
Werkplaats kloppend hart van het garagebedrijf

Gecontroleerd voertuigruiten 
lossnijden met RL-eez

De werkplaats is niet zomaar een werkplek. Het is voor veel bedrijven het kloppend 
hart van de organisatie. Dé werkplek voor professionals die serieus bezig zijn met hun 
vak en het verschil maken voor de klant.

Het nieuwste systeem van Duobond®, RL-eez, maakt het mogelijk om op een gecontro-
leerde manier voertuigruiten los te snijden. Het maakt een einde aan de fysieke overbe-
lasting van monteurs en verkleint de kans op lakschade aanzienlijk. RL-eez zorgt ervoor 
dat ook beschadigingen aan hemels, bekleding en dashboards tot het verleden behoren.
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Voor deze bedrijven heeft Beta Tools in-
middels alweer zo’n 3 jaar geleden de 
RSC55 werkplaatsinrichting ontwikkeld. 
Een compleet nieuw werkplaatsconcept 
vol slimme details, dat het werk van werk-
plaatsprofessionals makkelijker maakt.

Uniek
Iedere werkplaats is uniek; niet alleen qua 
formaat en indeling, maar ook wat betreft 
de mensen die er werken en de werk-
zaamheden die er worden uitgevoerd. 
De RSC55 werkplaatsinrichting is daarom 
modulair opgebouwd en kan volledig 
worden aangepast aan de ruimte van elke 
werkplaats. U bepaalt zelf de optimale in-

deling van de werkplaats met voldoende 
kastruimte voor alle gereedschappen en 
andere spullen. Een efficiënte indeling 
voorkomt loze ruimten in de werkplaats 
die vaak al snel vies en rommelig worden. 
Een praktische opgeruimde werkplaats 
staat synoniem voor optimaal werken. 
Ook afwijkende maten zijn binnen het 
RSC55 programma geen probleem. Naast 
de vele standaardmodules kan er gekozen 

Het werken met RL-eez is eenvoudig en 
vergt een minieme fysieke inspanning. Het 
geeft monteurs de rust, tijd en gelegenheid 
om te zorgen dat het lossnijden van de kit 
zorgvuldig gebeurt. Na het verwijderen 
van de ruit hebben zij voldoende energie 
om een nieuwe ruit te plaatsen en -indien 
nodig- de sensoren op nauwgezette wijze 
te kalibreren. 

Tot slot zijn alle compartimenten afsluit-
baar met veiligheidssloten. Organisaties 
worden steeds transparanter, klanten kij-
ken mee over de schouders van monteurs 
al dan niet via een videoverbinding. Een 
goed georganiseerde werkplaats die repre-
sentatief is voor het bedrijf is dus echt ont-
zettend belangrijk. 

Op locatie
Een goede werkplaatsinrichting, waar je 
jaren plezier aan wenst te beleven, bestel 
je volgens Beta Tools niet zomaar vanuit 
een blaadje. ‘Het gaat om de totaaloplos-
sing; het meedenken met de klant, het ad-
viseren en denken in oplossingen. Onze 
RSC55 werkplaatsinrichting is een maat-
werkoplossing, die iedere ruimte omtovert 
in een ideale werkplaats’, aldus Maxim 
Polack. Beta gaat dan ook naar de klant 
toe met een unieke RSC55 promotietrailer, 
waarin de klant het kwaliteitsproduct kan 
ervaren en beoordelen. ‘Details maken het 
verschil dus is het belangrijk dat de klant 
vooraf een duidelijk beeld heeft van al de 
mogelijkheden.’

worden voor een volledige maatwerkop-
lossing. Hierbij wordt de werkplaatsin-
richting naar wens tot op de millimeter 
nauwkeuring op maat geproduceerd

Efficiënter
Met volledig geïntegreerde oplossingen 
voor stroom, perslucht, water en afval 
zijn de basisvoorzieningen voor iedere 
monteur op de juiste plaats aanwezig. Al-
les binnen handbereik, precies waar de 
monteur het wenst. RSC55 werkplaatsin-
richting maakt de werkplek efficiënter. Op 
deze manier wordt zowel de productiviteit 
als het werkplezier verhoogd.

Chique maar oerdegelijk design
Het Italiaanse design oogt strak en chi-
que, maar is tegelijkertijd functioneel en 
oerdegelijk. In tegenstelling tot andere 
merken wordt de RSC55 werkplaatsin-
richting dan ook in Europa geproduceerd.
Zo is het plaatmateriaal hoogwaardig ge-
poedercoat, zijn de laden stuk voor stuk 
kogelgelagerd en de werkbladen voorzien 
van een afneembare kunststof ABS laag. 

Werkwijze
RL-eez snijdt de kit los met een nylondraad. 
Het systeem zelf kan zowel draadloos (op 
een accu) als via een 12 volts-aansluiting 
aangedreven worden en wordt via een be-
veiligd signaal draadloos bediend met een 
afstandsbediening. Standaard levert Duo-
bond® RL-eez met een (be)geleider die 
de draad op de ruit begeleidt. De motor 
die de nylondraad opdraait bevestigt men 
op de ruit met een draaibare zuignap. De 
hoek tussen de nylondraad en de ruit is 
hierdoor altijd correct. Ook zorgt deze 
bevestiging ervoor dat de persoon die het 
systeem bedient in een comfortabele hou-
ding in de auto kan plaatsnemen om de 
draad te begeleiden. 

www.glasstech.nl

Online 3D-planner
Overigens kan de klant ook zelf eenvou-
dig zijn eigen werkplaats inrichten, met 
de online 3D-planner op de website van 
Beta. Hierin staan alle RSC55 artikelen, 
die vervolgens eenvoudig op schaal inge-
tekend kunnen worden op de eigen werk-
plaatsplattegrond. Voer de maten in van de 
werkplaats en sleep het artikel naar keuze 
op de juiste plek, zo simpel is het. Beta 
heeft er voor gekozen deze applicatie on-
line beschikbaar te stellen, zodat enthou-
siaste klanten en dealers ook zelf eenvou-
dig en snel aan de slag kunnen.

www.betabenelux.nl

thema: schadeherstel
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Autec helpt garagisten meer uit het APK tarief te halen

SATAjet X 5500 revolutionair 
spuitpistool met nieuw X-nozzle 
systeem 

Voor het uitvoeren van de APK moet een garage beschikken over basis apparatuur be-
staande uit een remmentestbank, emissieapparatuur en een rijbanenhefbrug. Als een 
garage daarover beschikt dan is men in staat om de keuring uit te voeren. 

SATA maakt met de nieuwe SATAjet X 5500 zijn productassortiment compleet. Met dit 
innovatieve en krachtige lakpistool wordt een compleet nieuwe norm voor de toekomst 
bepaald op basis van het nieuwe X-nozzle systeem. Op de Automechanika in Frankfurt 
werd de SATAjet X 5500 dit jaar voor het eerst voorgesteld. 

hankelijk adviesbureau op het gebied van 
procesverbeteringen, zijn de metingen van 
een rollenremmentestbank zelfs 95% be-
trouwbaarder dan een platenbank. 

