grote of kleinere auto’s 
geheven gaan worden. 

Als er veel verschillende auto’s geheven 
gaan worden moeten er dus meerdere hef-
bruggen worden aangeschaft. Dit is vanaf 
nu verleden tijd met de hefbrug van Rava-
glioli. Deze is geschikt voor grotere auto’s 
zoals de BMW 7-serie of Mercedes G-
klasse en voor kleinere auto’s zoals Mini 
en Mercedes A-klasse. Het grote voordeel 
aan de Ravaglioli hefbrug is dat bij deze 
uiteenlopende type auto’s de brug ten al-
len tijde stabiel is. 

Deze nieuwe lage (105 mm) wielvrije 
schaarhefbrug heeft een uitschuifbaar plat-
form van 1385/2278 mm en een hefver-
mogen van 3 ton. 

www.overlander.nl
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Marktaanbod Autobranche 

wordt 8 maal per jaar 

in een oplage van 14.000 

exemplaren in controled 

circulation verspreid. 

De doelgroep bestaat 

uit de inkopers in de 

autobranche.

Marktaanbod

Molenwerf 6 C3 

1014 AG AMSTERDAM

T 020-2246388

info@marktaanbod.nl

www.marktaanbod.nl

auto@marktaanbod.nl
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Marktaanbod Autobranche 

is hét vakblad op het gebied 

van productinformatie voor de

Nederlandse automotive sector.
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Design & Prepress

Testapparatuur voor benzine en 
diesel inspuitsystemen 

All Test Solutions is een pure specialis in  testapparatuur 
voor het testen van benzine, LPG, CNG en diesel 

 inspuitsystemen. Onze testapparatuur is ideaal voor alle 
toonaangevende merken en soorten diesel en benzine 

 systemen die wereldwijd worden geproduceerd. 
Uiteraard kunt u ook voor onderhoud en reparaties 

van testapparatuur bij ons terecht.

Servotest – Hartridge – ASNU – Delphi

Carry van Bruggenstraat 12   7321 JL Apeldoorn  T 055-3015165 
info@alltestsolutions.nl

www.alltestsolutions.nl 

Techno Vector wheel alignment systems

€10.995*

*excl. btw en geldig t/m 15-06-2018

INTRODUCTIE PRIJS

tel.: +31(0)570 597837 website: www.a1keurmeesters.nl

technologies

NIEUW

Techno Vector 7  

Aluminium uitvoering met  

4 camera’s
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VDH Tools al 10 jaar pure autogereedschap-specialist

REMA TIP TOP distributeur 
Cattini luchthydraulische 
werkplaatskrikken

VDH-Tools, gevestigd aan de Industrieweg in Zoetermeer, is al 10 jaar actief als groot-
handel in professioneel autogereedschap. Ook online is het bedrijf terug te vinden met 
een groot aanbod gereedschap. VDH Tools is gespecialiseerd in speciaal auto gereed-
schap, handgereedschap, luchtgereedschap en equipment voor de automotive sector. 
De specialisatie ligt in timing- en speciaal gereedschap maar men levert een compleet 
aanbod autogereedschap en equipment.

REMA TIP TOP Nederland, distributeur en specialist in wielservicematerialen, gereed-
schappen en TPMS-producten, heeft een distributieovereenkomst gesloten met Cattini, 
een gerenommeerde Italiaanse fabrikant van hoge kwaliteit luchthydraulische werk-
plaatskrikken. 

goed autogereedschap veel meer is dan 
“de helft van werk”  als je voor een repa-
ratieklus staat. “Tot een paar jaar geleden 
was ik zelf heel actief in het restaureren 
van oldtimers. Dan weet je uit eigen er-
varing dat het hebben van het juiste en 
specialistische gereedschap echt super 
belangrijk is. Soms was ik dagen aan het 
zoeken naar een speciaal stuk gereed-
schap. Wie verkocht het, welke kwaliteit is 

Cattini is een echte specialist en heeft een 
zeer breed programma voor iedere toepas-
sing. De kwaliteit en duurzaamheid zijn 
uitermate geschikt voor professioneel ge-
bruik. “Cattini geeft 3 jaar garantie op zijn 
producten.”      
 
www.rema-tiptop.nl 

Bekende merken zoals RODAC en Weber 
Tools nemen een groot deel van de show-
room in beslag. Maar ook merken als BGS 
en Kraftmann, fabrikanten van werkplaats-
equipment en luchtgereedschap, maken 
deel uit van het VDH assortiment. 

Juiste gereedschap super belangrijk
René Verwijs, initiatiefnemer en oprichter 
van VDH Tools, weet als geen ander dat 

Cattini is al meer dan 45 jaar actief in de 
professionele heftechniek en staat bekend 
om de hoge kwaliteit materialen en de 
duurzame productafwerking. De werk-
plaatskrikken van Cattini zijn populair in 
de markt dankzij hun hoge betrouwbaar-
heid en lange levensduur. Met het nieuwe 
assortiment werkplaatskrikken en toebe-
horen van Cattini wil REMA TIP TOP Ne-
derland een brede range afnemers uit het 
personenwagensegment tot en met het 
zwaardere truck- en landbouwsegment 
kunnen bedienen. 

Professionele ondersteuning
Bernard van Walsem, Directeur bij REMA 
TIP TOP Nederland B.V. meldt : “We zijn 
erg enthousiast om samen te gaan werken 
met de fabrikant Cattini. Onze binnen- 
en buitendienst hebben recentelijk een 
professionele training afgerond. Zij staan 
klaar om onze klanten in hun dagelijkse 
werkzaamheden professioneel te onder-
steunen en een goede service te bieden.“ 

het, is het betaalbaar en kan er snel gele-
verd worden. Door al dat zoeken en zowat 
dagelijks met je hobby bezig te zijn, doe 
je een hoop ervaring op en word je ken-
nis op dat gebied al snel van onschatbare 
waarde.”

Autogereedschap groothandel
In de afgelopen 10 jaar is VDH-Tools uit-
gegroeid tot een niet meer weg te denken 
autogereedschap-specialist. Een groot 
deel van de klanten bestaat uit garagehou-
ders en autoreparatiebedrijven. Maar ook 
professionele hobbyisten weten de weg 
naar VDH Tools te vinden als het om kwa-
liteitsgereedschap moet gaan. Je kunt hier 
terecht voor o.a. schadeherstel en uitdeuk-
gereedschap, test- en meetapparatuur, 
aandrijf- en stuurgereedschap, acculaders 
en startboosters, wiel- en bandengereed-
schap, las- en snijapparatuur, uitlaatge-
reedschap en vele variaties in hand-, elek-
trisch en luchtdrukgereedschap. Maar ook 
voor de inrichting van de werkplaats kun je 
hier goed je slag slaan. Van diverse soorten 
verwarmingen en gereedschapswagens tot 
de aanschaf van een  lichte of zware, al 
dan niet hydraulische autobrug. Uiteraard 
staat dit bedrijf achter de kwaliteit van alle 
geleverde materialen, is erkend dealer 
van Rodac international en Weber Tools 
en levert verder uitsluitend producten van 
gerenommeerde merken zoals  BGS,  Yato-
Vorel, Neo Tools, SP Tools, JBM, Airmac, 
Telwin, BvA hydraulics, Chicago pneuma-
tic, Rodcraft, Kraftmann en vele andere. 

www.vdhtools.nl  

Met kortingscode “Marktaanbod2018” 
krijgt u 10% korting op onderstaande 
producten: 

FORCE Timingset 
Ford 1.0 Eco Boost 
1.0 SCTi - 916G6  
€ 219 ex. BTW

E-TEC Kunststof re-
paratie gereedschap 
- E-9901 € 139 ex. 
BTW

E-TEC 1/2 Slagmoer-
sleutel 20V Li-Ion 
- E-9650 € 399 ex. 
BTW

JBM Servicekar – 
52373

Breed programma apparatuur 
voor testen inspuitsystemen
All Test Solutions is een pure specialist in testapparatuur voor het testen van benzine en 
diesel inspuitsystemen. Het bedrijf is distributeur van o.a. ASNU, Delphi en Hartridge 
testapparatuur. 

Voor het testen van benzine injectie heeft 
men de ASNU benzine injector tester in 
het programma. Met deze tester kunnen 
bijna alle benzine injectiesystemen wor-
den getest. Dat geldt ook voor FSi Piëzo 
gestuurde systemen. Voor het testen van 
diesel commonrail systemen heeft Hart-
ridge de nieuwe Sabre Cri testbank ont-
wikkeld. Deze is geschikt voor testen tot 
een werkdruk van 2500 bar en voor heavy 
duty commonrail systemen en beschikt 
over een Bosch en VDO injector IMA co-
dering.

Krachtige injectortester van Sabre
De nieuwe  Sabre CRi Master of Sabre Cri 
Expert  is een krachtige en gebruiksvrien-
delijke injectortester met een zeer accu-
raat meetsysteem volgens O.E. specifica-
ties. Hij biedt een complete injector test 
en inclusief het meten van de reactietijd 
wordt het proces in slechts enkele minu-

ten doorlopen. Met deze 
tester is het mogelijk om te 
testen met een inspuitdruk 
tot 2500 Bar! Hierdoor is het 
nu ook mogelijk om bijvoor-
beeld de Scania XPI injecto-
ren te testen.

www.alltestsolutions.nl



JN Testapparatuur B.V.

INRUIL ACTIE!

JN Testapparatuur B.V   |   www.jntest.nl   |   info@jntest.nl

Koop bij de man die zelf repareren kan!

VANAF
€ 2.500,-

Meer info?
Bel ons!
0341-265065

Capelec emissieapparatuur
•  Zeer snelle werking!
•  Diagnose roetmeting binnen 10 sec.!
•  Lage afschrijvings- en certifi ceringskosten!
•  Referentieadressen bij u in de buurt!

