
Praktische tips van Standex: reparatie van lakwerk met 
aangekleurde blanke lak
Dure effecten en speciale aflakken ontwikkeld voor bepaalde automodellen worden 
steeds populairder bij autofabrikanten. Maar reparaties van deze speciale kleuren zijn 
allesbehalve routinematig. Standox, één van de wereldwijde toonaangevende lakmer-
ken uit het Duitse Wuppertal, biedt de juiste producten en oplossingen voor een profes-
sionele reparatie van deze speciale kleuren. Deze en meer tips over schadeherstel van 
auto’s vindt u in Standopedia, de online referentiebron van Standox.
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Dieper, rijker, glanzender: aangekleurde 
blanke lakken worden steeds populairder 
bij de productie van auto’s vanwege hun 
glans en diepte effect. Mazda, de Japanse 
autofabrikant, heeft vijf jaar na de lance-
ring van zijn succesvolle CX-5-model een 
nieuwe kleur ontwikkeld voor dit model. 
46V Soul Red Crystal/Magmarood Metal-
lic is een levendige, rijke kleur die de lij-
nen van de middenklasse SUV versterkt. 
De reparatie wordt uitgevoerd in een 
tweelaags applicatieproces met een aan-
gekleurde blanke lak. Harald Klöckner, 
hoofd Training voor Standox, Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika, legt vanaf het 
begin uit hoe u een eersteklas aflak kunt 
behalen. 

Stap 1: Gebruik spuitstalen
Hoe meer lagen aangekleurde blanke lak 
wordt aangebracht, hoe meer deze de on-
dergrond bedekt. Dit betekent dat het aan-
tal spuitgangen en de resulterende laag-
dikte een directe invloed heeft op de kleur, 
de glans en het diepte effect. Voor de repa-
ratie van auto’s met aangekleurde blanke 
lakken, adviseert Standox stalen te spuiten 
met 1 tot 3 lagen aangekleurde blanke lak. 
Die worden gebruikt om het aantal spuit-
gangen van de aangekleurde blanke lak te 
bepalen die nodig zijn om de beste match 
met het te herstellen voertuig te bereiken.

Stap 2: Reparatiegebied volgens nor-
male wijze voorbereiden

Begin met de voorbereiding zoals ge-
woonlijk. Breng een Standox VOC-Filler 
aan daar waar nodig, bij voorkeur in de 

uniform en wolkvrij oppervlak. Laat ver-
volgens de grondlaag en de Color Blend 
voldoende uitdampen tot mat.

Stap 5: Aanbrengen van de aange-
kleurde blanke lak

Bereid twee spuitpistolen voor met een 
aangekleurde en een niet-aangekleurde 
blanke lak om snel te kunnen werken. Ge-
bruik bij voorkeur 2K VOC Klarlack met 
een trage verharder en additive, bij ge-
bruik van andere type blanke lak is het las-
tiger om het juiste eindresultaat te krijgen. 
Breng de aangekleurde blanke lak aan op 
het onderdeel dat gerepareerd moet wor-
den en spuit voorbij de uitspuitzone van 
de Standoblue basecoat.

Stap 6: Vermengen in de niet-aange-
kleurde blank lak

Breng de niet-aangekleurde blanke lak 
aan op het resterende oppervlak van het 
aangrenzende deel en overlap deze in de 
nog natte aangekleurde blanke lak. Droog 
volgens de informatie van de Technical 
Data Sheet (TDS). Afhankelijk van welke 
Standox VOC Clear is geselecteerd, is het 
raadzaam om een extra laag van de niet-
aangekleurde blanke lak over de repara-
tie en de aangekleurde blanke lak aan te 
brengen. Dit maakt het poetsen van onvol-
komenheden zoals stofinsluitingen en een 
goede vloeiing van de blanke lak gemak-
kelijker. 

Gedetailleerde instructies voor het repare-
ren van speciale kleuren kunnen worden 

gedownload van www.standox.nl/stando-
thek. De nieuwe online referentiebron van 
Standox behandelt de huidige schadeher-
stel onderwerpen en wordt voortdurend 
bijgewerkt en uitgebreid door experts van 

kleur FC3. Schuur het gegronde deel met 
P500 tot P600 en het uitspuit gedeelte met 
P1000 tot P1200.

Stap 3: Standoblue Color Blend 
aanbrengen

Breng Standoblue Color Blend aan op het 
bij te werken gebied op aangrenzende op-
pervlakken of op het aangrenzende car-
rosseriedeel. 

Stap 4: Aanbrengen van de grondlaag 
en uitdamptijd

De spuitklare mengverhouding is Stando-
blue Farbton 46V Soul Red Crystal/Mag-
marot Metallic + 20% Standoblue Ein-

stelladditiv standaard of lang, afhankelijk 
van de grootte van de reparatie en lucht-
vochtigheid. Spuit Standoblue in 1,5 laag 
op het reparatiegebied van de nog natte 
Standoblue Color Blend. Streef naar een 

Standox. Het is niet alleen handig, maar 
ook perfect om te zoeken naar specifieke 
professionele informatie voor schadeher-
stel. 

Klarlack-Additiv voor de kleur Mazda 
46V Soul Red Crystal 

Om de carosserielijnen van nieuwe auto-
modellen te accentueren, gebruiken au-
tofabrikanten graag speciale, opvallende 
kleuren. Onder andere de nieuwe Mazda 
CX-5 in een bijzonder diep gloeiend rood 
is daar een goed voorbeeld van. Dank-
zij het nieuwe Standox Klarlack-Additiv 
KA678, kan met behulp van een profes-
sionele reparatie deze speciale OEM-kleur 
(Original Equipment Manufacturer-kleur) 
worden gerepareerd.