Extra diensten voor de klant worden ge-
boden door middel van een onderstel- of 
resonantietester (ook wel rammeltjestes-
ter genoemd). De VLT3673 onderstel-
tester meet de staat van de wielophan-
ging en schokbrekers. In de huidige APK 
wordt deze controle visueel uitgevoerd, 
waardoor 1 op de 4 voertuigen met ver-
sleten schokbrekers rijdt. Het gevolg van 
versleten schokbrekers is dat het band-
wegcontact verslechtert en dus ook de 

Veel voordelen
Dankzij de geoptimaliseerde luchtverde-
ling in het lakpistool, in combinatie met 
het nieuwe design van de nozzle en de 
luchtkap, is de losse kunststof luchtver-
deelring voor een optimale verdeling 
van de verstuivings- en de stuurlucht niet 
langer nodig. WSB is er bovendien in ge-
slaagd het geluidsniveau van de nieuwe 
‘whispering’ spuitopeningen te verlagen, 
waardoor gebruikers veel stiller en com-
fortabeler kunnen werken. 

www.sata.com/SATAjetX5500 

Maar met geavanceerdere apparatuur is de 
werkplaats in staat meer te detecteren dan 
met het blote oog. Door middel van on-
derbouwd advies kunnen in samenspraak 
met de klant meer reparaties plaatsvinden, 
wat bijdraagt aan meer veilige en duurza-
me kilometers. 

Remmentest- en diagnosebanken
De eis omtrent de remmentestbank is dat 
dit een rollenremmentestbank of een pla-
tenbank betreft. De basisapparatuur in 
deze categorie is de platenbank. Maar de 
meting op een VLT3233 rollenremmen-
testbank neemt minder tijd in beslag en is 
betrouwbaarder. Volgens Corbo, een onaf-

Het nieuwe revolutio-
naire X- nozzle systeem, 
met talloze spuitopenin-
gen, biedt elke spuiter 
een waaier aan perfecte 
oplossingen. Het concept 
van dit spuitsysteem is 

gemakkelijk en eenvoudig te begrijpen. 
Beide bewezen applicatietechnieken – 
HVLP en RP – blijven beschikbaar, elk 
met de bijkomende keuze tussen een ‘I’ 
en een ‘O’-spuitopening. De gebruiker 
kan nu dus kiezen uit twee verschillende 
‘sprayfans’ om aan zijn eisen en voorkeur 
te voldoen. 

wegligging. De remmen van dit voertuig 
kunnen nog zo goed werken, maar zonder 
band-wegcontact heeft dit geen effect. De 
VLT3685 resonantietester is een optie op 

de ondersteltester, waarbij 
de locatie van rammeltjes 
in het voertuig eenvoudig 
en snel gedetecteerd wordt. 
Dit gebeurt door middel van 
platen die op een specifieke 
frequenties trillen.

Emissietesten
De vereiste apparatuur om 
APK te mogen uitvoeren is 
een viergastester. Hiermee 
worden de CO, HC, O2 
en CO2 waarden gemeten. 
De visuele controle van het 
uitlaatsysteem kan de APK 
keurmeester prima op basis 
van ervaring uitvoeren. Al-
leen aan de buitenkant van 
het uitlaatsysteem is niet te 
zien of het roetfilter goed 
werkt. 

Het kan namelijk zijn dat 
de behuizing van het filter 
aanwezig is en zichtbaar is, 

maar dat deze leeg is. Voor het testen van 
de werking van het roetfilter biedt Autec-
VLT de nieuwste generatie Autest emissie 
apparatuur. De MS920 en MS921 roetme-
ters hebben een 100 keer grotere meet-
nauwkeurigheid dan de huidige roetme-

ters. Met deze nieuwe generatie diagnose 
apparatuur is de werkplaats klaar voor de 
toekomst om roetmetingen te kunnen uit-
voeren aan de nieuwste Euro 6 motoren. 

Door deze roetmeter te combineren met 
een MS810 viergastester ontstaat er een 
combi-tester waarmee benzine, diesel 
LPG, CNG en LNG voertuigen getest kun-
nen worden. Deze combinatie verhoogt 
het serviceniveau van de werkplaats.

Hefbruggen 
Een rijbanenhefbrug is verplicht gesteld 
bij het uitvoeren van een APK keuring. De 
keuze is uit een 4-kolomshefbrug, stem-
pelhefbrug of een rijbanenschaarhefbrug. 
De rijbanenschaarhefbrug van Autec is zo-
wel verkrijgbaar in een in- als opbouwva-
riant. Hierdoor is het mogelijk om ruimte 
te besparen ten opzichte van de 4-ko-
lomshefbrug. 

Naast deze gedegen basis zijn er twee uit-
breidingen op de hefbruggen die helpen 
bij het stellen van extra diagnoses: uitlijn-
voorbereiding en een wielvrij hefsysteem. 
Beiden zitten optioneel verwerkt in de 
hefbrug en nemen geen extra ruimte in 
beslag. Door middel van de uitlijnvoor-
bereiding wordt snel en efficiënt de eer-
ste meting uitgevoerd. Het voertuig hoeft 
niet eerst wielvrij geheven te worden om 
de draaitafels en compensatieplaten onder 
de wielen te leggen. Het voertuig kan di-
rect de hefbrug op gereden worden, waar-
door de wielstand niet wordt beïnvloed. 
Het wielvrij hefsysteem is een uitbreiding 
op de hefbrug die het voertuig wielvrij 
heft. Het voordeel hiervan is dat op deze 
hefbrug ook werkzaamheden zoals wiel-

service en remservice uitgevoerd kunnen 
worden. 

www.autec-vlt.nl



DEZE TOOLKIT IS TE VINDEN
IN ONZE NIEUWE KRANT! 

GA VOOR MEER INFO NAAR ONZE NIEUWE WEBSITE!



8 - 5

Imron Fleet Line van Cromax bereidt bedrijfsvoertuigen voor op 
hoogwaardig lakwerk

MSH lanceert UV-ledlamp van
Scangrip 

Distributie Horn & Bauer 
producten naar REMA 
TIP TOP

Cromax®, één van de drie wereldwijde schadeherstelmerken van Axalta, introduceert 
Imron® Fleet Line HS Sanding Surfacers P742 / P746 in haar portfolio. Deze 2K-grond-
verf is speciaal samengesteld voor grote oppervlakken die moeten worden geschuurd 
en waarbij een hoogwaardige afwerking is vereist. Dankzij de goede opname van spuit-
nevel levert de grondverf een glad en duurzaam oppervlak die klaar is om over te 
spuiten.

Tijdens de Auto Prof in Hardenberg lanceerde MSH equipment een nieuwe UV-ledlamp 
voor de schadeherstelbranche. Deze UV-ledlamp van Scangrip is een handlamp die een 
plek ter grootte van een A4 kan drogen. Innovatief zijn de producteigenschappen en 
zeker ook de prijs.