Wij streven naar 100% klanttevredenheid
Wij leveren APK apparatuur: roetmeters, viergastesters, remmenbanken
nulemissieunits, toerentalopnemers, koplampafstelapparaten, 
EOBD testers en niet te vergeten SERVICE!

Certifi cering en onderhoud: viergastester, roetmeter, nulemissie, remmenbank 
en pedaalkrachtmeter slechts € 495,- excl. BTW per jaar. Geen tussentijdse 
voorrijkosten en geen arbeidsloon! Dus geen verrassingen achteraf!

Voor vrijblijvende informatie over onze producten, service maar ook uitleg 
over dé doorlopende garanties tot 20 jaar belt u 0341-265065.

BM Rollenbank Inbouw / Opbouw
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JNT Platenbank

AVL Toerental opnemer:
Geschikt voor alle type auto’s!

NIEUW! - Nulemissieunit
JN Testapparatuur heeft dé oplossing voor 
het afzuigen van de uitlaatgassen voor 
alle type uitlaten. Ook voor uitlaten 
geïntegreerd in bumpers en voor fi jnstofmeting!

OOK INRUILACTIE REMMENBANKEN!

Zeer snelle 

meting!
Unieke dubbele 

verschilweergave

Gespecialiseerd in APK apparatuur!
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Breed assortiment inlegstukken voor gereedschappen van Sortimo
In samenwerking met toonaangevend gereedschapsproducent Gedore brengt Sortimo, 
specialist in de inrichting van bedrijfswagens, een breed assortiment inlegstukken voor 
gereedschappen. Afhankelijk van de gebruikersvereisten worden ze aangeboden in ver-
schillende versies en kunnen ze individueel gecombineerd worden. 

Alle tools zijn snel terug te 
vinden wat zorgt voor een 
duidelijke vereenvoudiging 
van de werkplekorganisatie.   

Georganiseerd aan het werk
Het gebruik van de inleg-
stukken maakt het dagelijkse 
werk van de vakman heel 
wat makkelijker. Het kwali-
teitsgereedschap van Gedore 
wordt veilig in de slipbesten-
dige uitsparingen gelegd. De 
inlegstukken zijn compatibel 
met de Sortimo L-BOXXen 
G4, de T-BOXXen G, de 
metalen koffer WM 320 en 
met de laden (diepte 4) van 
de Sortimo bedrijfswagen-
inrichtingen en het mobiele 
werkstation WorkMo. Klan-

kan veiliger getranspor-
teerd worden, zonder 
gevaar op beschadiging. 
Door de tweekleurige in-
legstukken merkt de ge-
bruiker meteen wanneer 
een tool ontbreekt en 
wordt deze niet vergeten. 
Ander voordeel: het for-
maat komt perfect overeen 
met dat van het Sortimo 
modulaire rooster voor 
inzetbakjes. De compa-
tibiliteit met het Sortimo 
productassortiment is een 

onmiskenbare troef!

www.sortimo.nl 

ten hebben de mogelijkheid om verschil-
lende stukken te combineren gebaseerd 
op hun individuele gebruik. Dankzij de 
geïntegreerde verzonken handgrepen kan 
het benodigde gereedschap snel en er-
gonomisch uit de box of koffer genomen 
worden.

De voordelen van de inlegstukken in 
schuimrubber zijn duidelijk: het gereed-
schap is overzichtelijk georganiseerd en 

Autocom communiceert via 
DoIP met nieuwe Volvo XC60, 
XC90, S90 en V90

Nieuwe serie modulaire werk-
plaatssystemen bij Huvema

Universele Autocom diagnoseapparatuur kan vanaf nu communiceren met de nieuwe 
Volvo 2016, 2017 en 2018 modellen XC60, XC90, S90 en V90 die zijn uitgerust met het 
Diagnostic Communication over Internet Protocol (DoIP).

Goede prestaties beginnen met een professionele werkplaats. Onder dat motto heeft 
Huvema zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke totaalleverancier van 
apparatuur, gereedschappen en toebehoren, waarmee een complete professionele 
werkplaatsinrichting onder één dak wordt geboden.

Volgens Erik Streurman van Autocom 
importeur DiagnosES krijgen voertuigen 
steeds meer elektronische rij-assistentie-
systemen. “Die communiceren met elkaar 
én de buitenwereld. De data die door deze 
systemen gegenereerd wordt, kan van-
wege de grote hoeveelheid niet meer via 
de traditionele CAN-bus getransporteerd 
worden.” Daarom is er een nieuw data 
transportprotocol ontwikkelt: DoiP. Streur-
man: “Datacommunicatie in voertuigen 
via DoIP is vele malen sneller dan de 
traditionele CAN data-overdracht. Steeds 
meer autofabrikanten passen DoIP toe 
als communicatiestandaard. Specialist op 
het gebied van diagnose Autocom, heeft 
nieuwe software waarmee zijn diagnose-
apparatuur via DoIP kan communiceren.”

Focus op service
Autocom release 2018.00, update de Au-
tocom Cars CDP+ diagnose-software in 
eerste instantie met DoIP protocollen om 
diagnose te kunnen stellen aan de nieu-

Op shop.huvema.nl vindt u alle benodigd-
heden voor de (professionele) werkplaats: 
van werkplaatsinrichting tot compresso-
ren, van machines tot handgereedschap. 
Met de eigen technische dienst kan Hu-
vema een goede en unieke service bieden. 
Met ruim 50.000 producten op voorraad 
in het magazijn in Veghel levert Huvema 
de artikelen snel en betrouwbaar. Ook het 
zelf afhalen in Veghel van bestelde artike-
len is mogelijk. De winkel van Huvema is 

we Volvo XC60, XC90, S90 en V90. De 
Zweedse diagnose-fabrikant uit Trollhät-
tan focust in eerste instantie op service ge-
relateerde systemen. Met update 2018.00 
kan Autocom diagnose-apparatuur com-
municeren met de motor-regeleenheden 
van benzinemotoren, dieselmotoren en 
de ECU van de elektronische handrem en 
het instrumentenpaneel om de reset van 
de service interval reminder te kunnen uit-
voeren.

Meer voertuigsystemen en functies volgen 
in volgende Autocom updates. Om up-
dates te kunnen installeren, is een geldige 
Autocom licentie vereist. Om te kunnen 
communiceren met de Volvo’s heeft Auto-
com een DoIP adapterkabel aan zijn pro-
ductassortiment toegevoegd.

www.diagnoses.biz

op alle werkdagen open. 
Hier kunt u tijdens kan-
tooruren altijd terecht 
voor vakkundig advies en 
informatie.

Efficiënt organiseren 
werkruimte
Als primeur toont Huve-
ma op de Auto Prof - AMT 
Live een klein gedeelte 
van een nieuwe serie 
modulaire werkplaats-
systemen. Met deze zeer 
prijsgunstige serie werk-
plaatsinrichting biedt 

Huvema een perfecte oplossing voor het 
efficiënt organiseren van de werkruimte. 
De kwalitatief hoogwaardige werkplaats-
kasten en -tafels bieden de mogelijkheid 
om onderdelen en materialen adequaat 
op te ruimen en systematisch op te slaan. 
Met de gereedschapswagens uit de serie 
kan eenvoudig mobiel worden gewerkt. 
Een uitgebreid assortiment van deze werk-
plaatssystemen staat opgesteld in de win-
kel van Huvema in Veghel.

Inmiddels heeft Huvema bij diverse werk-
plaatsen van gerenommeerde bedrijven 
(zoals BMW, Volvo en Porsche) de gehele 
werkplaats ingericht met apparatuur, werk-
plaatssystemen en toebehoren. Huvema 
laat tijdens de Auto Prof zien dat het in-
richten van een volledige werkplaats ook 
betaalbaar kan zijn. Op stand 151 richt 
Huvema een conceptwerkplaats in, com-
pleet met professionele apparatuur, hoog-
waardige modulaire werkplaatssystemen 
en gereedschappen van hoge kwaliteit. 

www.shop.huvema.nl



+31 (0) 40 248 2 255 helmut-fischer.com

De robuuste meetinstrumenten van FISCHER, vol 
technologie, presteren perfect in de wereld van 
corrosiebescherming.

•  Laagdiktemeting op aluminium of staal 
– zonder extra kalibratie

• Onverwoestbaar van buiten, high-tech van 
binnen 

• Eenvoudig in gebruik – bereikt iedere plek, 
past in elke broekzak

•  Comfortabel aflezen – het verlichte scherm 
draait automatisch 

• Meet volgens standaardprotocollen – met 
speciale standen voor IMO PSPC en 
SSPC-PA2

Wendbare krachtpatser

NU MINIMAAL 

250,- EUR

INRUIL VOOR UW OUDE 

LAAGDIKTEMETER,

ONGEACHT MERK OF 

TOESTAND
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Snel en volledig uitlijnen met 
Techno Vector 3D wieluitlijners 
met WideScope-technologie

Profiel scannen tijdens 
overrijden met de Treadspec

Techno Vector 3D wheel alignment systems zijn de nieuwe generatie wieluitlijners. 
Door de nieuwste innovaties en technologieën zijn de Techno Vector 3D-wieluitlijners 
optimaal voor een snelle en volledige uitlijning van de wielen. Hierbij kan worden ge-
kozen tussen een 2 of een 4 camerasysteem, waarbij het 4 camerasysteem met 1 meting 
alle uitlijnhoeken van de wielen bepaalt.

CBX Nederland introduceerde begin 2017 de unieke GrooveGlove handheld banden 
profiel scanner. Inmiddels is er ook een volautomatische drive-over variant genaamd 
de TreadSpec Drive. 