De nieuwe Mazda OEM-kleur Soul Red 
Crystal maakt indruk met zijn buitenge-
wone diepte en reflectie. Het repareren 
ervan is echter geen eenvoudige taak, 
zelfs niet voor professionele spuiters. Voor 
een professionele lakreparatie van deze 
kleur biedt Standox nu de Klarlack-Additiv 
KA678, dat rechtstreeks in de transparante 
laag wordt gemengd zoals aangegeven in 
de kleurenformule. Het aanbrengen wordt 
uitgevoerd in een twee-laags reparatiepro-
ces. 

“Het behalen van resultaten van wereld-
klasse vereist het hoogste niveau van 
vakmanschap en precisie, en het blanke 
lak additief en reparatieproces dat door 
Standox is ontwikkeld helpt professionele 
schadeherstellers om de karakteristieke 
diepte van de originele productiekleur van 
Mazda te bereiken,” zei Harald Klöckner, 
Hoofd trainingsmanagement van Stan-
dox voor Europa, het Midden-Oosten en 
Afrika. Het Klarlack-Additiv KA678 is nu 
verkrijgbaar in blikken van 100 ml. 

www.standox.nl.

thema: schadeherstel
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Axalta verkoopt 50.000ste Spectrofotometer

Mijlpaal: Wensink plant 12.500 
online werkplaatsafspraken met
Plan-IT

Axalta, marktleider in volledig digitaal kleurmanagement voor herstellers, heeft zijn 
50.000ste spectrofotometer wereldwijd verkocht sinds de introductie van de eerste 
generatie draagbare apparaten voor de schadeherstelbranche in 2005. Spectrofotome-
ters zijn gewoonweg een betere en snellere manier om kleurovereenkomst te bereiken. 
Kleurmetingen die vanaf de eerste keer juist zijn, bieden een geoptimaliseerde door-
stroming waardoor autoschadebedrijven tijd kunnen besparen.

Al meer dan 2 jaar werkt Wensink Automotive met Plan-IT, een integraal onderdeel van 
hun aftersales strategie. Bij Wensink Automotive staat dienstverlening hoog in het vaan-
del en Plan-IT draagt daar fundamenteel aan bij. Een ware mijlpaal dan ook, toen afge-
lopen maand de 12.500e online werkplaatsafspraak via Plan-IT Online gemaakt werd.

voor dagelijks gebruik in het autoschade-
bedrijf en streven accurate, efficiënte en 
betrouwbare kleurovereenkomst na. Wan-
neer deze wordt gebruikt in combinatie 
met onze kleurmanagement-software on-
dersteunen ze echt onze toewijding aan 
de klanten om over te stappen van traditi-
oneel kleurzoeken naar een volledig digi-
taal proces.” 

Vanaf 1994 is Axalta een van de eerste 
coatingbedrijven die een digitaal kleur-
meetapparaat en bijbehorende software 
voor schadeherstellers aanbiedt. In 2005 
werkte Axalta samen met BYK-Gardner 
om een nieuwe generatie spectrofotome-
ters te ontwikkelen en te produceren, met 
het eerste draagbare apparaat, dat leds ge-
bruikte voor een meting onder drie hoe-
ken. In 2011 was Axalta de eerste die het 
apparaat aan autoschadebedrijven aan-
bood om zowel de kleur als de effecten 
te meten. Tegenwoordig zijn de appara-
ten kleiner en slimmer en bieden ze ex-
tra functionaliteiten zoals wifi, een touch 
screen en een slim oplaadstation.  

Bij EMEA zijn de spectrofotometers ver-
krijgbaar bij elk van de drie vooraan-
staande wereldwijde schadeherstelmer-

en beheerd kunnen worden. De 
module waar Wensink de mijl-
paal mee behaald heeft, is Plan-
IT Online. Een online planner 
die geïntegreerd wordt op de 
website, waarbij klanten zelf on-
line een afspraak kunnen maken. 
Voor de klant ideaal, want die 
kan op ieder gewenst moment 
(dus ook buiten openingstijden) 
een afspraak maken en direct 
kijken wanneer het hem/haar het 
beste uitkomt. “Omdat Plan-IT 
Online gekoppeld is met Plan-IT 

Werkplaats, ziet de klant direct wanneer 
er wel of geen plek is op de door de klant 
gekozen datum. Wanneer er een afspraak 
gekozen is, verschijnt deze direct in Plan-
IT Werkplaats en ontvangt de klant een 
bevestiging via e-mail of SMS. Alles auto-
matisch via Plan-IT geregeld”, licht Leon 
Wonnink, accountmanager van Plan-IT, 
toe. 

Niet voor niets staat de online planner bij 
Wensink Automotive direct op de home-
page. Zo zien klanten direct waar ze een 
afspraak kunnen maken. Een succesvolle 
strategie zo blijkt, gezien de 12.500 online 
afspraken die al gemaakt zijn. Op naar de 
volgende 12.500!

www.plan-it.nl

Om deze mijlpaal te vieren, heeft BYK-
Gardner, een wereldleider op het gebied 
van het meten van kleur en -effecten, met 
trots een spectrofotometer in beperkte 
oplage uitgebracht, gespoten in de kleur 
StarLite. Dit is de automobielkleur van het 
jaar 2018 van Axalta. StarLite is een mo-
derne, lichte en reflecterende tint voor de 
voertuigen van vandaag en morgen die het 
drielaagsproces van Axalta gebruikt om 
een opvallend parelmoereffect te creëren.