REMA TIP TOP Nederland heeft per 1 december 2018 de distributie van Horn & Bauer 
producten in Nederland overgenomen van Explora en Oskamp/Amtech.

broken wit en Imron Fleet Line HS Sanding 
Surfacer P746 is donkergrijs, waardoor ze 
een ideale grondlaag zijn voor Imron Fleet 
Line 2K aflakken eventueel gevolgd door 
elke blanke lak van Imron Fleet Line. De 
grondverf is ook geschikt voor het aan-
kleuren met Imron Fleet Line PowerTints, 
tot een maximum van 10% op gewicht. 

Superieure lakstand
Imron Fleet Line HS Sanding Surfacers 
P742 / P746 kan worden gemengd bij 
een breed scala aan omgevingstempera-

schuurd worden. Er is geen afkoelperiode 
nodig wat een enorme tijdwinst betekent 
in het proces. 

De UV-ledlamp heeft een ingebouwde 
3,7 V en 6000 A accu. Hiermee kan 1,5 
uur gewerkt worden. De droogtijd varieert 
afhankelijk van de laagdikte en materiaal, 
maar bedraagt maximaal enkele minuten. 
Achterop de behuizing is de droogtijd in 

te stellen en is een accu indicator voor de 
resterende werktijd. Scangrip heeft veel 
ervaring met ledlampen op accu. Deze 
zijn uiterst betrouwbaar gebleken. Naast 
de unieke producteigenschappen is de 
prijs ook zeer interessant. De introductie-
prijs is € 389,00. 

www.msh-equipment.nl

en duurzaamheid van de Horn & Bauer 
producten zijn hier vaak bepalend. Het 
assortiment en de toepassingen zijn breed 
inzetbaar binnen diverse sectoren zoals 
o.a. personenwagen, truck, landbouw, 
grondverzet. Tevens zijn er ook speciale 
toepassingen mogelijk zoals een eigen 
naam of merk afgedrukt op bijvoorbeeld 
stoelbeschermingshoezen. Onze bin-
nen- en buitendienst staan klaar om onze 
klanten in hun dagelijkse werkzaamheden 
professioneel te ondersteunen en een goe-
de service te bieden”.

www.rema-tiptop.nl

tabel op ChromaWebTM, de uitgebreide 
Cloud-software voor kleurformules en pro-
ductbeheer van Cromax, en worden ook 
gedetailleerd beschreven in het technisch 
informatieblad (TDS). 

www.cromax.com/nl
Koen Silverans, training -en technisch ser-
vicemanager bij Cromax voor Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika (EMEA), legt uit, 
“Imron Fleet Line HS Sanding Surfacer 
P742 / P746 biedt de juiste onderlaag voor 
grote oppervlakken, zoals luxe touringcars 
en cabines voor bedrijfswagens. De grond-
verf kan worden gebruikt op de meeste 
voorbewerkte ondergronden, waaronder 
glasvezelversterkt polyester of zelfs oude 
of origineel gelakte ondergronden die 
goed zijn geschuurd en gereinigd.” Imron 
Fleet Line HS Sanding Surfacer P742 is ge-

De Scangrip UV-ledlamp is extreem 
krachtig en voorzien van een zeer krachti-
ge accu. Daardoor is de UV-lamp geschikt 
voor langdurig en professioneel gebruik. 
De behuizing is gemaakt van gecast alu-
minium met een stevige beschermrand 
waardoor de UV-ledlamp bestand is tegen 
schokken en vibraties. De lens is van glas 
en is thinner resistent. Bovendien is de 
lamp waterdicht en heeft een bescherm-
klasse IP 67. Achterop de lamp zit een 
verstelbare handgreep waardoor de lamp 
makkelijk vast te houden is. Als extra is er 
een ophangsteun met magneet leverbaar.

Droogtijd extreem kort
Bij de nieuwe UV-ledlamp van Scangrip 
is er gebruik gemaakt van een zogenaamd 
“cold curing” systeem. Dat betekent dat er 
geen warmte in het te drogen paneel ge-
bracht wordt. Hierdoor is ook kunststof of 
ander warmtegevoelig materiaal zonder 
problemen te drogen. De droogtijd is ex-
treem kort en na droging kan er direct ge-

Horn & Bauer is een bekende en toon-
aangevende producent van stoelhoezen, 
beschermingsfolie- en verpakkingsoplos-
singen voor specifieke bedrijfsonderdelen 
waaronder de automotive industrie.
Horn & Bauer staat voor een uitstekende 
kwaliteit. Door dit assortiment toe te voe-
gen breidt REMA TIP TOP haar reeds uit-
gebreide assortiment producten voor de 
automotive markt verder uit.

Breed inzetbaar
Bernard van Walsem, Directeur bij REMA 
TIP TOP Nederland licht toe: “Horn & 
Bauer heeft reeds vele trouwe gebruikers 
binnen de automotive markt. De kwaliteit 

turen en toepassingen en bieden goede 
vloei-eigenschappen en een superieure 
lakstand. Voor de beste resultaten moet 
de grondverf in twee of drie lagen worden 
aangebracht om een optimale dekking te 
krijgen met een tussenuitdamptijd van vijf 
tot tien minuten en een einduitdamptijd 
van 10 tot 15 minuten. Mengverhoudin-
gen zijn beschikbaar in de productmix 

De grootste onafh ankelijke 
database  voor de banden- en 

wielenbranche!

T +31 (0)88-9322200

www.qweon.com

SPECIALIST IN SMEERMIDDELEN
 

www.kroon-oil.com

T 0546-818165 www.diagnosexl.nl
0595 854444
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WWW.D2.NL



WOLF TOOLS
Zutphenseweg 32
7245 NC  LAREN

Keuring,  

onderhoud & reparatie.

  Onafhankelijke keuringsinstantie voor  

het RAI keuren van hefbruggen.

   Plaatsing nieuwe of gebruikte  

hefbruggen.

   Levering Techno Vector 3D  

uitlijnapparatuur.

   Reparatie & onderhoud.

   Keuren van elektrische  

apparaten NEN3140.

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

De hefbrugspecialist
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Veiliger werken met poetsdoeken MEWA 

LED werklampen van Bright Line
nieuw bij All4Car

De herbruikbare poetsdoeken van MEWA worden aangeboden in een full-service huur-
systeem en kunnen tot wel 50 keer gewassen en intensief gebruikt worden. Feit: hun 
duurzame kwaliteit komt de ecologische voetafdruk van ieder bedrijf ten goede en 
draagt bij aan een inkrimping van de afvalberg. Bovendien, elk van de 4 bestaande uit-
voeringen draagt bij aan een grotere mate van veiligheid op de werkvloer.

Nieuw in het assortiment van All4Car zijn LED werklampen van Bright Line. Bright Line 
staat voor hoogwaardige werklampen die voor alle klussen kunnen worden ingezet.

MEWATEX Plus die grof vuil op kwetsbare 
oppervlakken aanpakt, voor de MEWATEX 
Ultra die overal wordt ingezet waar een 
stofvrij oppervlak vereist is, en voor de 
Protex, de microvezeldoek voor het deli-
cate werk. 