Correcties real-time volgen
De metingen kunnen op vloerniveau wor-
den uitgevoerd waarna de correcties van 
de wielstanden, op aanpassingshoogte, 
real-time kunnen worden gevolgd. Het sy-
steem is uit te breiden met een tablet voor 
optimaal inzicht in de uitgevoerde aanpas-
singen aan de wielstanden. 

De Techno Vector voert metingen uit door 
zeer nauwkeurige 3D-positieregistratie 
van de targets, welke op de wielen zijn 
geplaatst. Door eenvoudige procedures, 
zoals een rolcompensatie meting, worden 
alle wiel-uitlijnhoeken en posities van de 
wielen ten opzichte van elkaar berekend.

Breed toepasbaar
Techno Vector 3D-wieluitlijners zijn ont-
worpen om metingen te verrichten en 
aanpassingen te registreren aan zowel 
stuurbare als niet-bestuurbare assen van 
auto’s, vrachtwagen en trailers. Techno 
Vector 3D-wieluitlijners zijn geschikt om 
te worden gebruikt in onder andere auto- 
en vrachtwagenbedrijven, bandenbedrij-
ven en servicestations. 

www.a1keurmeesters.nl
T 0570-597837

zichtbaar wordt, wederom volgens het 
overzichtelijke rapport.

De TreadSpec en GrooveGlove zijn o.a. 
gekoppeld aan de populaire CarSystems 
garagesoftware. Een scan uitvoeren kop-
pelt het rapport direct aan de klant bin-
nen de CarSystems software, waardoor de 
garagehouder alle klantgegevens netjes 
op één plek kan bewaren. De API van de 
bovengenoemde profielscanners is een-
voudig te integreren in andere software-
pakketten voor automatische integratie 
van data.

Wielservice
Een ander nieuwtje van CBX is de TECO 
740 balanceermachine. Deze neemt mid-
dels een automatische laser alle maten 
van de velg volautomatisch op tijdens de 
balanceercyclus. Ook het ‘verborgen ge-
wicht’ programma verloopt volledig auto-
matisch waarbij de machine automatisch 
de spaken herkent. Elektrische opspanning 
is bij deze machine standaard. Optioneel 
kan de hoogteslag bij elke band automa-
tisch gemeten worden waardoor direct 
duidelijk is of er iets met de band/velg 
combinatie aan de hand is.

Effectief gebruik data
Bij CBX Nederland heeft men alle ken-
nis in huis voor het effectief gebruiken 
van data uit bandenscanners. Zij leggen u 
graag uit hoe u kunt leren te herkennen 
waar de breekpunten liggen bij uw klant. 
Wanneer moet u uw klant benaderen voor 
nieuwe banden, en hoe kunt u uit die be-
zoeken meer halen dan alleen banden-
verkoop? CBX help garagehouders een 
vertrouwensrelatie met hun klanten op te 
bouwen met GrooveGlove of Treadspec! 
Dit is niet alleen interessant voor banden-
specialisten. In Frankrijk blijkt dat vooral 
dealerbedrijven veel profijt hebben van 
het gebruik van de data die bandenscan-
ners opleveren.

www.cbx-nederland.nl

De belangrijkste innovatie van de Techno 
Vector 3D-wieluitlijners is de WideScope-
technologie, die uniek is in de wereld. 
Dankzij deze technologie is het opera-
tionele bereik van de uitlijner, bij een 
hefbrug, tweemaal zo groot als die van 
vergelijkbare wieluitlijners, zonder dat de 
camera’s in hoogte moeten worden ver-
steld. De camerabalk of losse camera’s 
kunnen nagenoeg op een willekeurig po-
sitie ten opzichte van het voertuig worden 
gemonteerd. Hierbij zijn de enige rand-
voorwaarden dat de positie van de came-
ra’s ten opzichte van elkaar niet verandert 
en dat de camera’s in het gewenste hefbe-
reik de targets kunnen blijven zien.

Deze overrijdbare bandenscanner is uniek 
omdat deze als enige automatisch het ken-
teken van de auto herkent, over de volle-
dige breedte de profielen beoordeelt op 
uitlijning en rotatieadvies, en automatisch 
direct een rapport naar de cloud stuurt. 
Voor de auto op de brug staat is het com-
plete rapport inclusief foto en kenteken 
aangemaakt. Daarnaast houdt de slimme 
TreadSpec Drive met extra sensoren exact 
bij waar de auto is, zodat deze weet welke 
as hij scant.

GrooveGlove selectie winterbanden 
en fleetowners

De GrooveGlove is recentelijk uitgebreid 
met een speciale winterbanden-selectie. 
De software gebruikt andere grenswaar-
den voor winterbanden dan bij zomer-
banden aangezien een winterband eerder 
aan vervanging toe is dan een zomerband. 
Voor het scannen van truckbanden is de 
GrooveGlove Fleet nu ook beschikbaar. 
Een nieuwe speciale modus maakt het 
mogelijk zeer snel een periodieke controle 
van de banden van trailers en opleggers uit 
te voeren, wederom inclusief uitlijnadvies. 
De rapporten en gegevens worden ook 
weer automatisch opgeslagen waardoor 
een perfect inzicht in slijtagepatronen 

Ruitreparatie in een handomdraai 
met Duobond Air Removal Tool
Duobond lanceert een innovatieve oplossing voor nog efficiëntere ruitreparatie. Duo-
bond Air Removal Tool (DART) is een instrument voor het verwijderen van lucht uit 
beschadigd gelamineerd glas, oftewel: sterretjes in auto- en vrachtwagenruiten. DART 
past op de bestaande Duobond-reparatiebruggen Attack, Fixer, IQ-2 en IRIS. 

Deze innovatieve tool produceert een 
hoog vacuüm waarmee monteurs eenvou-
dig en zeer snel alle lucht kunnen verwij-
deren uit een breuk terwijl ze de bescha-

diging vullen met hars. Dit vacuüm is af te 
wisselen met een instelbare druk waardoor 
hars direct de vrijgekomen ruimtes vult. 
Ruitreparatie in een handomdraai dus. 

Schoon, snel en zonder lakschade
DART is zeer gebruiksvriendelijk dankzij 
de bajonetsluiting, het lichte materiaal en 
de eenvoudige bedienbaarheid. De tool 
bestaat voor het grootste deel uit kunststof 
en heeft daardoor een laag gewicht. Dit 
maakt het bij uitstek geschikt voor gebruik 
op verticaal geplaatst glas zoals de ruit 
van een vrachtwagen of bus. De kunststof 

injectiebuis en pen kunnen volledig gede-
monteerd worden en zijn dus eenvoudig te 
reinigen. Het gebuikte kunststof is schoon, 
ondoordringbaar voor hars en oxideert 
niet. Hiermee waarborgt Duobond een 
schone reparatie. Het kunststof zorgt er 
ook voor dat de omgevingstemperatuur 
nauwelijks invloed heeft op de viscositeit 

van de UV-hars, ook wanneer DART een 
nacht in een koude bus heeft gelegen.

www.glasstech.nl 
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Wolf Tools levert 90% 
programma direct uit voorraad

Autoschade Herstel Groep primeur 
in duurzaamheidsprogramma 
BASF Coatings Services

Heisterkamp breidt uit en kiest 
opnieuw voor Spies Hecker

Met een constante voorraad van meer dan 100 hefbruggen en meer dan 50 de- en mon-
teer balanceerders en 3D uitlijncmputers is Wolf Tools, gevestigd in het Gelderse Laren, 
in staat 90% van haar programma direct uit voorraad te leveren. Iets wat tegenwoordig 
steeds belangrijker wordt. 

BASF Coatings Services heeft, als leverancier van autoreparatielakken, een ondersteu-
nings- en adviesprogramma ontwikkeld dat speciaal gericht is op duurzaamheid en 
milieuvriendelijkheid binnen het schadeherstelbedrijf. 

Heisterkamp Truck & Trailerservice uit Oldenzaal heeft na een flinke bedrijfsgroei haar 
pand uitgebreid met een nieuwe spuiterij. Met deze nieuwe spuiterij heeft Heisterkamp 
de mogelijkheid om een totaalpakket van carrosserie- én spuitwerk uit te voeren onder 
één dak. 

De monteurs van Wolf Tools staan garant 
voor een professionele levering, installatie 
en niet te vergeten aftersales.  

Steeds langere bruggen
Martijn Memelink van Wolf Tools: ‘Ons 
nieuwste model schaarhefbrug brengt 
de traditionele merken in verlegenheid. 
De markt vraagt om steeds langere brug-
gen. En dat terwijl het door ruimtegebrek 
in de werkplaats vaak niet mogelijk is de 
brug in de vloer te laten zakken. Daarvoor 
heeft Wolf Tools de WL552L ontwikkeld. 
Het is een schaarhefbrug met 5 ton hef-

Autoschade Herstel Groep, de landelijke 
autoschadeketen met meer dan 50 herstel-
bedrijven, zal als eerste partij deelnemen 
aan dit duurzaamheidsprogramma. Door 
middel van een uitgebreide audit, de zo-
geheten ‘Duurzaamheidscheck’, worden 
de individuele vestigingen door BASF Coa-
tings Services gecertificeerd. BASF Coa-
tings Services zal samen met Autoschade 
Herstel Groep de vestigingen ondersteu-
nen om aan de gestelde eisen te voldoen 
en zo het gewenste certificaat te behalen. 
De introductie van het ondersteunings- en 
adviesprogramma vond plaats tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van Auto-
schade Herstel Groep die plaatsvond op 
31 mei 2018.