Nauwkeurige en snelle kleurovereen-
komst

Het eerste apparaat van deze beperkte op-
lage werd overhandigd aan Joe McDou-
gall, Axalta’s President of Global Refinish 
en EMEA, door president Frank Wagner 
van BYK-Gardner tijdens de IBIS Congres 
editie 2018 in München, Duitsland. “Het 
markeren van de 50.000ste wereldwijd 
verkochte spectrofotometer onderstreept 
het belang dat herstellers hechten aan 
een nauwkeurige en snelle kleurover-
eenkomst,” reageerde McDougall. “Dit 
kleine apparaat boordevol technologie, 
toont aan dat we onze klanten innovatieve 
oplossingen voor kleurovereenkomst wil-
len bieden. De Spectrofotometers en hun 
gepatenteerde technologie zijn gemaakt 

Wensink Automotive is een Mercedes-
Benz, Ford en smart dealer die een hoge 
klanttevredenheid als belangrijk doel 
heeft. Zij bieden hun klanten daarom ook 
een breed aanbod aan aanvullende dien-
sten, ook in de werkplaats. Een aangename 
ervaring bij het onderhoud is daarom ook 
van essentieel belang. Om dit zowel voor 
de klant als voor Wensink gestroomlijnd 
te laten verlopen, werken zij met Plan-IT. 
“Met behulp van Plan-IT genereren onze 
diverse aftersales afdelingen alsmede ons 
Customer Service Center op een efficiënte 
wijze meer traffic in de diverse werkplaat-
sen”, vertelt Robert Kommeren, manager 
ICT bij Wensink. 

Digitaal planbord
De basis van Plan-IT is Plan-IT Werk-
plaats, een digitaal planbord dat er voor 
zorgt dat afspraken gemakkelijk ingepland 

ken van Axalta. De apparaten zijn gekend 
als ChromaVision Pro Mini voor het merk 
Cromax®, Color Dialog Phoenix voor het 
merk Spies Hecker en Genius iQ voor 
het merk Standox. De kleurmanagement-
software van ChromaWeb, Phoenix en 
Standowin iQ, bieden duizenden formules 
van autofabrikanten wereldwijd. De meest 
geavanceerde spectrofotometers zijn ook 
verkrijgbaar bij Cromax, Spies Hecker en 
Standox in Noord-Amerika en de Azia-
tisch-Pacifische regio onder de naam Ac-
quire™ Quantum EFX. 

Over Axalta Coating Systems 
Axalta Coating Systems is een toonaange-
vend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend ge-
richt is op coatings en haar klanten voor-
ziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en 
duurzame oplossingen. Van lichte OEM-
voertuigen, commerciële voertuigen en 
autoschadeherstel toepassingen tot elek-
tromotoren, gebouwen en pijpleidingen. 
Axalta coatings zijn ontworpen om corro-
sie te voorkomen, productiviteit te verho-
gen en de materialen om lakken langer te 
laten meegaan. 

www.axalta.com/nl

Ruitreparatie in een hand-
omdraai 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 

Joe McDougall, Axalta’s President of Global Refinish en EMEA, wordt gepresenteerd 
met de limited edition spectrofotometer, door BYK-Gardner President Frank Wagner
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VDH Tools al 10 jaar pure autogereedschap-specialist 

Heisterkamp breidt uit en kiest opnieuw voor Spies Hecker

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.

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. 

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 be-
langrijk is. Soms was ik dagen aan het zoe-
ken naar een speciaal stuk gereedschap. 
Wie verkocht het, welke kwaliteit is het, 
is het betaalbaar en kan er snel geleverd 
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.”

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 
Heisterkamp Truck Rental & Leasing, Trai-
ler Rental & Leasing, Truck & Trailer Ser-

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  

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 

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 
goed autogereedschap veel meer is dan 
“de helft van werk”  als je voor een repa-
ratieklus staat. “Tot een paar jaar geleden 

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. 

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 

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 

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 
reparatie gereedschap 
- E-9901 € 139 ex. 
BTW

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

JBM Servicekar – 
52373
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Bestelauto Expo lanceert 
kwartaalmagazine

Acht nieuwe garagisten 
kiezen voor CarProf

9 Meter kabel standaard bij 
de RUPES BigFoot serie 

Bestelauto Expo breidt vanaf oktober uit met Bestelauto Expo Magazine, een kwartaal-
blad over bestelauto’s, dat in een oplage van maar liefst 60.000 stuks verschijnt. Het 
magazine wordt gemaakt door het team dat ook tekent voor het online platform bestel-
auto-expo.nl, dat op zijn beurt is gekoppeld aan de gelijknamige jaarlijkse vakbeurs in 
Houten. Op dezelfde site gaat bovendien een nieuwe bedrijvengids live. 

Na de aankondiging van vijf nieuwe autobedrijven in februari 2018, verwelkomt ga-
rageformule CarProf wederom acht nieuwe leden. “Met deze groep is ons netwerk 58 
autobedrijven rijk”, aldus Formule Manager Harold van Gestel.

RUPES heeft haar complete lijn 230 Volt BigFoot polijstmachines nu standaard voorzien 
van 9 meter kabel. 

gever van onder meer TrendsinAu-
toleasing en Jeroen Ekeler, bestel-
autojournalist voor onder meer 
AutoWeek en jurylid van de ver-
kiezing Bestelauto van het Jaar. 