Veilig werken met herbruikbare 
poetsdoeken

Veiligheid op de werkvloer. Het hoort bij 
de prioritaire bekommernissen van elke 
werkgever. Wie kiest voor het gebruik van 
poetsdoeken in het textielmanagementsy-
steem van MEWA, kan alvast enkele facto-
ren afvinken die daaraan bijdragen:

Doordat de medewerkers van All4Car zelf 
uit de werkplaats afkomstig zijn weet men 
als geen ander hoe frustrerend het kan 
zijn om te werken in krappe en donkere 
ruimtes. De zes verschillende Bright Line 
werklampen brengen hier uitkomst. De 
volgende generatie Bright Line-lampen is 
overigens zijn alweer in ontwikkeling.

www.all4car.nl

De poetsdoeken van MEWA worden ver-
vaardigd in de eigen weverij. Op kwali-
teit wordt geen enkele toegeving gedaan 
en daarom worden bij het weven lange 
stapelvezels gebruikt, die gekenmerkt 
worden door hun hoge compactheid en 
uiterst lage pluisvorming. Het resultaat is 
een zeer sterke, duurzame poetsdoek die 
sterk absorberend is. De unieke oppervlak-
testructuur maakt dat de reinigingstijd zo’n 
35% korter is in vergelijking met papieren 
doeken en ook in de meest veeleisende ge-
bruiksomstandigheden vormvast blijft. Dat 
geldt voor de allrounder MEWATEX die 
oliën, vetten, verf en oplosmiddelen geen 
schijn van kans geeft, maar ook voor de 

Snap-on TPMS4; één universele en betaalbare oplossing voor 
álle bandenspanning controlesystemen
Snap-on Tools heeft de TPMS4 bandenspanning controlesysteem System Tool Kit ge-
introduceerd. De TPMS4 is volgens Snap-on prijstechnisch een volwaardig alternatief 
voor duurdere equipment, maar waarmee je toch alle belangrijke TPMS-werkzaam-
heden uit kunt voeren.

doel van Snap-on Tools is om het werk van 
monteurs makkelijker en winstgevender te 
maken. Daarom kan de TPMS4 systemen 
en sensoren van Europese, Aziatische en 
Amerikaanse auto’s inleren, kopiëren en 
diagnosticeren. Alles kun je nu met één 
universele tool doen; de Snap-on TPMS4.

2,8 inch VGA kleurenscherm
De TPMS werkzaamheden zoals het trig-
geren en klonen van sensoren en lezen 
van sensor ID’s en batterijstatus, worden 

Flank Drive werd initieel ontworpen 
voor de vliegtuigindustrie. Het gewicht 
van vliegtuigen moest omlaag en daar-
voor werden speciale bouten en moeren 
ontworpen. Die bouten en moeren wer-
den in steeds nauwer wordende ruimtes 
gebruikt. Het gevolg was dat ze moeilijk 
bereikbaar waren en de hoeken stuk/rond-
gedraaid werden. Het Amerikaanse leger 
vroeg Snap-on Tools om dit probleem op 
te lossen en Flank Drive met twee paten-
ten werd geboren. De hoeken aan de bin-
nenkant van de Flank Drive dop was licht 
gewelfd waardoor de dop de bouten en 
moeren niet op de hoeken vastgreep, maar 
op de rechte vlakken. Daarnaast waren de 
hoeken van de zijkanten binnenin de dop 
dusdanig geoptimaliseerd dat de vlakke 
kanten in de dop altijd contact maakten 
met de vlakke kant van de bout of moer.

Snap-on Flank Drive Xtra
In de autobranche draait alles om efficiën-
tie. Hoe sneller je een reparatie uitvoert, 
hoe meer geld je verdient. Zo simpel is 
het. Investeren in duurzaam gereedschap 
rendeert. Nu, vijftig jaar na de uitvinding 
van Flank Drive, heeft Snap-on Tools de 
doppenset, een van de meest gebruikte ge-
reedschappen, compleet opnieuw uitge-
vonden en nog beter gemaakt. FDX dop-
pen grijpen bouten en moeren nóg verder 
van de hoeken af, zijn nóg sterker, hebben 
nóg meer draaimoment, passen nóg beter 
en zijn daarom nóg efficiënter.

Sinds mei 2018 is TPMS een verplicht on-
derdeel en controlepunt van de APK. Au-
to’s vanaf 1 januari 2018 met een nieuwe 
typegoedkeuring, moeten wettelijk een 
werkend TPMS systeem hebben. Auto’s die 
voor januari 2018 hun typegoedkeuring 
hebben gekregen, moeten een reparatie-
advies en aantekening van de keurmeester 
op het keuringsrapport krijgen als er iets 
met het systeem aan de hand is. Vroeg 
of laat krijgt dus iedere automonteur en 
bandenspecialist met TPMS te maken. Het 

duidelijk weergegeven op een 2,8 inch 
groot VGA kleurenscherm. Dankzij de 
eenvoudige menustructuur en navigatie 
is deze equipment ook voor beginnende 
monteurs toegankelijk. De informatie kan 
geprint worden via het PC portaal en als 
bewijs aan de klant overhandigd worden.

De Snap-on TPMS4 werkt naadloos samen 
met alle apparaten uit de Snap-on diagno-
se-familie. Via de EOBD-aansluiting van 
onder andere de Snap-on Verus, Modis, 
Solus en Ethos kunnen bandenspanning-
controlesystemen worden ingeleerd en 
gediagnosticeerd. 

Snap-on Tools introduceert Flank 
Drive Xtra

Een eeuw geleden, in 1920, introduceer-
de Snap-on Tools de eerste doppenset. In 
1965 patenteerde de Amerikaanse fabri-
kant van gereedschappen het Flank Drive, 
doppen met meer grip. Omdat alles altijd 
nog beter kan, introduceert Snap-on Tools 
nu Flank Drive Xtra (FDX). Hiermee kun-
nen monteurs nóg efficiënter werken.

• de vormvaste kwaliteit op basis van 
com pacte vezels zorgt voor zo goed als 
residuvrij reinigen, zonder potentieel ge-
vaarlijke pluisvorming

• de poetsdoeken zijn sterk en scheurbe-
stendig, waardoor geen stukken komen 
vast te zitten tussen machineonderdelen

• poetsdoeken die gesatureerd zijn met 
potentieel gevaarlijke stoffen worden 
luchtdicht opgeslagen in de MEWA Sa-
Con veiligheidscontainer, zodat het risi-
co op zelfontbranding wordt afgewend,

• de kleurcodering van de poetsdoeken is 
de basis voor gescheiden opslag en was-
sen, zodat geen contact optreedt tussen 
niet-compatibele stoffen en materiaal-
resten.    