Koploper duurzaamheid
Autoschade Herstel Groep heeft al jaren 
een actief duurzaamheidsprogramma en 
was koploper met het certificaat Groen 
Autoherstel. Autoschade Herstel Groep 
geeft aan: ‘’Door nu weer als eerste partij 
deel te nemen aan het duurzaamheids-
programma en de vestigingen actief te 
begeleiden bij hun inzet voor het milieu 
op lange termijn, zet Autoschade Herstel 
Groep de wens om duurzaam te opereren 
kracht bij.’’ In een later stadium zal BASF 
Coatings Services soortgelijke program-
ma’s ook aan andere schadeherstelbedrij-
ven aanbieden.

De mogelijkheid tot ondersteuning en ad-
vies op het gebied van duurzaamheid en 
de daaraan gekoppelde certificering ligt in 

Rudi de Groot, afdeling Truckservice bij 
Heisterkamp: “Spuitwerkzaamheden wer-
den eerst uitgevoerd op één van onze an-
dere locaties. Deze spuitcabine voldeed 
niet meer volledig aan de huidige eisen. 
Hierdoor konden we met de voorbewer-
kingsruimte en de spuitcabine de capaci-
teit niet meer aan. Om die reden hebben 
we geïnvesteerd in uitbreiding van een 
nieuwe spuiterij. Ook de voorbewerkings-
ruimte is maar liefst 4x groter geworden. 
We hebben alles volgens de nieuwste 
technieken en normen m.b.t. milieu, arbo 
en veiligheid ingericht en kijken ernaar uit 
onze klanten de complete service vanuit 
Oldenzaal te kunnen aanbieden.” 

Totaalconcept transportsector
Heisterkamp biedt een totaalconcept voor 
de transportsector. Naast Trucking biedt 

vermogen, 5.2 m rijbaanlengte en slechts 
22 cm opbouwhoogte. De brug heeft ruim 
voldoende stijfheid en stabiliteit om pro-
bleemloos te kunnen uitlijnen.’

Deze brug is voorzien van een wielvrij 
hefsysteem dat over de volle breedte van 
de rijbaan functioneert en daardoor maxi-
maal bereik onder de auto realiseert. Dit 
wielvrije hefsysteem is bovendien volledig 
in de rijbaan verzonken. Hierdoor ontstaat 
een volledig vlakke rijbaan, ideaal bij het 
uitlijnen van auto’s.

3D uitlijncomputer
Memelink: ‘Onze nieuwste model 3D uit-
lijncomputer laat iedereen verbazen. Het 
is een volledig mobiele set. Ideaal voor 
3D uitlijnen op plekken waar meerdere 
uitlijnhefbruggen beschikbaar zijn of daar 
waar het simpelweg niet mogelijk is om 
een vaste opstelling te maken. Door de 
unieke technologie van ultra HD camera’s 
met een ongeëvenaarde software is het 
mogelijk de uitlijncomputer voor de brug 
te rollen en direct te starten met de me-
ting. De camera bar volgt volautomatisch 
de hefbrug bij het liften of dalen.

www.wolftools.nl

het verlengde van de nieuwe, duurzame 
productlijnen die BASF Coatings Services 
recent geïntroduceerd heeft voor de re-
paratielakmerken Glasurit en R-M. Deze 
nieuwe productlijnen helpen fossiele 
brandstoffen en CO2 te besparen en bie-
den autoschadeherstelbedrijven de mo-
gelijkheid om zich te onderscheiden van 
concurrenten en samen met hun klanten 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
toekomst.

Over BASF Coatings Services
BASF Coatings Services is actief in de 
markt voor autoschadeherstel en carros-
seriebouw en biedt een uitgebreid pakket 
autoreparatielakken en non paint produc-
ten. Naast het aanbod van een basispakket 
producten en kleuroplossingen voor zowel 
de personen- als bedrijfsvoertuigensector 
ondersteunt de organisatie klanten door 
middel van trainingen en via verschillende 
consultancy diensten. Het hoofdkantoor, 
distributiecentrum en Refinish Compe-
tence Centre (trainingscentrum) van BASF 
Coatings Services zijn in Maarssen te vin-
den.

www.basf.com

Heisterkamp Truck Rental & Leasing, Trai-
ler Rental & Leasing, Truck & Trailer Ser-
vice, Breakdown Service, Used Trucks en 
Commercial Vehicles. Truck & Trailer Ser-
vice heeft al jaren ervaring in het uitvoeren 
van huisstijlprojecten. Heisterkamp Break-
down Service werkt samen met 20.000 
Europese partners. Ook na de uitbreiding 
kiest Heisterkamp weer voor Metalak en 
de Spies Hecker lakproducten. “Wij zijn 
heel tevreden over de samenwerking met 
Metalak en de effectiviteit en langdurige 
kwaliteit van de producten,” vertelt De 
Groot. 

Spies Hecker Permafleet Serie voor zwaar 
vervoer ondersteunt een efficiënt werkpro-
ces door de korte applicatie- en droogtij-
den. En dat is belangrijk bij projecten waar 
gewerkt wordt met strakke deadlines. De 
Groot voegt hieraan toe:” We willen ons 
in de toekomst nog meer gaan richten op 
professionele restyleprojecten en we wil-
len ons totaalpakket nog verder uitbrei-
den. Naast trucks en trailers kunnen we 
ook industriële bedrijven van dienst zijn.”

www.metalak.nl 
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Nieuwe werkplaats Auto Weijenberg Heesch telt negen 
hefbruggen van MecTec
Na een grondige verbouwing heeft Audi-specialist Auto Weijenberg uit het Brabantse 
Heesch een paar weken geleden de compleet vernieuwde werkplaats in gebruik ge-
nomen. Ramon Weijenberg: ‘Door de continue groei van het aantal motorreparaties 
konden we met de 4 bruggen die we hadden echt niet meer uit de voeten. Met een 
compleet vernieuwde werkplaats, met 6 stempelbruggen en twee schaarhefbruggen 
van MecTec, hebben we nu weer ruim voldoende capaciteit om onze klanten optimaal 
te kunnen bedienen’.

Uit het hele land, en ook uit België, weten 
Audi rijders en garagisten bij motorproble-
men de weg naar Auto Weijenberg uitste-
kend te vinden. Vaak gaat het om schade 
veroorzaakt door een gesprongen distribu-
tieketting. Dan moet de motor er uit wor-
den gehaald en compleet worden gerepa-
reerd, onder andere de cilinderkoppen.  

Zeer complexe reparaties
Ramon Weijenberg: ‘Er zijn in heel Neder-
land maar een paar garages die dit soort 
complexe reparaties echt goed uit kunnen 
voeren. Het klinkt misschien een beetje 
onbescheiden maar wij zijn gewoon heel 

erg goed in het herstellen van schades aan 
Audi-motoren. En dat doen we tegen hele 
scherpe tarieven. Logisch dus dat autobe-
zitters maar ook college garagisten steeds 
vaker een beroep op ons doen en er dan 
steeds meer ruimtegebrek ontstaat. Dat is 
ook gelijk de reden dat wij gekozen heb-
ben voor 6 stempelbruggen van MecTec. 
Die nemen namelijk minimale werkplaats-
ruimte in beslag. En je hoeft niet meer te 
steken om een auto op de brug te zetten’.

Complete herinrichting
De werkplaats van Weijenberg is com-
pleet onder handen genomen. Dus niet 

alleen de bruggen maar ook compleet 
nieuwe werkbanken, vloeren en voor elke 
brug een kast waarin alles dat nodig is 
om de bruggen te bedienen netjes is weg-
gewerkt. De stempelbruggen Uni 2.35 
Plus van Hermann en een schaarhefbrug 
van OMCN type Xline, zijn geleverd en 
geïnstalleerd door MecTec hefbruggen: 

‘Tijdens de herinrichting hebben we uit-
stekend samenwerkt met Chris Kuijer van 
MecTec. Wat zo handig is is dat MecTec 
met een enorme vrachtwagen voor komt 
rijden en werkelijk alle denkbare gereed-
schappen en onderdelen direct bij de 
hand heeft. Dat werkt echt enorm prettig. 
Ze hebben zelfs een heftruck en hoogwer-
ker bij zich. Samen met MecTec, ons eigen 
personeel en Weijnberg sr., hebben we al-
les opnieuw ingericht. Daarvoor moesten 
we wel drie weken dicht en heeft MecTec 
de hele klus zeer nauwkeurig geplanned. 
Het was nog een hele klus voordat we 
dicht konden omdat we natuurlijk wel 

de werkplaats leeg moesten hebben en 
moesten zorgen dat onze klanten voor de 
verbouwing weer de weg op konden. We 
hebben met z’n allen keihard gewerkt om 
dat voor elkaar te krijgen maar uiteindelijk 
is dat uitstekend gelukt’. 

Echte hefbruggen specialist 
Als echte hefbrugspecialist levert MecTec 
nieuwe en gebruikte hefbruggen in alle 
mogelijke typen en maten. Chris Kujier: 
‘Wij zijn klein genoeg om korte lijnen te 
hebben met elke klant en groot genoeg 
om zelfstandig importeur te zijn van hoog-
waardige hefbrugmerken als Hermann uit 
Duitsland en Galta uit Italië. De OMCN X 
Lines worden betrokken bij Arex uit Lisse. 
Samen met onze klanten kijken wij naar 
de best passende hefbrug en/of hefbrug-
gen in zijn specifieke situatie’. 

Ook gebruikte hefbruggen
Hefbruggen, nieuw en gebruikt, voor per-
sonen- en vrachtauto’s, voor bussen, cam-
pers en motoren. De voorraad tweede-
hands van MecTec wisselt wekelijks, soms 
zelfs dagelijks. Als de door u gewenste 
brug er vandaag niet is, kunt u bij MecTec 
een zoekvraag neerleggen. Vaak staat een 
ingekochte brug nog op een van de aan-
hangers als de nieuwe klant al in beeld is. 