Bedrijvengids live
Op bestelauto-expo.nl gaat bo-
vendien een bedrijvengids online. 

Hier krijgen deelnemers aan de beurs een 
eigen profielpagina waar zij eigen content 
kunnen plaatsen. Ook niet deelnemers 
aan de Bestelauto Expo kunnen een be-
drijvenpagina op dit platform inrichten. 
Patrick van Tilburg: “We vullen met de 
drie-eenheid van beurs, online platform en 
magazine de complete informatiebehoefte 
van bestelautorijder en -(in)koper in. De 
aanschaf van dit rijdende gereedschap is 
gezien de ontelbare mogelijkheden een 
uiterst gecompliceerd proces; elke be-
stelauto is immers maatwerk. Onze input 
helpt iedereen die in de markt is voor een 
bestelauto verder op weg.” 

Over Bestelauto Expo
Bestelauto Expo is het nationale vakeve-
nement en digitale nieuws- en kennis-
platform voor iedereen die actief is in het 
bedrijfswagen-segment tot 3500 kg. Op 
dinsdag 13 en woensdag 14 november 
2018 ontmoet de bestelautowereld een 
brede doelgroep aan beslissers: zzp’er, 
mkb’er, fleetowners, wagenparkbeheer-
ders, inkopers en diverse automotive-
managers uit de sector. Bezoekers komen 
gratis naar het evenement voor kennis en 
informatie, netwerken, proefritten, taxeren 
en inruilen van de oude bus. Maar ook 
voor de concrete aanschaf van een bestel-
auto of wagenpark en dat tegen scherpe 
beursaanbiedingen. Het is óók een ver-
koopbeurs! Een unieke kans om contacten 
te leggen én zaken te doen. Bestelauto 
Expo wordt georganiseerd door EXPOMo-
tion.

ses geeft CarProf inzicht in de markt om 
kansen te signaleren en een actieplan op 
te stellen. Ze denken echt met je mee.” 
CarProf komt, indien gewenst en vrij van 
kosten, elk kwartaal langs voor een WESP-
meting. “Natuurlijk is het inkoopvoordeel 
van automaterialen ook een belangrijke 
plus van Carprof.”

Zowel merkdealer als universeel
Een aantal van deze vestigingen kiest be-
wust voor CarProf, omdat deze formule 
voordelen biedt aan zowel merkdealers 
als universele garages. Van Gestel: “Daar 
is CarProf uniek in.” Voor van Duren be-
tekent een aansluiting bij CarProf dat het 
autobedrijf zich ertussen kan schalen. 
“We bieden kwaliteit en kunnen onder-
houd bieden aan auto’s van verschillende 
merken. 

www.carprofworden.nl

Dat geldt voor zowel voor een roterende, 
excentrisch roterende of tandwielaange-
dreven BigFoot. Meer ruimte voor hetzelf-
de geld dus!  

www.wsb-benelux.eu

Na de introductie (april 2018) van het on-
line platform, volgt een maand vóór de 
vakbeurs (13 en 14 november) de eerste 
uitgave van het nieuwe Bestelauto Expo 
Magazine. De oplage van ruim 60.000 
stuks komt via controlled circulation 
rechtstreeks op het bureau van lezers die 
daadwerkelijk bestelauto’s kopen, leasen 
én rijden. De geselecteerde doelgroep be-
staat uit zzp’ers, mkb’ers en fleetowners. 
Daarnaast is het magazine een informatie-
bron voor iedereen die in de bestelauto-
branche werkzaam is. 

Bestelauto staat centraal
In het Bestelauto Expo Magazine staat het 
bezit en gebruik van de bestelauto in de 
dagelijkse praktijk centraal. De lezer krijgt 
niet alleen nieuws en vergelijkende tests 
gepresenteerd, maar ook achtergrondver-
halen uit de wereld rondom de lichte be-
drijfswagen. “Het merk bestelauto-expo.
nl groeit door de uitgave van dit magazine 
uit tot een breed nieuws- en kennisplat-
form voor de volledige bestelautosector”, 
vertelt Patrick van Tilburg, directeur van 
Bestelauto Expo B.V. en uitgever van het 
magazine. Vanzelfsprekend wordt het ma-
gazine ook online gepubliceerd en ver-
spreid via social media.

Ervaren redactie
Voor de content van het nieuws- en ken-
nisplatform én het magazine tekenen de 
drie ervaren krachten van Bestelauto Expo. 
Het zijn Jasper Engel, bedrijfswagenexpert 
en auteur van het standaardwerk Bedrijfs-
wagen Omnibus, Bart Luteijn, specialist 
op het gebied van fleet en leasing en uit-

De nieuwe Carprof-vestigingen zijn van 
Duren in Arnhem, Thijs Leenders in Groes-
beek, CarProf Oss, van de Voort in Eind-
hoven, Carfix T&S in Tiel, IC Klijn Cars in 
Sprang-Capelle, Albert Hurkmans in Veg-
hel en John Greup in Bergharen. 

“Wij kiezen voor CarProf vanwege de ex-
tra dosis professionaliteit, marketing en 
technische ondersteuning en training via 
Tech360 aan ons personeel. Ik hoef niet 
zelf het wiel uit te vinden. Ik blijf onafhan-
kelijk, maar lift mee op de kracht van een 
grote club met een professionele uitstra-
ling”, vertelt Charlotte Thijssen van Car-
Prof van de Voort.