De herbruikbare poetsdoeken zijn te huur. 
Textielmanagement bij MEWA betekent 
dat de servicechauffeur op afgesproken 
tijdstippen de benodigde hoeveelheid 
doeken aanlevert, de veiligheidscontainer 
met de vuile exemplaren meteen mee-
neemt zodat ze vakkundig gewassen en op 
kwaliteit gecontroleerd kunnen worden. 
De poetsdoeken die niet meer aan de kwa-
liteitseisen voldoen worden vervangen. 

www.mewa-service.nl
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Tankstation & Carwash Vakbeurs 2018 groter dan ooit

BOVAG: Aantal onbemande 

tankstations verviervoudigd 

sinds 2003

Het belooft druk te worden in Expo Houten tijdens de komende editie van de Tank station 

& Carwash Vakbeurs. De belangrijkste vakbeurs voor de professionele tank station- en 

carwashmarkt in de Benelux vindt dit jaar plaats op woensdag 21 en  donderdag 22 

november. Alle grote spelers uit de branche zijn volgens de organisatie als exposant 

van de partij.

Uit de nieuwe uitgave van Tankstations in Cijfers van BOVAG blijkt dat er momenteel 

meer onbemande dan bemande tankstations in Nederland zijn. In de afgelopen vijftien 

jaar is het aantal onbemande locaties verviervoudigd, van 575 medio 2003 tot 2.098 

begin dit jaar. Het totale aantal tankstations nam in die periode met 2,7 procent af tot 

4.121.
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De Tankstation Vakbeurs, die georgani-

seerd wordt door de vakbladen TankPro 

en CarwashPro, is afgelopen jaren uit zijn 

jasje gegroeid. Vorig jaar kwamen ruim 

1700 bezoekers af op het evenement. Dat 

was de reden voor de organisatie om de 

vakbeurs uit te breiden van één naar twee 

dagen. De beursvloer voor de komende 

editie is inmiddels bijna helemaal gevuld. 

Alle grote spelers uit de wereld van pe-

trol, carwash en convenience presenteren 

op 21 en 22 november hun producten en 

diensten op de beursvloer. Shell Neder-

land en EG Group zijn dit jaar voor het 

eerst als exposant aanwezig. 

Het klassieke kleinschalige ‘winkeltje’ bij 

de pomp verdwijnt in hoog tempo. Bij 

de bemande tankstations verrijzen steeds 

meer volwaardige gemakswinkels. In 

2003 waren dat er nog 293 en sindsdien 

steeg dat aantal met twee derde naar 485 

begin 2018. In de afgelopen zeven jaar 

verdubbelde bovendien het aandeel van 

grote shops van bijna 8 naar bijna 15 pro-

cent. Intussen zijn er ruim 300 van zulke 

tankstationwinkels met een oppervlakte 

van meer dan 100 vierkante meter.

Meeste belasting in Nederland

Tankstations in Cijfers 2018 laat verder 

zien dat de afzet van LPG afgelopen jaar 

tot een absoluut dieptepunt is gezakt. Aan 

het begin van deze eeuw werd er in Ne-

derland nog meer dan een miljard liter au-

togas getankt, maar in 2017 was dat nog 

maar 276.000 liter. Daarnaast werd vorig 

jaar ruim 5,5 miljard liter van alle soorten 

benzine (Euro95, Super98 etc.) getankt en 

presentator Rob Kamphues verzorgen een 

sessie over autoracen in de toekomst en de 

rol van brandstoffen.

Workshops en carwashforum

Voor de tweede dag van de vakbeurs is een 

uitgebreid workshopprogramma samen-

gesteld.  Naast deze sessies, waarbij de 

focus ligt op shop, carwash en forecourt, 

vindt ook dit jaar het carwashforum plaats. 

Prominente ondernemers en leveranciers 

discussiëren met elkaar over de toekomst 

van de branche en over de kansen die er 

liggen. 

Brandstofmix van de toekomst

Op de eerste dag van het evenement vindt 

de vijfde editie van het Nationaal Tank-

station Congres plaats. Het congrespro-

gramma staat dit jaar volledig in het teken 

van de brandstofmix van 2020-2025. Wat 

wordt de brandstofmix van de toekomst en 

hoe speel je als ondernemer of leverancier 

op tijd in op de veranderingen in de markt? 

Op het programma staan sessies van onder 

meer het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, Shell, BOVAG en Orangegas. 

Elf sprekers gaan in op de kansen van 

waterstof, snellaadpalen, biobrandstof-

fen, LNG en CNG/groengas. Voormalig 

F1-coureur Robert Doornbos en coureur/

dat is gelijk aan het langjarig gemiddelde, 

terwijl er dik 7,7 miljard liter diesel uit de 

pompen vloeide, hetgeen nog immer meer 

dan 18% minder is dan voor de economi-

sche crisis in 2008. Qua accijns en btw 

op diesel bivakkeert Nederland met 71,5 

eurocent per liter in de Europese midden-

moot, maar aan belastingen op een liter 

Euro95-benzine wordt samen met Italië 

en Griekenland als enige EU-lidstaat meer 

dan een euro geheven. Nederland is met 

105,2 eurocent accijns en btw per liter 

Euro95 de absolute koploper in de EU. Bij-

na 70% van de benzineprijs aan de pomp 

bestaat uit belastingen.

BOVAG verzamelt en analyseert periodiek 

relevante cijfers en marktinformatie voor 

haar leden. De uitgave Tankstations in Cij-

fers 2018 wordt exclusief beschikbaar ge-

steld aan de leden van de afdeling BOVAG 

Tankstations.

Tankstation Challenge 

Op de tweede dag van de beurs staat bo-

vendien de uitreiking van de Tankstation 

Challenge op het programma. Vakblad 

TankPro is afgelopen maanden samen met 

FoodCourt op zoek gegaan naar de beste 

tankshop van Nederland. De winnaar van 

deze prestigieuze prijs wordt op donder-

dag 22 november bekendgemaakt. 

Toegang tot de vakbeurs

Registreren voor de Tankstation Vakbeurs 

kan op de website www.tankstationvak-

beurs.nl.  Bezoekers krijgen twee dagen 

toegang tot de beursvloer. Op woensdag 

21 november is de beursvloer geopend 

van 11.00 tot 17.00 uur en op donderdag 

22 november van 10.00 tot 17.00 uur. Het 

congres vindt op woensdagmiddag plaats 

van 13.00 tot 17.30 uur. 

www.tankstationvakbeurs.nl

thema: autowas- en onderhoud

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!
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VACO lanceert MVO+ certifi cering met landelijke dekking
Vereniging VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche, heeft 
in nauwe samenwerking met leden van de sector Bandenservice de branchespecifie-
ke certificering VACO MVO+ ontwikkeld. De uitbreiding van het bekende keurmerk 
‘VACO Erkend’ is onlangs gevierd met de certificering van de serviceketens Euromaster 
Bandenservice, KwikFit en Profile Car & Tyreservice, met in totaal 400 vestigingen in 
Nederland. 

ring van de certificering 
vond plaats tijdens de Al-
gemene ledenvergadering 
van VACO. 