Afladen is dan niet nodig, de vrachtauto 
rijdt gewoon door naar de nieuwe loca-
tie waar de hefbrug desgewenst wordt ge-
monteerd en geïnstalleerd. Alleen bruggen 
die aan de kwaliteits- en veiligheidseisen 
voldoen, krijgen van MecTec het stempel 
‘goedgekeurd’, met de bijbehorende ga-
rantie.

Info over onderhoud altijd  
up-to-date

Uiteraard kan MecTec ook het onderhoud 
en de reparatie van hefbruggen uitvoeren. 
“Wij hebben geïnvesteerd in een uitge-
breid computersysteem waarin de onder-
houdsgegevens staan van alle hefbruggen 
die wij voorzien van service. Uiteindelijk 
hebben wij per hefbrug een compleet log-
boek, zodat wij de beste service en on-
derhoud kunnen bieden aan het product. 
Zowel wij als onze klanten kennen de ac-
tuele status van de hefbruggen of kunnen 
die opzoeken op elk moment, en weten 
welke problemen er op termijn misschien 
te verwachten zijn. Op dit moment is het 
niet noodzakelijk om per brug de verrichte 
werkzaamheden vast te leggen, maar dat 
zou binnenkort een wettelijke verplichting 
kunnen zijn. In elk geval zijn wij al voor-
bereid op toekomstige ontwikkelingen. 
Dit alles in het kader van goedwerkende 
hefbruggen en een veilige werkomgeving’.

Electro-magnetische 2 kolomsbrug van 
Hermann

De werkplaats van Auto Weijenberg is compleet onder handen genomen inclusief nieuwe bruggen, vloeren en werkbanken
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Hermann: Duitse topkwaliteit
MecTec is importeur van een lijn kwa-
litatief hoogwaardige hefbruggen in het 
topsegment.  Hermann is een Duits kwa-
liteitsmerk dat gespecialiseerd is in onder 
andere stempelbruggen. Deze kunnen 
naar wens aangepast worden voor mon-
tage in andere merken cassettes. Dankzij 
de rechtstreekse import is MecTec in staat 
van meerdere merken scherpe prijzen te 
bieden en levert men (reserve)onderdelen 
direct uit voorraad. Chris Kuijer: ‘Persoon-
lijk contact vinden we heel belangrijk. Dat 
geldt zowel voor klantenrelaties als voor 
relaties met leveranciers. Een aantal malen 
per jaar bezoeken wij daarom onze fabri-
kanten. Samen bespreken we dan wat er 
nog beter kan op het gebied van hefbrug-
techniek. Ook wordt er gekeken of klan-
tenwensen kunnen worden vertaald naar 
product-aanpassingen op korte of langere 
termijn’.

Aerone: Uitlijning met uiterste 
precisie

Aerone is een geweldige ontwikkeling op 
het gebied van uitlijning. Het systeem is 
ontwikkeld door het Duitse merk Her-
mann. Met behulp van het Aerone systeem 
kan er met hoge nauwkeurigheid uitge-
lijnd worden zonder tussenkomst van an-
dere hulpmiddelen. Het wieluitlijningssy-
steem is zo ontwikkeld, dat het chassis van 

het voertuig dat uitgelijnd dient te worden 
volledig vrij is van spanning, waardoor de 
hoge nauwkeurigheid gerealiseerd kan 
worden. Deze nauwkeurigheid is zeker 

geen overbodige luxe 
als men kijkt naar de 
precisie die benodigd 
is bij de voertuigen 
van tegenwoordig.

Moderne voertuigen 
hebben zeer veel 
baat bij een accuraat 
aangepast en inge-
steld chassis. Toene-
mende kwaliteit en 
steeds krachtigere 
motoren vragen om 
nauwkeurigheid in 
de aanpassingen van 
het chassis waarbij 
de wieluitlijning van 
groot belang is. De 
frictieloze luchtbuffer 
van het unieke aerone-systeem zorgt voor 
uitstekende positionering van het uit te 
lijnen voertuig. Door deze techniek is het 
complete chassis van het voertuig geheel 
spanningloos, waardoor het uitlijnen van 
de wielen met uiterste nauwkeurigheid 
uitgevoerd kan worden.

Platen individueel instelbaar
Het systeem is op een centrale controle 
unit te bedienen. De platen van het Aero-
ne systeem kunnen individueel ingesteld 

worden of per as van het voertuig. Is de 
positie van de Aerone platen volledig in-
gesteld, dan kunnen deze vastgezet wor-
den op de ingestelde positie. Het vastzet-
ten van de platen gaat middels een knop 
die er uiteindelijk voor zorgt dat de platen 
vacuüm worden gezogen, waardoor deze 
niet meer kunnen veranderen van positie. 
Aerone kan gebruikt worden in een twee 
of vier platen systeem.

Professionele keuringen 
MecTec is een gecertificeerde keurmeester 
voor de RAI/RDW. Sinds 1 januari 2010 
mogen Apk-keuringen voor auto’s en an-
dere voertuigen alleen worden verricht op 
goedgekeurde hefbruggen. 

www.mectec.nl

In de truck van MecTec is een complete mobiele werkplaats ingericht met daarin alle 
mogelijke (hulp)gereedschappen en ruim 2.000 vervangingsonderdelen voor vrijwel 
elke hefbrug. Chris Kuijer: “We weten tot in detail welke hefbruggen er bij onze klan-
ten staan en passen daar onze onderdelenvoorraad op aan. In de truck hebben we ook 
een heftruck en hoogwerker. Die laatste hebben we nodig om stempelhefbruggen te 
installeren. Veel van onze klanten kiezen daar, net als Weijenberg in Heesch, voor bij 
verbouw of nieuwbouw. Ze kunnen natuurlijk ook in een bestaande werkplaats wor-
den geplaatst’.

Uitlijning met uiterste precisie

Auto Weijenberg heeft nu de beschikking over 6 stempel-
bruggen Uni 2.35 Plus van de Duitse fabrikant Hermann
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Geheel automatische ATF-wissel met de nieuwe Gear Tronic II van 
LIQUI MOLY
De oliewissel bij een automatische transmissie is een moeizame aangelegenheid en 
niet te vergelijken met het vervangen van de motorolie. De nieuwe Gear Tronic II van 
de Duitse olie- en additievenspecialist LIQUI MOLY regelt dit volledig automatisch. 
„Hiermee is het wisselen van de ATF-olie kinderspel en niet meer alleen voorbehouden 
aan gespecialiseerde garages“, zegt David Kaiser, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij 
LIQUI MOLY.

Het vervangen van de olie van een auto-
matische versnellingsbak is veel gecom-
pliceerder dan die van een gewone mo-
tor. Bij een gewone motoroliewissel wordt 
de aftapschroef eenvoudig opengedraaid, 
waarna alle olie uit de motor loopt. Maar 
als je dat bij een automaat doet, blijft er 
veel oude olie achter in de aandrijving, tot 
wel tweederde van de totale hoeveelheid. 
Met de Gear Tronic II lukt het echter wel 
om alle transmissieolie ineens af te tap-
pen. Toegang tot de transmissie krijgt men 
al naar gelang het type voertuig via de buis 
voor de peilstaaf, via de slangaansluitin-
gen op de transmissieoliekoeler of direct 
via de transmissie zelf.

Intuïtieve software
Het lastige aftappen en tegelijk vullen van 
de transmissie geschiedt helemaal au-
tomatisch en hoeft niet meer bewaakt te 
worden. De menubediening via het tou-
chscreen wordt ondersteund door bijzon-
der intuïtieve software. Om de monteur te 
helpen bij zijn werk, bevat de Gear Tro-
nic II een voertuigdatabank die aangeeft 
welke soort transmissieolie voor het be-
treffende voertuig moet worden gebruikt 

voor dat sterke motoren sterk blijven. Een 
van de eersten die de nieuwe additieven 
konden uitproberen, was Baja-coureur Ar-
min Schwarz: „Ik gebruik alle vijf de ad-
ditieven zowel in mijn eigen diesel-pickup 
als in mijn benzine-pickup voor races. 
Deze laatste is een Ford Raptor Racing 
Trophy Truck met 960 PS, waarmee je echt 
door elk soort terrein heenkomt. Deze ad-
ditieven zijn onovertroffen bij het op peil 
houden van het vermogen van mijn trucks 
en het beschermen tegen alle vormen van 
tegenspoed.“

Truck Series Complete Diesel System 
Cleaner

De Truck Series Complete Diesel System 
Cleaner is een effectief reinigingsadditief, 
dat afzettingen in het verbrandingssysteem 
en de verbrandingskamer verwijdert. Het 
kan het best periodiek worden toegepast, 
bijvoorbeeld bij een oliewissel. Of wan-
neer er problemen door afzettingen optre-
den, dus als de motor stationair onrustig 
loopt, zijn volledige vermogen niet meer 

bereikt, of u rook ziet. De Truck Series 
Complete Diesel System Cleaner wordt 
eenvoudig in de tank gedaan.