Gericht op omzet en rendement
CarProf is een franchiseformule in het 
midden en hoger segment en zet omzet- 
en rendementsverbetering van de werk-
plaats centraal. Enorm waardevol volgens 
CarProf van Duren: “Op basis van analy-

Voorheen werden de meeste machines 
met 4,5 meter uitgerust, maar veel gebrui-
kers vonden dat in de praktijk niet vol-
doende. Om geen concessies te doen aan 
kracht en gewicht is goed geluisterd naar 
de grote groep BigFoot gebruikers waaron-
der detailers en autoschadebedrijven, en 
is besloten om zonder meerprijs een lan-
gere kabel te monteren.  

De grootste onafh ankelijke 
database  voor de banden- en 

wielenbranche!

T +31 (0)88-9322200

www.qweon.com
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T 0546-818165 www.diagnosexl.nl
0595 854444
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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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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 
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Weather Control A005 eerste all-season touringband Bridgestone

LASSA presenteert eerste vier-
seizoenenband MULTIWAYS

ISO 14001 milieumanagement 
certificaat voor Eurol

Bridgestone lanceert de Weather Control A005. Met deze eerste all-season touringband 
kunnen bestuurders de controle houden, ongeacht de weersomstandigheden. De high-
end band biedt uitzonderlijke controle, van bochten op de snelweg tot plotseling rem-
men in de bebouwde kom. Zelfs in onverwachte weersomstandigheden en met name 
bij regen  - een belangrijke factor voor Europese automobilisten – blijft de bestuurder 
in controle.

Het Turkse bandenmerk LASSA komt met de nieuwe vierseizoenen band MULTIWAYS. 
Naar eigen zeggen het beste van twee werelden. Het profiel is afgeleid van de succes-
volle winterband Snoways Era die al jaren top prestaties levert in winterse condities. 

Met het behalen van het ISO 14001:2015 milieumanagement certificaat toont Eurol 
aan dat zij aan alle eisen van de norm voldoet en op systematische wijze werkt aan het 
continu verbeteren van de milieuprestaties.

perfecte antwoord,” zegt 
Laurent Dartoux, Di-
rector Strategie en Mar-
keting bij Bridgestone 
EMEA. “Hiermee kunnen 
automobilisten het hele 
jaar door rijden zonder 
de veiligheid uit het oog 
te verliezen.”

Bedacht voor en door 
automobilisten
Voordat men aan de 
ontwerpfase begon, on-
derzocht Bridgestone 
bij 15.000 chauffeurs de 

behoeften en verwachtingen omtrent een 
all-season band om te begrijpen welke uit-
dagingen men elke dag op de weg tegen-
kwam. Bestuurders willen een all-season 
band die bestand is tegen meerdere weers-
omstandigheden. Studies wezen uit dat de 
veiligheid op een nat wegdek de grootste 
zorg van de Europese consument is.

den naar 16 maten geduren-
de 2018, uitlopend van 14 
tot 18 Inch. 

Mooie winstmarges ban-
denspecialist
“S&H Tyres heeft een uitge-
breid dealernetwerk in de 
gehele Benelux, met uitge-
breide ondersteuning in ver-
koop en marketing”, aldus 
Ronald Lems van S&H Tyres.  
“Middels regiobescherming 
en een strikt internetbeleid 
zorgen wij ervoor dat LASSA 
een merk is en blijft waar de 
bandenspecialist nog goed 
geld aan kan verdienen en 
niet beconcurreerd wordt 
door concullega’s. LASSA 
zal niet tot nauwelijks op in-
ternet te vinden zijn en ze-
ker niet tegen dumpprijzen. 
Met een actieve ondersteu-
ning van S&H Tyres heeft de 
bandenspecialist een merk 
in handen waar een jaren-
lange succesvolle samen-

werking uitkomt. Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste bandenspecialisten die in dit 
concept geloven. Uiteraard moet dit niet 
in overlap zijn met onze huidige dealers”.  

www.sh-tyres.nl 

Over Eurol
Eurol is de enige Nederlandse onafhan-
kelijke producent van smeermiddelen en 
technische vloeistoffen en actief in meer 
dan 75 landen. Als totaalleverancier heeft 
Eurol een full-service benadering met een 
compleet productportfolio smeermidde-
len, additieven, technische vloeistoffen, 
reinigings- en onderhoudsproducten en 
Specialty Lubricants. Het bedrijf bedient 
daarmee uiteenlopende segmenten zoals 
automotive, transport, tweewieler- en mo-
torfietsmarkt, agri, grondverzet, industrie 
en scheepvaart. Eurol producten dragen 
de goedkeuringen van vooraanstaande 
motorvoertuigfabrikanten. Het gebruik 
van Eurol producten in de motor- en au-
tosport, waaronder Dakar, is het ultieme 
bewijs voor de kwaliteit. 

www.eurol.com

die zorgen voor een uitgebalanceerde 
stijfheid van de blokken, een groot aantal 
schouderelementen en vele sleuven voor 
de afvoer van water.  Het product is geba-
seerd op een geoptimaliseerde karkas- en 
gronddrukverdeling om ervoor te zorgen 
dat de band voldoet aan de verwachtingen 
van de eindgebruiker op het gebied van 
tractie, brandstofverbruik en levensduur. 
De integratie van de Nano Pro-Tech™-
technologie van Bridgestone en de toepas-
sing van een hoog silicagehalte verbeteren 
verder de prestaties van de banden. 