“Waardevolle bijdrage” 
VACO MVO+ is een be-
langrijke doorontwik-
keling van de in 2002 
geïntroduceerde VACO 
Erkend-certificering voor 
bandenservicebedrijven, 
die in 2014 werd uit-
gebreid met een aantal 
aspecten rondom maat-
schappelijk verantwoord 
ondernemen. Van der Rij-
ken: “De aandacht voor 
MVO neemt snel toe. 

Onze leden hebben het niet alleen intern 
prominent op de agenda staan, ze krij-
gen ook steeds vaker vragen vanuit hun 
klantenkring over hun MVO-beleid. Van-
uit de leden van onze sector Bandenser-
vice ontvingen we verzoeken voor een 
branchespecifieke MVO-certificering, als 

bezoek. De juiste bandenspanning ver-
groot de verkeersveiligheid en vermindert 
het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot 
en bandenslijtage. De inspectie van het 
bandenspanning-controlesysteem (TPMS), 
indien aanwezig, maakt standaard onder-
deel uit van elke werkorder.   
Een VACO Erkend- en VACO MVO+ ge-
certificeerd bandenservicebedrijf heeft be-
wezen te voldoen aan een breed pakket 
eisen gerelateerd aan vakkennis, ervaring, 
werkplaatsuitrusting, veilig en gezond 
werken en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
VACO MVO+ gecertificeerde bandenser-
vicebedrijven zijn onder meer te herken-
nen aan het bijbehorende logo op de gevel 
en het certificaat. VACO MVO+ sluit aan 
bij ISO 26.000, de internationale richtlijn 
voor maatschappelijk verantwoord onder-
nemen.

Matthijs Verhaar (Managing Director Pro-
file Car & Tyreservice), Pieter Bikker (Di-
rector KwikFit Zakelijk) en Edo Wiggers 
(Managing Director Euromaster Banden-
service) kregen het MVO+ certificaat uit 
handen van Tim van der Rijken (Algemeen 
secretaris van VACO). De officiële lance-

aanvulling op ‘VACO Erkend’. Vervolgens 
hebben we samen met vertegenwoordi-
gers van deze sector een pakket eisen op-
gesteld én geïmplementeerd met aandacht 
voor mens, milieu en maatschappij.“ 
De certificering is positief ontvangen 
door onder andere leasemaatschappij Ar-
val. “MVO is volledig geïntegreerd in de 
bedrijfsvoering van Arval”, aldus mana-
ger kwaliteit Robin Broekhuijzen. “Onze 
klanten en berijders verwachten ook niet 
anders. VACO MVO+ levert hieraan een 
waardevolle bijdrage.”  

Geoptimaliseerd voor de banden- en 
wielenbranche

De VACO MVO+ certificering, op vrijwil-
lige basis, omvat aspecten die zijn geopti-
maliseerd voor de banden- en wielenbran-
che. Een voorbeeld van een voorschrift 
binnen de certificering is de controle van 
de bandenspanning tijdens elk werkplaats-

Audi test prototype vliegende 
taxi tijdens Amsterdam Drone 
Week

General Tire Offi cial Partner
NASCAR Whelen Euro Series

Eind november hebben Audi, Airbus en Italdesign, tijdens de Amsterdam Drone Week, 
een vliegend en rijdend ‘Pop.Up Next’-model gelanceerd. Dit innovatieve prototype 
van een vliegende taxi combineert een autonoom rijdende elektrische auto met een 
drone voor passagiers. Tijdens een demonstratie werd de passagierscapsule trefzeker 
door de vliegmodule op de grondmodule geplaatst, om vervolgens zelfrijdend de test-
ruimte te verlaten. Het prototype is nog een model in schaal 1 : 4.

Vanaf 2019 jaar wordt het bandenmerk General Tire dé officiële partner van de 
NASCAR Whelen Euro Series en levert het de banden voor alle teams in deze serie. Als 
exclusieve bandenleverancier biedt General Tire de teams slicks en regenbanden van 
het nieuwe NWES GT-model in de maat 11.5/27.5 R15 voor zowel de voorwielen als 
de achterwielen. 

“De vliegende taxi komt eraan, daar zijn 
we bij Audi van overtuigd.” Dat zegt Dr. 
Bernd Martens, president van Audi-doch-
ter Italdesign en als lid van Audi’s Raad 
van Bestuur verantwoordelijk voor inkoop 
en IT. “Steeds meer mensen verhuizen 
naar de stad. Alleen door automatisering 
blijven ze in de toekomst verzekerd van 
mobiliteit. Bijvoorbeeld met geroboti-
seerde taxi’s. Zonder onderweg te hoeven 
overstappen op een ander voertuig, kun-
nen de passagiers werken, ontspannen 
of zich vermaken. Als we erin slagen het 
verkeer intelligent te verdelen over de weg 
en de lucht, profiteren zowel de steden als 
hun inwoners daarvan.”

Ware grootte
Hoe een dergelijke on-demand service er-
uit gaat zien, wordt momenteel door Audi 
en Airbus-dochter Voom onderzocht in 
Zuid-Amerika. In Mexico City en Sao Pa-
olo kunnen klanten een helikoptervlucht 
boeken en vanaf de landingsplaats in een 
Audi naar hun definitieve bestemming 
worden gebracht. “Een dergelijke service 
helpt ons de behoeften van onze klanten 

De nieuwe NWES GT race-band van Ge-
neral Tire is door de Amerikaanse ingeni-
eurs doorontwikkeld en is klaar om aan 
de hoge eisen en verwachtingen van de 
NASCAR Whelen Euro Series-teams te vol-
doen. “NASCAR Whelen Euro Series en 
General Tire vormen ideale partners” zegt 
een opgetogen Guy Frobisher, Senior Pro-
ject Manager bij General Tire in Europa. 
“Het is een fantastische kans voor ons om 
ons merk te presenteren in dit spannende 
en snelgroeiende segment van de auto-
sport”. 

Blijk van vertrouwen
“We zijn erg trots en blij met deze lang-
durige samenwerking met General Tire. 
Een verbintenis van zes jaar is een enorme 
blijk van vertrouwen in de NASCAR Whe-
len Euro Series” aldus NASCAR Whelen 
Euro Series President / CEO Jerome Gal-

beter te leren begrijpen. De toe-
komstige vliegende taxi’s moe-
ten aantrekkelijk zijn voor een 
brede groep stedelingen. Bin-
nen het project ‘Pop.Up Next’ 
leren we de grenzen van de 
technische mogelijkheden ken-
nen. De volgende stap is een 
rijdend en vliegend prototype 
op ware grootte,” zegt Dr. Mar-
tens.

Audi ondersteunt daarnaast het project 
‘Urban Air Mobility’ in Ingolstadt. Als on-
derdeel van het ‘European Innovation Part-
nership on Smart Cities and Communities’ 
binnen de EU, heeft dit initiatief het doel 
om het publiek bekend te maken met alle 
voordelen van de vliegende en autonoom 
rijdende taxi, en vragen te beantwoorden 
op het gebied van batterijtechnologie, de 
regelgeving, certificering en infrastructuur.

pin. “Met General Tire 
delen we dezelfde 
sterke wens om Euro 
NASCAR verder te ont-
wikkelen en nieuwe 
hoogten te bereiken 
en het merk General 
Tire in heel Europa te 
promoten. Dit is weer 
een enorme stap voor-
waarts voor de serie”.