Truck Series Diesel Performance and 
Protectant

Voor continue toepassing is het product 
Truck Series Diesel Performance and Pro-
tectant ontwikkeld. Dit is een multitalent 
dat niet alleen afzettingen verwijdert maar 
ook het ontstaan van nieuwe afzettingen 
tegengaat en bovendien het cetaangetal 
verhoogt. De tegenhanger voor benzine-
motoren is de Truck Series Complete Fuel 
Cleaner. Hiermee loopt de motor rustiger 
en daalt het verbruik. Hoe ouder de truck 

en hoeveel. Dit maakt 
het werk van alledag 
eenvoudiger, voorkomt 
fouten en beschermt 
u voor dure reclama-
ties. De Gear Tronic 
II helpt niet alleen bij 
het wisselen van olie. 
Er kunnen bovendien 
reinigings- en verzor-
gende additieven in de 
service worden opge-
nomen. Dat is handig, 
technisch zinvol en be-
zorgt de garagist extra 
inkomsten.
De voorloper van de 
Gear Tronic II bracht 
LIQUI MOLY in 2015 
op de markt. Dit werd 
toen direct een hit, om-
dat garages hiermee 
hun service kunnen 
uitbreiden door ook 
het vervangen van de 
olie van auto’s met een 
automatische versnel-

lingsbak aan te bieden. Er zijn inmiddels 
al zo’n 650 apparaten in gebruik.

Additieven speciaal voor sterke 
pickup-trucks

Om sterke werkpaarden sterk te houden, 
heeft LIQUI MOLY een additieven-lijn 
speciaal voor pickup-trucks ontwikkeld. 
Hiermee blijft de motor krachtig en wordt 
sluipend vermogensverlies voorkomen. 
„Ze geven ondersteuning in de dagelijkse 
praktijk en helpen in situaties dat het erop 
aankomt en de pickup op vol vermogen 
moet draaien“, zegt David Kaiser. De 
Truck Series pakt een veel voorkomend 
probleem aan: het sluipende vermogens-
verlies. Door afzettingen in het binnenste 
van de motor wordt de brandstof minder 
goed verneveld en verslechtert de verbran-
ding. Het gevolg: minder vermogen, een 
hoger verbruik en nog meer afzettingen. 
Een vicieuze cirkel dus. Doordat het hier 
om een sluipend proces gaat merkt de be-
stuurder er meestal niets van.

De Truck-Serie van LIQUI MOLY pakt het 
probleem bij de wortel aan. De vijf ben-
zine-, diesel- en olie-additieven zorgen er-

en hoe hoger de kilometerstand, des te 
groter is het effect van de additieven. De 
grote blikken van 500 ml zijn afgestemd 
op de tankinhoud van trucks. 

DPF Protector 
Het vierde additief van de nieuwe Truck-
serie is de DPF Protector. Als de truck 
vooral korte stukken en in stadsverkeer 
rijdt, dan wordt het dieselroetfilter niet 
heet genoeg om de automatische regene-
ratie op gang te brengen. Het gevolg: Het 
filter raakt zo snel verstopt. De DPF Pro-
tector verlaagt de temperatuur waarop de 
automatische regeneratie start, zodat het 
filter schoon blijft.

Het vijfde additief in de nieuwe Truck-se-
rie is de Oil Treatment. Het bevat MoS2-
deeltjes als vaste smeerstof, waardoor de 
motor betrouwbaar voor slijtage wordt be-
schermd. Dat is niet alleen van belang bij 
het starten, als de olie nog niet alle plek-
ken in de motor heeft bereikt en metaal 
over metaal schuurt. Ook als de motor 

extreem belast wordt, voorkomt het mid-
del beschadigingen. En het beschermt de 
motor zelfs dan nog, als de oliefilm eens 
scheurt.

www.liqui-moly.com/nl

Laat uw klant niet lopen! Er is altijd hulp dichtbij met de AA-team pechhulppas of app 
 

Beurtpas – registratie door autobedrijf in combinatie met regulier onderhoud 

APK-pechhulppas – registratie door klant van `PechhulpSpaarPlan via garages` + APK cashback korting achteraf 

Klantenpas – registratie door autobedrijf 

Premievrije pechhulppas – afgifte door autobedrijf, geldigheid en hulprecht controle via telefoon en ter plaatse 

 
AA-team, AutoAssistentie-team is al meer dan tien jaar dé specialist in (zakelijke) pechhulp! 
 

www.aa-team.nl 088-112.112.9   



All4car BV • Fahrenheitweg 18 • 6101 WR Echt • Nederland
Tel.: +31(0)46-4007820 • Fax: +31(0)847-260441 • E-mail: info@all4car.nl

Bezoek onze website voor onze nieuwe producten! 
Kijk daarvoor op www.all4car.nl

Heavy Duty wielnaaftrekker

Heavy Duty wielnaaftrekker WT-3041 is geschikt voor 
demontage van wielnaven, steekassen, remtrommels 
en aandrijfassen direct aan het voertuig. Hierbij kan een 
persschroef (max. 12 ton) en een schuifhamer (4,3 kg) 
worden gebruikt.
Het gereedschap kan ook worden gebruikt om aandrijf-
assen en homokineten uit te persen. De trekplaat past 
op naven met wielboutconfiguraties 3, 4, 5 of 6.
Gebruik bij vier wielbouten ook vier tapeinden en bij vijf 
of zes wielbouten drie tapeinden en zorg dat deze zo 
gelijk mogelijk verdeeld zijn. 

Advies verkoop € 149,-
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Transmissies, stuur-
bekrachtigingen en ECU’s

 
www.transmission-

products.nl

T 030-2980898

AIRCONDITIONING EQUIPMENT

Have
A COOL
day!

* Gageldijk 79-6 * 3602 AJ  Maarssen *  
* Tel. 085 - 782 29 27 * 

* info@aircofrans.nl * www.aircofrans.nl * 

ALLES
voor

het auto
AIRCO systeem
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Importeur van Hylomar, 
Marston-Domsel en Weiss

www.levico.nl

T 0495-634574

3D printmateriaal iglidur verhoogt brandveiligheid 
voertuiginterieurs met factor 5

HELLA LED Matrix koplampen voor nieuwe Touareg

Om branden in het voertuiginterieur doelmatig te voorkomen, zijn geschikte materia-
len en de juiste constructieve maatregelen nodig. igus heeft een beslissende stap geno-
men voor de ideale brandbeveiliging met het 3D-printmateriaal iglidur I3. Niet alleen 
is het materiaal extreem slijtvast, en dus een allrounder voor alle soorten slijtdelen, 
maar het voldoet ook aan de eisen voor de brandtest volgens FMVSS 302. In de testen 
is de gemeten calorische waarde circa 5 maal lager dan de maximaal toegestane limiet.

De nieuwste Generatie Touareg is onlangs gelanceerd in China. Het bevat een van de 
meest indrukwekkende verlichtingssysteem van dit moment: de LED Matrix koplam-
pen, ontwikkeld door HELLA en Volkswagen. Volkswagen biedt het innovatieve verlich-
tingssysteem voor de nieuwe luxe klasse SUV onder de naam IQ.LIGHT -- LED Matrix 
Koplampen. 

len moeilijk te ontsteken zijn en een lage 
vlamverspreidingssnelheid hebben. Als 
gevolg van een bemoeilijkte verbranding 
en langzame vlamverspreiding, wordt de 
mogelijkheid gewaarborgd het voertuig 

Individueel te bedienen LED’s
De LED koplampen werken met indivi-
dueel te bedienen LED’s (light emitting 
diodes), die respectievelijk samenvallen 
in een matrix van lichtvlakken, in zowel 
de modules voor dimlicht als grootlicht. 
Afhankelijk van de situatie worden deze 
LED’s individueel bestuurd. Het dim-
licht bestaat uit een matrix met in totaal 
48 LED’s die op een gezamenlijke print-
plaat zijn geplaatst. De printplaat van het 
grootlicht is uitgerust met 27 LED’s. In to-
taal 75 LED’s vormen de adaptieve matrix 
verlichting. 53 extra LED’s zorgen voor 
verlichtingsfuncties zoals de verlichting 
voor het voertuig, de bochtverlichting en 
dagrijverlichting, de positieverlichting en 
richtingaanwijzers. In totaal worden 256 
lichtdiodes gebruikt voor de koplamp van 
de nieuwe Touareg.

afgeronde onderdelen nodig en ze kunnen 
direct worden gebruikt, voor prototypes of 
in batch-productie. In het proces zijn zeer 
complexe vormen en een zeer hoge nauw-
keurigheid van de componenten voor be-
wegende toepassingen mogelijk. In het 
testlaboratorium bij igus zijn glijlagers van 
het 3D-printmateriaal vergeleken met de 
tot nu toe gebruikelijke materialen voor het 
selectieve lasersinteren. In de zwenk-, ro-
tatie- en in de lineaire beweging waren de 
onderdelen minimaal driemaal slijtvaster 
dan vergelijkbare materialen. Daarnaast is 
er geen noodzaak om reserve-onderdelen 
en gereedschappen op te slaan. De ge-
printe onderdelen zijn in feite direct le-
verbaar. Dit geldt ook voor onderdelen die 
niet langer in de markt verkrijgbaar zijn, 
bijvoorbeeld voor gebruik in de Trabant. 
Zelfs wanneer u niet beschikt over uw ei-
gen 3D-printer, dan kunt u nog steeds igli-
dur I3 gebruiken. Voor deze gevallen biedt 
igus een 3D-printservice. Klanten kunnen 
hun componenten snel laten printen en 
leveren. De bestelde onderdelen zijn be-
schikbaar in één tot drie dagen. Voor de 
printservice hebben we slechts de CAD-
modellen nodig. 

www.igus.de

bestuurder wordt dus altijd ondersteund 
met de best mogelijke verlichting zonder 
andere weggebruikers te storen. Het sy-
steem voorkomt ook dat Touareg rijders 
zelf verblind worden bij het verlichten van 
verkeersborden, omdat het op camera’s 
gebaseerde licht ook reageert op signalen 
waarvoor het dan de LED’s tijdelijk zal 
dimmen. Zelfs reflecties veroorzaakt door 
beregende wegen worden opgemerkt en 
verminderd. Het extra verlichtingsvermo-
gen is duidelijk merkbaar voor bestuur-
ders.