De Weather Control A005 is verkrijgbaar 
voor 15-20-inch velgen. Hiermee dekt 
deze band bijna 94% van de markt voor 
personenauto’s en SUV’s op wegen. Nieu-
we maten zullen beschikbaar zijn in 2019. 
Kort na deze eerste lancering, in november 
2018, zal Bridgestone de Weather Control 
A005 Light Truck-banden in 4 maten uit-
brengen. Deze banden worden uitgerust 
met DriveGuard-technologie, een unieke 
innovatie waarmee bestuurders zelfs na 
een lekke band verder kunnen blijven rij-
den.

www.bridgestone.nl

Bridgestone heeft de Weather Control 
A005 ontwikkeld om tegemoet te komen 
aan de behoeften van consumenten, die 
zich het hele jaar door steeds meer zorgen 
maken over comfort en veiligheid. “Deze 
all-season touringband is ontworpen voor 
bestuurders die de controle willen hou-
den en toch het hele jaar dezelfde banden 
gebruiken, of dat nu is bij zon, regen of 
sneeuw. De Weather Control A005 is het 

Extra aandacht is besteed aan de verbeter-
de prestaties op nat wegdek en aquaplan-
ning. Het compound is volgens de laatste 
ontwikkeling met Protech technologie die 
ook in de bekende zomerprofielen Drive-
ways en Driveways Sport zijn toegepast. 
De markt voor allseasonbanden is steeds 
meer gegroeid de afgelopen jaren in Euro-
pa en LASSA is ervan overtuigd dat zij een 
kwaliteitsband leveren binnen het viersei-
zoenen segment.  

Exclusief importeur voor de Benelux, S&H 
Tyres B.V. te Moerdijk, zal op zeer korte 
termijn de eerste maten op voorraad krij-
gen. In totaal zal LASSA het pakket uitbrei-

ISO 14001:2015 is een gestandaardi-
seerde en internationale norm voor mi-
lieumanagementsystemen waarmee alle 
milieu-gerelateerde processen continue 
geoptimaliseerd worden door risico’s te 
beheersen en kansen te benutten. Eurol 
beschikt eveneens over het vernieuwde 
internationale ISO 9001:2015 certificaat.

Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen

Martijn Pfeiffer, algemeen directeur van 
Eurol is blij met de behaalde prestatie: 
“We besteden in onze dagelijkse be-
drijfsvoering structureel meer aandacht 
aan maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Het scheiden van afvalstromen 
en het recyclen van afval zijn een aantal 
zichtbare maatregelen, maar we gaan ver-
der. Met het ISO 14001:2015 certificaat 
optimaliseren we continue alle milieu-
gerelateerde processen en zetten we een 
belangrijke stap in het verduurzamen van 
onze gehele bedrijfsvoering.”

Veiligheid en prestaties
Weather Control A005 werd getest door 
TÜV SÜD, een van de meest gerespecteer-
de onafhankelijke auto-inspectie-organi-
saties in Europa, en heeft de marktleider 
voor remvermogen bij regen en sneeuw 
verdrongen. De Weather Control A005 
behaalde ook de A-klasse (hoogste niveau) 
voor grip op nat wegdek en de C-classi-
ficatie voor rolweerstand volgens het Eu-
ropese etiketteringssysteem voor banden. 
De Weather Control A005 blijft voldoen 
aan de regelgeving vanwege zijn bewezen 
prestaties op besneeuwde wegen, waar-
door hij het merkteken Three-Peak Moun-
tain Snowflake (3PMSF) kreeg. Hij is ook 
erg slijtvast en boekt dezelfde kilometer-
stand als de onlangs gelanceerde zomer-
banden voor personenauto’s: de Bridges-
tone Turanza T005.

Ontwikkeld en ver-
vaardigd in Europa
Hooggekwalificeer-
de technici van het 
Bridgestone Technical 
Center in Rome staan 
achter het ontwerp 
van de Weather Con-
trol A005. Het loop-

vlak is ontworpen in de vorm van een “V”, 
met innovatieve doorlopende “Z”-groeven 
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German Innovation Award 
voor Michelin

PartsPoint lanceert 
Autovakmeester

Michelin heeft de felbegeerde German Innovation Award ontvangen van de Duitse 
Design Raad voor haar Long Lasting Performance Strategy. De prijs, in de categorie 
Transport, is een erkenning voor Michelin’s duidelijke stellingname tegen het principe 
van geprogrammeerde veroudering. De doelbewuste verkorting van de levensduur van 
producten wat een negatief effect heeft op het klimaat, het gebruik van grondstoffen 
en het budget van consumenten.

PartsPoint lanceerde op 21 juni in een volgepakt BOVAGhuis haar nieuwe garagefor-
mule: Autovakmeester. Voor PartsPoint Group, vanuit Ede actief in de distributie en ver-
koop van auto-onderdelen en -accessoires, was deze ‘geboorte van een sterk merk’ een 
kroon op intensief en langdurig onderzoek en voorwerk. De formule Autovakmeester 
gaat zich richten op de wat meer ‘down-to-earth’ automobilist, die in de eigen buurt 
een betrouwbare en vakkundige garagist zoekt bij wie de auto altijd in goede handen 
is. Een garage zonder poespas en opsmuk; gewoon een ‘goede tent van een goede vent, 
die men in de buurt allemaal kent’.