De Banden Express en 
Reedijk Banden Import 
zien, als officiële distri-

biteurs van General Tire, in deze samen-
werking opnieuw het bewijs dat het merk 
kwalitatief hoogwaardige banden kan pro-
duceren voor alle bandensegmenten.

Transmissies, stuur-
bekrachtigingen en ECU’s
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V.l.n.r. Edo Wiggers (Managing Director Euromaster 
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Tim van der Rijken (Algemeen secretaris van VACO), Niek 
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& Tyreservice), Matthijs Verhaar (Managing Director Profile 
Car & Tyreservice) en Sybrand van Hulst (Voorzitter van 
VACO)
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Goodyears Eagle F1 Asymmetric 5: luxueus comfort en superieure 
remprestaties

Vierseizoenenband Maxtrek 
Relamax 4S zeer populair 

Goodyear heeft zijn nieuwe Ultra High Performance-wegband (UHP-band) aangekon-
digd: de Eagle F1 Asymmetric 5. Om deze ultieme allround zomerband te ontwerpen, 
benutte Goodyear innovatieve technologie die in natte omstandigheden de rempresta-
ties en op een droog wegdek het rijgedrag aanzienlijk verbetert. Zonder dat het rijcom-
fort daaronder lijdt of de rijgeluiden toenemen.

Bandengroothandel S&H Tyres is zeer tevreden over de verkoop van de vierseizoenen-
band van Maxtrek, de Relamax 4S. De verkoop van het Chinese profiel toont een zeer 
snel stijgende lijn over de afgelopen maanden. 

De band dankt zijn veelzijdigheid voor-
al aan het geraffineerde materiaal dat 
Goodyear ontwikkelde om hem te laten 
presteren in nat weer zonder zijn duur-
zaamheid of wegligging op droge on-
dergronden aan te tasten. Dankzij een 
contactoppervlak dat vergroot tijdens het 
remmen, maakt hij meer contact met het 
wegdek dan een gewone circuitband. De 
remafstand is tot 4% korter op natte wegen 
dan bij de Eagle F1 Asymmetric 3.

Insturen sneller en preciezer
Om de prestaties te verbeteren, trachtte 
Goodyear vooral de buigzaamheid van 

De Relamax 4S is verkrijgbaar in 30 popu-
laire maten van 14 tot 17 inch in de series 
40 tot 70 en loopvlakbreedtes van 175 tot 
235 met de snelheidsindex T, H, S en V.  In 
de komende maanden wordt de line-up 
met nog eens 23 maten uitgebreid, van 16 
tot 22 inch.  

Uitstekende resultaten
Het all season profiel is een goed resul-
taat van compromissen. De resultaten op 
aquaplaning en grip op nat -en besneeuwd 

len. Van de Volkswagen Golf tot premium 
auto’s zoals de Mercedes C-Klasse en de 
BMW 3-reeks tot standaardversies van de 
Porsche 911. Dat plaatst Goodyear in een 
sterke positie om in te spelen op de forse 
jaarlijkse groei van 8,3% die het segment 

het loopvlakprofiel onder invloed van zij-
waartse krachten te beperken. Daardoor 
wordt het insturen sneller en preciezer, 
neemt de grip toe en is de acceleratie ef-
ficiënt en gelijkmatig, wat het rijgedrag op 
een droge weg allemaal ten goede komt. 
Ook het gevoel in het stuurwiel wordt ver-
beterd voor een responsievere rijervaring 
die meer vertrouwen inboezemt.
Van februari tot mei 2019 introduceert 
Goodyear 51 SKU’s en van juni tot decem-
ber 2019 nog eens 10. Het zal velgmaten 
van 17” tot 22”, breedten van 205 tot 315 
mm en hoogten van 50 tot 25 aanbieden 
voor montage op uiteenlopende model-

wegdek zijn uitstekend. De beoordelingen 
van Maxtrek dealers zijn dan ook erg po-
sitief. Met deze toevoeging heeft Maxtrek 
een prachtige range zomer, winter, run-on-
flat en vierseizoenenbanden waarmee het 
de bandenspecialist een compleet merk 
levert in het budgetsegment. Kwaliteit in 
combinatie met een zeer scherpe prijs. 

Het doel is een stabiel en loyaal dealernet-
werk. S&H Tyres streeft naar het uitbouwen 
van het merk Maxtrek in Europa. ‘Wij zijn 
dan ook op zoek naar loyale dealers die 
samen met ons willen groeien de komende 
jaren. Persoonlijk contact, eerlijk zaken 
doen en gezamenlijke groei is hierin van 
belang, oftewel “Business is people”, aldus 
directeur van S&H Tyres Simon Klapwijk.  

All Season
Afgelopen zomer reden meer mensen op 
vierseizoenenbanden, zo blijkt uit de veer-
tiende KwikFit Bandenmonitor uitgevoerd 
in augustus 2018 onder ruim 2.200 auto’s 
in Nederland. Uit diverse testen van onder 
andere ADAC, VACO, ANWB blijkt dat de 
vierseizoenenband populariteit wint en 
een groeiende afzet vormt de verwachting 
voor komend jaar.

www.sh-tyre.nl

UHP-banden vanaf 17” meemaakt sinds 
2012. Het aandeel van dit segment in het 
totale volume zomerbanden bedraagt on-
dertussen 22% en verwacht wordt dat de 
verkoop van auto’s uit het topsegment te-
gen 2023 van 17,5 tot 18,2% zal stijgen. 

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   

Dabeko en PartsPoint Group
bundelen de krachten
De bekende automaterialengroothandel Dabeko is overgenomen door PartsPoint 
Group. Dit betekent dat alle filialen van deze grossier, te weten de vestigingen in Dalf-
sen, Coevorden, Drachten, Groningen en Assen zelfstandig en onder eigen naam gaan 
opereren binnen PartsPoint Group. Alle ruim honderd Dabeko-medewerkers blijven in 
dienst van het bedrijf. 

Dabeko neemt in het noordoosten van 
Nederland een sterke marktpositie in. 
De grossier is toonaangevend in de han-
del van banden, automaterialen en logis-
tieke dienstverlening. Het management, 
Anton van der Kolk en Remco Kemerink, 
zal aanblijven en krijgt van PartsPoint vol-
ledig mandaat om hun succesvolle be-
leid te continueren. Anton van der Kolk 
(Dabeko): “We hebben goed nagedacht 
over onze positie in deze consoliderende 
markt. We doen er goed aan Dabeko aan 
te sluiten bij een krachtige partner. Met de 
PartsPoint Group hebben we een “goed 
huis” voor ons bedrijf en een uitstekend 
werkgever voor onze medewerkers gevon-
den. Binnen de PartsPoint Group behoudt 
Dabeko haar eigen gezicht en waarden. 