www.hella.nl

Zoals uit relevante onderzoeken blijkt, 
worden branden in voertuiginterieurs 
voornamelijk veroorzaakt door onzorg-
vuldig omgaan met lucifers en sigaretten. 
Daarom moeten de toegepaste materia-

Gerichte aansturing van maximaal 128 
LED’s zorgt voor zeer precieze en optima-
le lichtverdeling en lichtintensiteit. In ver-
gelijking met conventionele lichtsystemen  
is veiligheid en comfort met LED Matrix 
lampen significant hoger, aangezien de 
bestuurder de wegsituatie en mogelijke 
obstakels in het donker veel beter en eer-
der kan waarnemen. 

tijdig te verlaten. Zelfs bij het rijden van 
hoge snelheden. Het tribo-polymeer ma-
teriaal voor selective laser sintering, het 
iglidur I3 SLS poeder, wordt ook gebruikt 
als een robuust materiaal in voertuiginte-
rieurs. Het materiaal voldoet aan de eisen 
van de brandtest overeenkomstig FMVSS 
302.

iglidur I3 valt op in de internationale 
testprocedure

De testprocedure is geïntroduceerd als 
de Federal Motor Vehicle Safety Standard 
(FMVSS) 302 in de VS. Deze beschrijft de 
bestendigheidsvereisten van de materi-
alen die worden gebruikt in het interieur 
van motorvoertuigen, zoals personen-
auto’s en vrachtwagens. Procedure: een 
horizontaal opgesteld monster (plaat) met 
een gemiddelde dikte van 2,02 mm werd 
blootgesteld aan een Bunsen brander bij 
een vlamhoogte van 38 mm. Daarna werd 
de verplaatsingssnelheid van de vlammen 
bepaald. De maximum toegestane waarde 
hier is 4 inch/min of 102 mm/min. Het ge-
teste iglidur I3 had een gemiddelde ver-
brandingssnelheid van slechts 18,8 mm/
min en voldoet daarom met meer dan een 
factor vijf aan de vereisten.

Abrasiebestendig en snel beschikbaar
Dit biedt de gebruikers nog een extra 
voordeel. iglidur I3 componenten berei-
ken een extreem hoge sterkte dankzij de 
druk in het SLS-proces. Bij lasersintering, 
is er praktisch geen nabewerking van de 

Voor de gerichte activering van elke LED 
analyseert de bijbehorende besturings-
eenheid de signalen van de camera aan 
de voorkant, alsmede de gegevens van de 
digitale kaart en de coördinaten van de 
GPS-unit. De huidige voertuigparameters, 
zoals de stuurhoek en snelheid, worden 
ook gemeten. De combinatie van al deze 
gegevens resulteert binnen een fractie van 
een seconde in de ideale LED koplamp-
verlichting op de weg en de omgeving.

Dynamic Light Assist
In de Touareg is dit alles volledig geauto-
matiseerd via de geactiveerde “Dynamic 
Light Assist”: de LED Matrix koplampen 
schakelen niet alleen onafhankelijk van el-
kaar aan en uit, maar passen het licht ook 
aan de omgeving, topografie en verkeers-
situatie aan. Over verschillende signalen 
herkent de auto of deze zich bevindt in de 
stad of op een landweg, op de snelweg of 
off-road  - en waar andere weggebruikers 
zich bevinden. De zeer precieze werking 
van de LED Matrix koplampen zorgt er-
voor dat de lampen nooit verblinden. De 

De 3D-geprinte componenten gemaakt van het tribo-SLS poeder iglidur I3 verhogen de 
veiligheid van voertuiginterieurs, zoals aangetoond door de brandtest overeenkomstig 
FMVSS 302. (Bron: igus B.V.)
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TTI en Avon gaan voor marge voor de klant door beheersing

van het internet

Avon Tyres heeft de distributie in de Benelux, Noord-Duitsland en het Ruhrgebied ver-

sterkt met het aanstellen van T.T.I. Tyre Trading International, gevestigd te Numansdorp 

in Nederland, als officiële importeur.
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Eigenaar Peter-Alexander van’t Hof viert 

dit jaar dat het bedrijf 30 jaar in de ban-

denhandel zit, maar is al vier generaties 

lang een gevestigd familiebedrijf. T.T.I. 

Tyre Trading International biedt een 24-

uurs service naar zijn klanten in de Bene-

lux en Noord-Duitsland vanuit het eigen 

magazijn in Numansdorp en de twee an-

dere bedrijven: van Aalderen Twen-Tyre in 

Nederland en Reifen Kraftwerk GmbH in 

het Ruhrgebied in Duitsland.

Europees A-merk met A-label

Het merk Avon heeft een rijke geschiede-

nis en wordt beschouwd als een echt Euro-

pees premium merk door zijn prominente 

rol in de motorsport en originele uitrusting 

onder Britse niche merken, zoals Cater-

merk. We zijn erg blij met zoveel belang-

stelling in ons merk en met de benoeming 

van TTI, van Aalderen Twen-Tyre en Reifen 

Kraftwerk GmbH in de Benelux en Noord-

Duitsland en het Ruhrgebied.” 

Falken start nieuwe seizoen in 

topvorm en is overall testwinnaar in 

ADAC, GTÜ EN AUTOZEITUNG

Het is een drukke voorjaarsperiode voor 

de fabrikanten van fiets én autobanden. 

De jaarlijks terugkerende voorjaarsklas-

siekers boden weer een waar spektakel. 

Het eerste startschot klonk begin febru-

ari op de GP La Marseillaise in Frankrijk. 

Dichterbij huis werden de kou en harde 

ondergrond getrotseerd tijdens de Belgi-

sche kasseiwedstrijden de Omloop het 

Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, 

de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix 

en Luik-Bastenaken-Luik.  

Ook voor de fabrikanten van autobanden 

is de voorjaarsperiode er traditioneel een 

om naar uit te kijken. De uitslagen van de 

klassieke bandentesten van ADAC/ANWB, 

Auto Bild, ACE/GTÜ en Auto Zeitung 

brengen traditioneel veel beroering op de 

markt. Het Japanse merk Falken zorgt dit 

jaar voor beroering en mag zich met trots 

winnaar noemen van de ‘voorjaarsklassie-

kers’ in het autobandensegment. 

Falken dé testwinnaar van de voor-

jaarsklassiekers

Al in 2013 werd de Falken Euro All Season 

AS200 gekroond tot testwinnaar door Auto 

Bild. Nu bijna 5 jaar en veel Research & 

Development in het Europese ontwikke-

ham, Lotus, Rolls Royce, Bentley en TVR. 

Peter-Alexander van ’t Hof merkt op: “Het 

merk Avon is een geweldige aanvulling 

voor ons familiebedrijf. Het Europese as-

sortiment biedt premium producten met 

A-labels voor grip op nat wegdek, wordt 

ondersteund door een uitstekende ser-

vice én een marketingcampagne met een 

nieuw uiterlijk. We kijken er naar uit om 

met Avon samen te werken en onze we-

derzijdse activiteiten te kunnen uitbou-

wen. Zeker omdat de strategie met Avon 

anders is dan tot nu toe met andere mer-

ken.”

Marge wordt cruciaal

Samen met Avon heeft TTI een strategie 

ontwikkeld om de stromen op het internet 

optimaal te beheersen. “Hierdoor kun-

nen onze klanten weer geld verdienen 

aan banden. Bandenbedrijven die daarin 

mee willen gaan willen we bij TTI graag 

als dealer. Kortom: Zelf verkopen, regio-

bescherming, het verhaal vertellen en de 

marge in de eigen pocket steken!”

Avon in beweging

Europees verkoopdirecteur van Avon Ty-

res, Jaap van Wessum zegt: “Avon Tyres 

trekt een aantal nieuwe distribiteurs aan 

door heel Europa. De combinatie van onze 

nieuwe productlijn, marketingcampagne, 

activiteiten op social media en Brits erf-

goed maakt Avon Tyres een aantrekkelijk 

lingscentrum later, worden de producten 

van Falken wederom enorm goed ontvan-

gen. De resultaten van de afgelopen we-

ken zijn duidelijk:

Falken Sincera SN832 Ecorun: tot winnaar 

gekroond in de test van ADAC in de ban-

denmaat 175/65TR14.

Falken Azenis FK510: de Ultimate High 

Performance (UHP) band van Falken 

kwam als beste uit de test van ACE/GTÜ 

in de bandenmaat 235/45ZR18. Het zilver 

werd overhandigd door Auto Zeitung in de 

maat 225/45ZR17.

Falken Azenis ZE310: de nieuwste High 

Performance (HP) band van Falken is op 

de  gedeeld derde plaats geëindigd in de 

test van Auto Bild. Hierdoor gaat de band 

door naar de tweede testronde. De Azenis 

ZE310 heeft dezelfde sterke compound en 

karkas als de vorig jaar geïntroduceerde 

FK510. De resultaten als gevolg van dyna-

misch en veilig rijgedrag zien we terug in 

de diverse tests.

Zo’n demarrage laten we niet onge-

merkt voorbij gaan!

Bij Tyre Trading International (TTI), de im-

porteur van Falken in Nederland, zitten 

een paar fervente wielerliefhebbers. Ter ere 

van de schitterende resultaten van Falken 

en het begin van de voorjaarsklassiekers 

brengt TTI een exclusieve Falken wielerset 

uit voor haar klanten. De set wielerkleding 

bestaat uit een high-end broek en shirt, ter 

waarde van 129 euro.

Hoe kan ik dit gratis geschenk ontvangen? 

Door 20 banden in de mix van de voor-

jaarsklassiekers van Falken te bestellen.

Over TTI

Tyre Trading International is een nationale 

en internationale groothandel in perso-

nenwagenbanden, bestelwagenbanden en 

vrachtwagenbanden. Naast de bekende 

premium merken biedt TTI ook eigen im-

portmerken aan waaronder Falken, Avon, 

Sailun, Toledo, Torque en Rovelo.

www.tti.nl

thema: banden & wielen

De website: 500 
bezoekers per dag

Nieuw

Presenteer uw bedrijf en producten in het vakblad Marktaanbod Autobranche, 
de digitale editie, de nieuwsbrief en onze nieuwe brancheportal!

 Voor een vast en laag maandbedrag!



INFO@WOLFTOOLS.NL

WOLF TOOLS
KWINKWEERD 135
7241CW LOCHEM

Wolf Tools is dé fabrikant voor TOP kwaliteit Europese werkplaats apparatuur 

BEL NU! 0573-700218

Standaard 2 jaar garantie!
Wat leveren wij?
- Hefbruggen:

- Schaarhefbruggen
- 2- kolomshefbruggen
- 4- kolomshefbruggen
- Motor hefbruggen
- Stempelhefbruggen
- Mobiele hefkolommen (Heavy Duty) 

- Balanceer apparatuur
- De- en monteerapparatuur
- (3D)-Uitlijnapparatuur

Door onze grote voorraad kunnen wij alles 
vrijwel direct leveren!

Bekijk onze website www.wolftools.nl. Staat het product wat u zoekt er niet tussen? Bel ons gerust 
voor de mogelijkheden of meer informatie! 0573-700218



Dat is makkeli jk verdiend! 
Korting op alle lakken!

Volg ons op Twitter 
en Facebook voor 

de laatste acties en 
aanbiedingen!

Nederlands eerste online leverancier van vrijwel alle merken zoals 
Dupont, Standox, Sikkens, Spieshecker, Glasurit, RM, Nexa en PPG.
www.e-coatings.nl • info@e-coatings.nl • Morgenweg 15 • 5406 NJ Uden • tel. +31 6 571 304 15



3 - 19

Minder slijtage met additief voor INA distributieketting-KITs

Vredestein introduceert nieuwe Wintrac Pro

Voor een optimale smering en bijkomende bescherming tegen slijtage voegt Schaeffler 
voortaan een kettingadditief toe aan zijn INA distributieketting-KITs. Deze gezamenlij-
ke nieuwe ontwikkeling van Schaeffler en de olie- en additiefspecialist Liqui Moly ver-
mindert de inloopslijtage na vervanging van de kettingaandrijving met wel 20 procent. 

Apollo Vredestein heeft een gloednieuwe Vredestein-winterband met zeer hoge pres-
taties geïntroduceerd. De Vredestein Wintrac Pro werd onthuld tijdens een speciaal 
productintroductie-evenement op The Tire Cologne en zal zorgen voor ongeëvenaarde 
winterprestaties voor auto’s met het grootste vermogen.

Met dit additief brengen Schaeffler en 
Liqui Moly een innovatie op de wissel-
stukmarkt voor auto’s, die speciaal werd 
ontwikkeld voor distributiekettingen. On-
danks grote belastingen en hoge toerental-
len moeten distributiekettingen namelijk 
constant precies lopen. De eisen zijn met 
name hoog bij voertuigen die vaak korte 
trajecten moeten afleggen. 

De Vredestein Wintrac Pro voorziet in de 
groeiende vraag in het segment voor ban-
den met zeer hoge prestaties van 17 inch 
en groter. De nieuwe winterband doet 
geen concessies op het gebied van presta-
ties. Hij zorgt voor maximale grip in boch-
ten, een korte remweg op natte wegen en 
geweldige rijeigenschappen, zelfs bij hoge 
snelheden. De Wintrac Pro is verkrijgbaar 
met snelheidsaanduiding Y, waardoor hij 
geschikt is voor gebruik bij snelheden tot 
300 km/h, en in een groot aantal maten. 
De band combineert een aantrekkelijk 
ontwerp (gemaakt in samenwerking met 
Giugiaro) met geavanceerde technologie. 
<Subkop> Nieuwe generatie compounds
<Plat> Hoewel deze band voor Vredestein 
een nieuwe evolutie inluidt op het ge-
bied van structuur en constructie, is zijn 
grootste innovatie op het gebied van de 

Langere levensduur 
Het nieuwe kettingsysteem wordt meestal 
geïnstalleerd in een omgeving waar slij-
tage, veroudering en gecontamineerde 
olieresidu’s vaak voorkomen. Hier speelt 
Schaeffler op in: de beslissende factoren 
voor een lange levensduur van de nieuwe 
distributieketting en dus een vlekkeloze 
werking van de motor zijn: vervangen 
van het volledige kettingaandrijfsysteem, 

gebruikte materialen. Het unieke gebruik 
van harsen met hoog siliciumgehalte in 
het loopvlakmateriaal garandeert de best 
mogelijke rij- en remeigenschappen op 
sneeuw en een natte oppervlakken.

Het loopvlak van de Wintrac Pro is ook 
voorzien van een nieuw ontwerp van de 
lamellen en groeven. Centrale groeven en 
schouderlamellen zijn onder scherpe hoe-
ken geplaatst, voor de best mogelijke rij-
eigenschappen op sneeuw, terwijl de ho-
rizontale lamellen in het midden zorgen 
voor uitstekende remeigenschappen en 
acceleratie. Het lange en ovale contactop-
pervlak verbetert de waterafvoer van het 
loopvlak, voor betere prestaties op natte 
oppervlakken. Dit resulteert in een directe 
stuurrespons en uitgebalanceerd bochtge-
drag. 

gebruik van de door de voertuigfabrikant 
voorgeschreven olie en verdere reductie 
van de slijtage door het nieuwe additief. 
„Mechanische slijtage en de daaruit re-
sulterende uitrekking van de ketting zijn 

meestal het gevolg van een 
gebrekkige smering en kun-
nen in het slechtste geval tot 
motorschade leiden“, vertelt 
Maik Evers, hoofd Program 
Management Extended Pro-
ducts, Schaeffler Automo-
tive Aftermarket. „Samen 
met Liqui Moly hebben we 
een additief ontwikkeld dat 
dit effect tegengaat en dus 
extra bescherming biedt te-
gen slijtage’. 

Minder frictie
Het additief op basis van het 
smeermiddel MoS2 wordt 
direct tijdens de montage 
aangebracht op de ketting 
en de tandwielen en vormt 
een sterk belastbare smeer-

film op alle wrijvende en glijdende me-
talen vlakken. Op die manier wordt de 
frictie verminderd en loopt de ketting vlot-
ter. Dit is met name voordelig tijdens de 
inloopfase van de ketting, want hier komt 
de ketting in contact met een reeds inge-
lopen omgeving. Het resultaat: tot 20 pro-
cent minder inloopslijtage van de nieuwe 
componenten. Bovendien omvatten de 
KITs naast distributiekettingen, kettingwie-

 Topprestaties
De nieuwe innovaties vereisten een lange 
periode van simulaties en uitgebreide la-
boratoriumtests en buitentests in de winter. 
Apollo Vredestein streefde naar een band 
die niet alleen is bewezen op de teken-
tafel, maar ook op de weg. Intern onder-
zoek leverde indrukwekkende resultaten 
op, met een verbetering van de rijeigen-
schappen met meer dan 15% op sneeuw 
en 10% bij nat remmen ten opzichte van 
de toch al indrukwekkende voorganger 

van de Wintrac Pro, de Wintrac Xtreme S. 
Hieruit bleek dat de Wintrac Pro prestaties 
levert die behoren tot de top van het seg-
ment voor zeer hoge prestaties.

De selectie van de eerste reeks maten is 
gebaseerd op auto’s zoals de gloednieuwe 
Audi A6, de BMW 5-serie, de Volvo V90, 
de Mercedes C-klasse, en Porsche, Tesla 
en andere topmerken. De Wintrac Pro is 

len, hydraulische en mechanische ketting-
spanners en span- en geleidingsrails ook 
alle dichtingen en montageonderdelen die 
noodzakelijk zijn voor een vakkundige re-
paratie. Het voordeel: door de uniforme 
vervanging van het kettingaandrijfsysteem 
kan dure gevolgschade in de motor wor-
den vermeden. 

Online portal
Voor meer informatie over de INA distri-
butieketting-KITs en het volledige pro-
ductassortiment voor de automotive after-
market kunt u terecht op het online portal 
www.repxpert.nl. Geregistreerde gebrui-
kers vinden hier niet alleen de fabrikant-
overkoepelende online catalogus TecDoc, 
maar ook alle technische informatie zoals 
installatievideo’s en technische brochures 
en een ruime keuze aan technische oplei-
dingen, bijvoorbeeld ook voor het vervan-
gen van distributiekettingen.

Schaeffler voegt voortaan een kettingad-
ditief toe aan zijn INA distributieketting-
KITs. Bovendien omvatten de KITs naast 
distributiekettingen, kettingwielen, hy-
draulische en mechanische kettingspan-
ners en span- en geleidingsrails ook alle 
dichtingen en montageonderdelen die 
noodzakelijk zijn voor een vakkundige 
reparatie.

www.repxpert.nl

momenteel verkrijgbaar in 30 van de 35 
geplande maten; de andere vijf maten vol-
gen naar verwachting binnenkort. Later 
zal de reeks worden uitgebreid tot meer 
dan 100 maten.

traditional.apollotyres.com/nl-nl/



CONTROLE EN PRECISIE WAREN NOG NOOIT ZO SPORTIEF

Superieure remkracht 
op nat en 

droog wegdek

Precies en direct 
stuurgedrag bij 
hoge snelheden

Uitstekende 
controle, vooral 

in bochten
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