Onafhankelijke onderzoeken wijzen uit 
dat Europese automobilisten jaarlijks bijna 
7 miljard euro te veel uitgeven doordat ze 
hun banden al vervangen bij een profiel-
diepte van 3 mm in plaats van het wettelij-
ke minimum van 1,6 mm. Deze voortijdi-
ge wisseling van banden belast het klimaat 
elk jaar met 6 miljoen ton CO2 . Michelin 
antwoordt hierop met premium banden 
die hun gehele leven lang constant een 
hoog niveau van prestaties en veiligheid 
bieden: vanaf hun eerste kilometer totdat 
ze de minimale wettelijke profieldiepte 
van 1,6 mm hebben bereikt.

Extra stimulans
“De erkenning in de vorm van de German 
Innovation Award is een extra stimulans 
voor onze filosofie om duurzaamheid te 
combineren met voordelen voor consu-
menten,” aldus Dr. Christoph Vondenhoff, 
Hoofd Public Affairs Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland. “Deze prijs spoort ons 
aan om onze MICHELIN Long Lasting Per-
formance Strategy met nog meer nadruk 
voort te zetten”. 

EverGripTM
Een belangrijk element van de MICHELIN 
Long Lasting Performance Strategy is de 
zogenaamde EverGripTM technologie die 
wordt gebruikt in producten als de nieuwe 
MICHELIN Alpin 6 winterband. Het gaat 
om een innovatieve combinatie van een 
nieuwe rubber compound die uit verschil-
lende lagen bestaat en een profiel dat 
zichzelf vernieuwt. Die combinatie zorgt 
voor uitzonderlijke acceleratie- en rem-
eigenschappen en voor uitstekende trek-

Uitgebreid onderzoek van o.a. Motivac-
tion en Well Mobility heeft PartsPoint doen 
inzien dat in het gemêleerde landschap 
van garageformules een sterke formule 
mist dat dit betreffende segment bedient. 
De deelnemers aan de formule AD Auto-
bedrijf, reeds in handen van PartsPoint, 
voldeden wel aan het geschetste beeld 
van het garagebedrijf, maar de bestaande 
naam en formule appelleerden niet aan de 
formulewaarden betrouwbaar, vakkundig, 
gegarandeerd en professioneel. Cor Bal-
tus, CEO van PartsPoint Groep, daarover: 
“Gedegen onderzoek wees uit dat de be-
staande formule gedateerd was, de naam 
niet helder en de boodschap niet duide-
lijk. Het ligt dan niet in onze aard dat zo 
te laten voortsudderen, maar juist grondig 
in te grijpen.”

Soft-franchise 
Ruim 150 garagisten en grossiers hoorden 
in Bunnik de ambitieuze plannen van Cor 
Baltus en formulemanager Ton Sieljes aan. 
Sieljes: “Wat goed was bij AD Autobedrijf, 
behouden we. En wat beter moet, wordt 
beter. We blijven soft-franchise, maar wel 
minder soft. Daar tegenover zetten we 
een aanbod waarmee ik de concurrentie 
met elke andere formule aandurf. Onze 
deelnemers behouden hun gekoesterde 
vrijheid en blijven baas in eigen huis. Wij 
bieden hen uiteraard inkoopvoordeel en 
wij helpen hen de keiharde claim van 24 
maanden garantie op onderdelen en ar-
beid waar te maken. We helpen ze met 
TECH360, private lease, Europese pech-
hulp, een eigen website met reviewtool en 
marketingcampagnes. En we bieden hen 
een netwerk van vakbroeders, onderschat 
dat aspect vooral ook niet.”

kracht op sneeuw; zelfs als er nog maar 
weinig profiel over is. De CrossClimate+ 
band, die al vele prijzen won, heeft een 
uniek loopvlak en is gemaakt van com-
pounds die de levensduur van de band 
verlengen en uitzonderlijk goed presteren 
totdat profieldiepte van 1,6 mm is bereikt.

De wereldwijde producent past de MI-
CHELIN Long Lasting Performance Stra-
tegy ook toe bij bedrijfswagenbanden. Een 
voorbeeld is de REGENION technology in 
de nieuwe MICHELIN X® MULTI™ ENER-
GY™ D voor commerciële wagens in het 
lange- en korte-afstandsvervoer. Deze 
technologie omvat lamellen die zichzelf 
openen als de band slijt en daardoor een 
hoge mate van grip bieden tot aan de mi-
nimale profieldiepte.  

De German Innovation Award wordt uitge-
reikt door de Duitse Design Raad. De prijs 
is oorspronkelijk ingesteld door het Duitse 
parlement (Bundestag) en wordt gefinan-
cierd door de Duitse industrie. Sinds 1953 
vormen de prijzen van de Duitse Design 
Raad een erkenning voor uitstekende pres-
taties op een internationaal niveau als het 
gaat om design, merken, en innovatie. Ze 
zijn bedoeld om het concurrentievermo-
gen van bedrijven te verhogen. In 2018 
werd voor het eerst een Innovation Award 
uitgereikt. Alleen bedrijven die waren ge-
selecteerd door een expert panel of door 
scouts van de Duitse Design Raad konden 
in aanmerking komen voor de prijs. Daar-
mee wordt de onafhankelijkheid en de uit-
muntendheid gewaarborgd.