Versterking netwerk noordoost 
Nederland

Cor Baltus (CEO PartsPoint Group): “Met 
de Dabeko-groep versterken we ons net-
werk in het noordoosten van Nederland 
aanzienlijk. Al jaren is dit een toonaan-
gevend grossier die onderdelen over de 
gehele breedte biedt. Bovendien is er veel 
kennis van de internationale bandenhan-
del, mede door de deelname in Tyrenet. 
Het bedrijf is gezond en beschikt over veel 
verkoopexpertise. Dabeko heeft voor haar 
klanten een sterk logistiek model opgezet. 
Deze kennis komt nu ook ten goede aan 
het gehele PartsPoint-netwerk. Door de 
aanzienlijke omzettoename draagt deze 
overname ook bij aan onze schaalvergro-
ting. Mede hierdoor zullen onze investe-
ringen in logistiek (o.a. het nieuwe DC in 
Ede), automatisering en assortiment nog 
beter gaan renderen.”

www.partspointgroup.com
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StrongPRO truckaccu speelt in op nieuwe milieuwetgeving
Nieuwe milieuwetgeving kan leiden tot belangrijke innovaties bij onderdelen van auto’s 
en vrachtwagens. Een goed voorbeeld daarvan is de StrongPRO truckaccu van Exide. 
De gerenommeerde acculeverancier ziet de markt voor Start-Stopaccu’s voor perso-
nenwagens overigens sterk groeien. 

rijke vrachtwagenbouwers heeft Exide een 
nieuw type accu ontwikkeld dat deze ex-
treme trillingen kan weerstaan. Dat dit een 
blijvende uitdaging voor accufabrikanten 
zou worden heeft ertoe geleid dat in de 
nieuwe Europese Norm voor accu’s een 
nieuw niveau van trillingsbestendigheid 
werd ingevoerd: V4 (EN 50342-1 / 2015).

Aftermarket-versie
Exide heeft er een traditie van gemaakt om 
zo snel mogelijk de innovaties die gere-
aliseerd werden met haar eerste-monta-
gepartners ter beschikking te stellen van 
de klanten van de vervangingsmarkt. De 
StrongPRO accu’s worden geproduceerd 
met een nieuwe generatie van het HVR® 
(High Vibration Resistance) design en wa-
ren daarmee de allereerste accu’s op de 
vervangingsmarkt die het nieuwe trillings-
niveau V4 kunnen weerstaan! 

Carbon Boost® technologie
Door de wetgeving op het respecteren 
van rusttijden bij internationaal trans-
port krijgen truckaccu’s het ook sterker 
te verduren dan in het verleden. In trucks 

worden steeds meer 
toestellen ingebouwd 
die het comfort van de 
bestuurder moeten ver-
hogen (‘Life-on-board’) 
maar die tegelijkertijd 
de accu sterk belasten. 
Exide heeft daarom 
bij de nieuwe Strong-
PRO accu’s de Carbon 
Boost® technologie ge-
bruikt. Bij deze techno-
logie kunnen de accu’s 
sneller herladen wor-
den dankzij de toevoe-
ging van koolstof aan 
de negatieve actieve 
massa. De stratificatie 
van zuur wordt hier-
door tegengegaan en 
de accu’s zijn optimaal 
bestand tegen diep-
ontlading.

Voor transportbe-
drijven betekent het 
StrongPRO assortiment 
minder risico op pech, 
een lagere kans op 
startproblemen en een 
langere levensduur. 
Dit alles vertaalt zich 
in een lagere totale ei-
gendomskost voor hun 
wagenpark. 

Door de sterke integratie van de accu met 
het elektrische circuit van de auto via het 
accumanagementsysteem, is het belang-
rijk dat de specificaties van de vervan-
gingsaccu heel goed overeenkomen met 
die van de eerste-montageaccu. Als dat 
niet het geval is, dan zal het Start-Stopsy-
steem vaak slecht werken en verliest de 
bestuurder de brandstofbesparing die het 
resultaat is van een goed werkend Start-
Stopsysteem. De keuze voor een accu van 
een Europese accufabrikant zoals Exide, 
die eveneens toeleverancier is van de be-

langrijkste Europese autofabrikanten, is 
hier de beste garantie.

www.automotive.exide.nl

Dat de milieuwetgeving vaak een belang-
rijke invloed heeft op ons dagelijks leven 
is geen geheim. Maar dat die ook een ge-
volg heeft voor onderdelen van auto’s en 
vrachtwagens zoals accu’s, ligt minder 
voor de hand. Toch zijn zowel de Start-
Stopaccu’s als de  StrongPRO accu’s van 
Exide een rechtstreeks gevolg van deze 
regelgeving. 

Bestand tegen extreme trillingen
Enerzijds is er de Euro 5/6 wetgeving. 
Anderzijds hebben reeds 220 steden in 
14 Europese landen lage emissie-zones 
ingevoerd, waar alleen nog milieuvrien-
delijke trucks mogen komen. Vrachtwa-
genconstructeurs staan onder grote druk 
om nieuwe types vrachtwagens met een 
lagere uitstoot te ontwikkelen. De oplos-
sing waar de meesten voor gekozen heb-
ben is de introductie van AdBlue® en de 
SCR-katalysator. Om voor deze twee com-

ponenten plaats te maken, werden de ac-
cu’s achteraan het chassis geplaatst. Daar 
zijn de trillingen echter zo extreem zijn 
dat conventionele truckaccu’s heel snel 
stukgaan. In samenwerking met belang-

Groei in Start-Stopaccu’s
Op de markt van de personenwagenaccu’s 
ziet Exide het aandeel van zogenaamde 
Start-Stopaccu’s aanzienlijk stijgen. Ook 
deze markt is een rechtstreeks gevolg van 
het strenger worden van de milieuwetge-
ving. De introductie van Start-Stopsyste-
men was voor de autobouwers de meest 
efficiënte manier om de CO2 uitstoot van 
personenwagens onder de vastgelegde 
normen te houden. Ook hier speelde Exi-
de met de introductie van de AGM-accu 
in 2004 en met de ontwikkeling van de 

EFB-accu in 2008  een pioniersrol.  Dat 
de AGM en de EFB-accu’s van de belang-
rijkste Europese accufabrikanten technisch 
goed bestand waren tegen de belasting 
van de Start-Stopsystemen van de auto’s 
bleek uit het slechts langzaam op gang ko-
men van de vervangingsmarkt. De laatste 
jaren stijgt de groei echter exponentieel. 

www.marktaanbodautobranche.nl

Nieuwe inbouwpositie van de accu‘s na de introductie van 
milieuvriendelijke technologie bij vrachtwagens.

De StrongPRO accu van Exide is de eerste op de vervangingsmarkt die trillingsniveau V4 
van de nieuwe Europese norm aankan. Daarmee is de StrongPRO de perfecte vervan-
gingsaccu in geval van inbouw aan het achterste van het chassis.

Een blik in de StrongPRO accu van Exide
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