Succes
PartsPoint spreekt met de 
nieuwe formule nu al een 
grote groep garagebedrij-
ven aan, die zich voor-
staan op betrouwbaarheid 
en vakkundigheid. Dat 
bleek uit het enthousiasme 
en de reacties vanuit het 
publiek tijdens de lan-
cering. Op de ‘geboorte-

avond’ zelf schreven een groot aantal 
garagebedrijven zich in. Merel Boelens, 
Retail Marketing Manager bij PartsPoint, is 
verrast door het succes: “Natuurlijk heb-
ben we veel voorwerk gedaan en wat we 
doen, klopt gewoon van alle kanten. Maar 
dat men gelijk ter plekke inschrijft, dat 
hadden wij ook niet verwacht. Ook op 22 
juni, de dag na de geboorte van ons mooie 
merk, stroomden via autovakmeester.nl de 
aanmeldingen binnen. Van voormalige AD 
Autobedrijven, maar ook vanuit hoeken 
die we niet hadden zien aankomen. Au-
tovakmeester voldoet blijkbaar heel sterk 
aan een duidelijke behoefte in de markt.”

PartsPoint erachter
“We zijn hier met een busje vol collega’s 
uit Noord-Holland naartoe gekomen en ik 
verheug mij nu al op de terugreis. Ik zie 
ze al trots met een Autovakmeester-petje 
rondlopen en wat ik tot nu gehoord heb 
is allemaal positief”, aldus garagehouder 
Marco Groen uit Dirkshorn. Groen: “Wat 
zeker meespeelt, is dat PartsPoint er nu 
achter staat. En daarachter weer het sterke 
AutoBinck. We hebben vandaag mogen 
horen hoe ze investeren in logistiek, maar 
ook in allerlei smart-mobility-oplossingen. 
Dat lijkt allemaal een ver-van-mijn-bed-
show nu, maar iedereen hier in de zaal 
weet dat het allemaal sneller komt dan je 
zou verwachten. En alleen red je het niet. 
Daarom was ik al AD Autobedrijf en daar-
om ben ik vanaf vandaag Autovakmeester. 
We gaan wat mij betreft met Noord-Hol-
land in één keer om, binnen een week en 
liever vandaag dan morgen!”

www.autovakmeester.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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Geheel automatische ATF-wissel met de nieuwe Gear Tronic II
van LIQUI MOLY

Uitbreiding gasverenpakket Mparts

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 pakket gasveren van Mparts is wederom uitgebreid. Ditmaal met mini-gasveren 
van Bansbach. 

helpt niet alleen bij het wisselen van olie. 
Er kunnen bovendien reinigings- en ver-
zorgende additieven in de service worden 
opgenomen. Dat is handig, technisch zin-
vol en bezorgt 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, omdat garages 
hiermee hun service kunnen uitbreiden 
door ook het vervangen van de olie van 
auto’s met een automatische versnellings-
bak 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-
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 

en daalt het verbruik. Hoe ouder de truck 
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

op de millimeter nauwkeurig. Op aan-
vraag zijn verder diverse eindconnectoren 
leverbaar. Van alle nieuwe modellen zijn 
CAD-files op aanvraag beschikbaar op de 
website van Mparts. 

www.mparts.nl

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 touch-
screen wordt ondersteund door bijzonder 
intuïtieve software. Om de monteur te hel-
pen bij zijn werk, bevat de Gear Tronic II 
een voertuigdatabank die aangeeft welke 
soort transmissieolie voor het betreffende 
voertuig moet worden gebruikt en hoe-
veel. Dit maakt het werk van alledag een-
voudiger, voorkomt fouten en beschermt u 
voor dure reclamaties. De Gear Tronic II 

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 

De drie nieuwe modellen zijn speciaal 
ontwikkeld voor gebruik bij toepassingen 
waar weinig ruimte beschikbaar is. Afhan-
kelijk van de applicatie zijn de mini-gasve-
ren leverbaar met een zuigerstang-diame-
ter van 3 of 4 mm en een cilinder-diameter 
van 8, 10 of 12 mm (3/8 mm, 3/10 mm en 
4/12 mm). De slaglengte varieert, afhan-
kelijk van het gekozen model, van 10 tot 
150 mm en de kracht kan uiteenlopen van 
7 tot 200 N. 

Zeer corrossiebestendig
Doordat de zuigerstangen van deze mini-
gasveren zijn voorzien van de keramische 
coating CeramPro®, zijn deze nieuwe 
modellen zeer corrossiebestendig, hebben 
ze een lage frictie en is een optimale per-
formance gegarandeerd. Elke mini-gasveer 
uit dit pakket wordt volledig afgestemd op 
de uiteindelijke toepassing. Zo zijn alleen 
al qua snelheid 9 verschillende variaties 
mogelijk. Van ‘snel zonder demping’ tot 
‘langzaam met versterkte einddemping’, 
en zelfs volledig op klantspecificatie tot 



HET BEGON ALLEMAAL 
MET AUTO’S
De eerste Migatronic-lasmachine is gemaakt om oude auto’s te 
repareren. Vandaag zijn onze lasmachines goedgekeurd door 
toonaangevende autofabrikanten.

Onze lasmachines zijn digitaal, ongeëvenaard en eenvoudig 
te gebruiken - ontwikkeld om aan de toenemende vraag te 
voldoen om materialen samen te voegen in professionele 
autoreparatiewerkplaatsen.

We doen geen concessies aan lasprestaties wanneer het om 
het repareren van auto’s gaat.

migatronic.nl

GOEDGEKEURD DOOR DE ALLERBESTE
Wat wil je nog meer?

Onze lasmachines zijn door veel autofabrikanten goedgekeurd.
Goedkeuringen omvatten:


