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Bridgestone banden standaard onder 
nieuwe elektrische Audi e-tron SUV
Audi werkt samen met Bridgestone aan de lan-
cering van zijn volledig elektrische SUV: de Audi 
e-tron. Audi heeft Bridgestone geselecteerd voor de 
levering van zes verschillende banden als originele 
uitrusting.

Beide bedrijven ontwikkelden samen 
een lijst van eisen die de specifieke 
kenmerken van het nieuwe model be-
nadrukken. Van de spectaculaire acce-
leratie tot ultiem comfort en geluidloos 
rijden. Dit allemaal zonder af te doen 
aan de veiligheid en de prestaties.

Alenza 001
De Audi e-tron wordt aangedreven 
door twee elektrische motoren en 
heeft een indrukwekkende acceleratie. 
Vanuit stilstand bereikt de auto een 
snelheid van 100 km/uur in minder dan 
zes seconden. Hiervoor zijn, om goede 
wegligging en uitstekende rempresta-
ties te garanderen, banden met optimaal wegcontact 
noodzakelijk. De Bridgestone Alenza 001 zomerband 
is speciaal ontworpen voor SUV’s. De band heeft een 
blokstructuur die het contact met de weg optima-
liseert om de stuurrespons in bochten en de stabi-
liteit bij het rechtuit rijden te verbeteren. De band is 
gewaardeerd met een EU-bandenlabel klasse A voor 
grip op nat wegdek.

Uitstekende rolweerstand voor 
 optimale autonomie
Autonomie is een van de belangrijkste aspecten van 
een volledig elektrisch voertuig. Dit is enkel mogelijk 
bij een lage rolweerstand, een categorie waarin de 
Bridgestone banden het EU-bandenlabel klasse A 

hebben gekregen. Dankzij de lage rolweerstand van 
de banden kan de Audi e-tron 400 kilometer afleggen 
met slechts één batterijlading. Daarnaast bieden de 
banden uitstekende slijtvastheid en optimaliseren ze 
het rijplezier en de rijervaring.

Het geluid van stilte
Audi staat synoniem voor luxe en comfort. Het doel 
van Audi met haar eerste elektrische auto is om de 
bestuurder de stilte van de motor te laten ‘horen’. 
Bridgestone haakt hierop in door in de banden zijn ei-
gen B-Silent technologie toe te passen om het geluid 
te minimaliseren. De holle ruimten in de band worden 
opgevuld om echo’s te verminderen en de wanden 
en de structuur van de band worden versterkt. Dit 
minimaliseert trillingen en weerkaatsing door de 
beweging van de banden op de weg.

www.bridgestone.eu

Thema: Banden & wielen



Techno Vector wheel alignment systems

€13.995*
*excl. btw

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

technologies

NIEUW

Techno Vector 7  

Aluminium uitvoering met  

4 camera’s

Niet tevreden geld terug*

*vraag naar de voorwaarden
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Beschikbaar  in   s t e e k  5  l  6  l  8

Carmar B.V. 
Haspelweg 35A
5751 JH Deurne 
Nederland 

Phone +31(0) 493 399 66 
Email info@carmar.nl
Web www.carmar.nl 
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Wij zijn een groothandel in niet 
hedendaagse velgen en banden 
voor alle soorten auto’s. Door de 
specifieke specialisatie op 
Amerikaanse voertuigen is er 
binnen Carmar enorm veel 
kennis en expertise in huis.  
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Vredestein Quatrac Pro unieke 
all-season band
Apollo Vredestein versterkt met de introductie van 
een gloednieuwe all-season band, de Vredestein 
Quatrac Pro, zijn positie in het all-season segment 
in Europa. Dit is de eerste all-season band die 
speciaal is ontworpen voor het ultra-high perfor-
mance-segment (UHP) en auto’s zoals de Alfa 
Romeo Stelvio, Volvo XC90 en de BMW 5-serie. De 
Quatrac Pro is momenteel de enige all-season band 
in Europa die verkrijgbaar is in de maten van 17 tot 
21 inch.

De nieuwe Quatrac 
Pro is ontwikkeld 
met meer dan 26 
jaar all-season 
ervaring en biedt 
de prestaties die 
vereist zijn voor 

auto’s die zeer hoge prestaties leveren. De nieuwe 
all-season band biedt superieur rijgedrag en korte 
remafstanden zowel in droge als natte omstandighe-
den. Bovendien hoeven autobezitters in dit segment 
de banden niet per seizoen te wisselen. De Quatrac 
Pro garandeert zelfs bij onverwachte weersverande-
ringen veiligheid. Het nieuwe model biedt meer dan 
10% betere grip op nat wegdek en 5% beter rijgedrag 
in sneeuw. Net als andere Vredesteinbanden is de 

Quatrac Pro ontworpen door Italdesign Giugiaro, 
waarmee de band een premium uiterlijk heeft dat 
even indrukwekkend is als zijn prestaties.

Prestatiegerichte constructie en mate-
riaalontwerp
De geavanceerde technologie die in de Quatrac Pro 
is geïntegreerd omvat bredere lengtegroeven gecom-
bineerd met uitlopende groeven in de schouder. Dat 
zorgt voor verbeterde waterafvoer en veiligheid op nat 
wegdek, zelfs bij hoge snelheden. Bovendien bieden 
bredere middenribben de optimale stuurgevoeligheid 
en beheersbaarheid die nodig zijn voor auto’s die zeer 
hoge prestaties leveren. 

Unieke maten 
Met de introductie van Quatrac Pro neemt Vredestein 
een belangrijke positie in het all-season segment in 
met het grootste aantal beschikbare maten op de 
Europese markt. De nieuwe all-season band is vanaf 
1 april 2019 verkrijgbaar in 50 maten, waarvan 29 met 
de Y-snelheidsaanduiding (snelheden tot 300 km/h). 
Veertien maten zijn absoluut uniek in het all-season 
segment, waaronder de 315/35 R20 gemonteerd op 
een BMW X5 (achterwiel).

www.vredestein.nl

Thema: Banden & wielen
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Thema: Banden & wielen

randen van het blok zorgen voor betere grip en een 
langere levensduur van het loopvlak. Zigzag-lamellen 
vergroten de grip op natte en besneeuwde wegen en 
verspringende blokseries op de schouder zorgen voor 
extra grip. 

S&H Tyres
S&H Tyres levert Lassa voor de Nederlandse markt 
en biedt een uitgebreide ondersteuning in verkoop en 
marketing. Door regiobescherming en een strikt inter-
netbeleid zorgt men er voor dat LASSA een merk is en 
blijft waar de bandenspecialist nog goed geld aan kan 
verdienen en niet beconcurreerd wordt door conculle-
ga’s. Lassa is niet of nauwelijks op internet te vinden 

en zeker niet tegen dumpprijzen. 
Dankzij een actieve ondersteuning 
van S&H Tyres heeft de banden-
specialist een merk in handen 
waar een jarenlange succesvolle 
samenwerking uitkomt. 

Brede range Lassa 
 banden
VDR directeur John van den Reek: 
“Samen met S&H BV zullen we 
ons TOP huismerk Lassa in de 
Benelux vermarkten. Lassa wordt 

exclusief geproduceerd in Turkije door BRISA: een 
joint venture van Bridgestone en het Turkse Sabanci. 
Lassa heeft een grote range aan zomer-, winter- en 
nu ook vierseizoenenbanden voor personenwagens, 
SUV’s en lichte vrachtwagens.”

www.sh-tyres.nl
www.vdrbanden.be

Het Turkse bandenmerk Lassa introduceert de 
nieuwe vierseizoenen band Multiways C. De band is 
speciaal gemaakt voor lichte vrachtwagens. Lassa 
leverde voor dit segment al winterbanden uit de 
Wintus lijn en Transway zomerbanden.

De Muliways C levert topprestaties in alle jaargetijden, 
ook tijdens niet al te extreme winterse omstandighe-
den en op een nat wegdek. De markt voor all-season 
banden is steeds meer gegroeid de afgelopen jaren 
in Europa. Bij Lassa is men er 100% van overtuigd 
dat de Muliways C een zeer welkome en interessante 
aanvulling is binnen het vierseizoenen segment.  

Lange levensduur
Het profiel van de Multi-
ways C is afgeleid van de 
succesvolle Wintus winter-
band en combineert uitste-
kend met de toegepaste 
compound voor all-season 
banden. Het diepe ontwerp 
van het loopvlak en de 
geometrie met meerdere 

Lassa presenteert vierseizoenen-
band Multiways C
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Allopneus nu ook actief in 
 België en Nederland 
Allopneus is de Franse marktleider in de verkoop en 
montage van banden. Sinds begin dit jaar levert het 
bedrijf haar programma ook in Nederland en België 
via de websites www.allopneus.be, www.hallobanden.
be en www.hallobanden.nl.

Met de lancering in twee landen tegelijk wil het merk 
zich ook internationaal ontwikkelen. Het richt zich 
daarbij op markten die veel groeimogelijkheden 
bieden voor de online verkoop van banden en bij-
behorende diensten. 

Effectief businessmodel 
Allopneus.be presenteert meer dan 10.000 artikelen 
en heeft meer dan een miljoen banden in de eigen 
voorraad. De verkoopwebsite beschikt over een uitge-
breid assortiment banden van verschillende merken. 
Dit bevat ook zeldzame speciale banden en grote 
afmetingen. Dankzij afspraken met vele handels-

partners kan Allopneus permanent gunstige prijzen 
bieden. Slechts één maand na de lancering van de 
website hadden 800 vakgarages in België en Neder-
land zich gemeld voor een partnerschap. 

www.hallobanden.nl

Goodyear’s SoundComfort 
 product van het Jaar
Goodyear’s geluiddempende SoundComfort-techno-
logie is in België en Nederland verkozen tot Product 
van het Jaar 2019. Dit is ’s werelds grootste award 
voor productinnovatie op basis van consumenten-
stemmen. 5.000 consumenten brachten hun stem 
uit in een nationaal representatieve studie uitgevoerd 
door Nielsen.

De SoundComfort-technologie is een belangrijk 
voorbeeld van Goodyear’s missie om de innovatie in 
de bandensector voort te stuwen om zo tegemoet 
te komen aan de wensen van de markt en de consu-
ment. In dit geval omdat auto’s elk jaar stiller worden, 
zeker de steeds populairdere elektrische en hybride 
auto’s, en bijgevolg de rolgeluiden van banden steeds 
meer opvallen in de auto.

Schuimelement van open-cel 
 polyurethaan
Goodyear brengt daarom een schuimelement van 
open-cel polyurethaan aan op het binnenopper-
vlak van de band. Deze geavanceerde schuimlaag 
vermindert de luchtvibraties in de band en creëert 
zo een ontspannen sfeer in het interieur. De Sound-
Comfort-technologie maakt het interieur van de auto 
tot de helft stiller in vergelijking met conventionele 
banden.

Thema: Banden & wielen



Innovatie in flexibel liften

Pneumatisch liften  

en laten zakken.

2 extra zwenkwieltjes voor het 

exact positioneren wanneer de 

lift geheel is ingeklapt.

Stalen pads 

met rubberen  

antislip coating.

In hoogte  

en breedte 

verstelbare 

pads.

De SPOT LIFT Pro past gemakkelijk 

onder ieder voertuig omdat de 

opnamehoogte slechts 14 cm is.

150 cm
max

Met de SPOT LIFT Pro verhoogt u de productiviteit aanzienlijk omdat de auto op een 

comfortabele werkhoogte staat. De SPOT LIFT Pro is overal te gebruiken, handzaam, 

verplaatsbaar, laag in aanschafprijs en voorkomt knie- en rugklachten.

Geschikt voor auto´s tot 2500 kg.  De werkhoogte is maximaal 1500 mm. 

Bekijk de demonstratiefilm op ons YouTube kanaal of bel ons voor een vrijblijvende 

demonstratie.

COMPLEET IN SCHADEHERSTELAPPARATUUR

MSH equipment B.V.   •  Adam Smithweg 1  •  1689 ZW Zwaag  •  T: 0228 561100  •  www.msh-equipment.nl  •  info@msh-equipment.nl

Actieprijs

e 1.795,-  

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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Nieuw wielenmerk Autec bij 
 Continental
Continental Banden Groep heeft haar assortiment 
lichtmetalen wielen uitgebreid met het nieuwe wie-
lenmerk Autec. Met Autec focust Continental zich 
nadrukkelijk op het middensegment van de markt. 
Het is een breed programma lichtmetalen wielen die 
in grootte uiteenlopend van 15 tot 21 inch. Het leve-
ringsprogramma van Autec omvat bij de introductie 
zeven modellen.

Autec staat voor een hoog kwaliteitsniveau en moder-
ne wieldesigns. Het nieuwe merk biedt lichtmetalen 
basiswielen die passen onder uiteenlopende automo-
dellen, maar levert ook specifieke wielen voor bepaal-
de automerken. Het zogenaamde plug & play concept 
zorgt ervoor dat de pasvorm van een Autec-wiel altijd 
perfect is. Dat betekent onder meer dat de naaf-
aansluiting en ET-waarden identiek zijn aan wielen 
die door de autofabrikant gemonteerd zijn. Daarbij 
kunnen bij montage de originele wielbouten worden 
gebruikt, waardoor Autec-wielen snel en eenvoudig te 
(de)monteren zijn.  

Speciaal winterwiel
De Ionik is een gepolijst wiel met een speciale 
coating. Deze maakt hem bij uitstek geschikt voor 
gebruik tijdens de wintermaanden.

Beste in test Sport Auto
In een grote zomerbandentest van het toonaangeven-
de Duitse magazine Sport Auto komt de Continental 
SportContact 6 op afstand als winnaar uit de bus. Als 
enige van de negen geteste banden wordt de sport-
band als ‘zeer aanbevelenswaardig’ beoordeeld.

De SportContact 6 scoort zo goed dankzij uitgeba-
lanceerde, sportieve eigenschappen op zowel nat als 
droog asfalt. Het juryoordeel van de testrijders luidde: 
“Kortste remweg en veilig stuurgedrag op een nat 
wegdek, scherpe stuurrespons en hoge dynamische 
stabiliteit op droog asfalt, glasheldere terugkoppeling, 
voortreffelijke stabiliteit in bochten en voorspelbare 
reacties van de auto.”

www.conti.nl

Thema: Banden & wielen



*  Hoogste score voor remmen en het nemen van bochten op nat wegdek bij een onafhankelijke bandentest door de certifi ceringsinstelling TÜV SÜD. Referentie: Vergeleken met de prestaties van 4 belangrijke 
concurrenten uit hetzelfde segment: Michelin Primacy 4, Continental Premium Contact 5, Goodyear Effi cientGrip Performance, Pirelli Cinturato P7. Test uitgevoerd door de TÜV SÜD, op verzoek van 
Bridgestone, in juni 2018, op de testbaan ATP Papenburg, in de bandenmaat 205/55 R16 91V. Door TÜV SÜD op de Europese markt aangeschafte banden. Testauto: VW Golf VII. Rapportnr.: 713126981

** Gebaseerd op interne testen, 11% langere levensduur vergeleken met zijn voorganger, de Bridgestone Turanza T001 EVO.
*** De rijafstand na een lekke band kan variëren afhankelijk van de voertuigbelasting, de buitentemperatuur en het moment dat het TPMS geactiveerd wordt. Bridgestone DriveGuard-banden worden 
 ingedeeld als klasse A voor grip op nat wegdek volgens de EU-labelling. Bridgestone DriveGuard-banden zijn momenteel niet beschikbaar voor bestelwagens en zijn alleen geschikt voor wagens 
 uitgerust met een bandenspanningcontrolesysteem (TPMS).
**** Conform aan ISO 16992-2018 Band met Ruimere mobiliteit.

Bridgestone Europe NV/SA
Belgium Luxembourg Sales Division
Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België

Bridgestone Europe NV/SA
Netherlands Branch
Nieuwe Weideweg 1, 6121 PD Born, Nederland

Beste in zijn klasse voor prestaties
op nat wegdek
Hoogste score voor remmen en het nemen
van bochten op nat wegdek*

Uitstekende labelscores
Volledig gamma met EU-label “A” voor grip op
nat wegdek en “B” voor rolweerstand

Langere levensduur
Beduidend meer kilometers
vergeleken met zijn voorganger**

Beste in zijn klasse voor nattegripindex
EU label klasse “A”, label van de hoogste
klasse voor grip op nat wegdek

Superieure slijtvastheid
Biedt dezelfde kilometerprestaties
als onze premium zomerbanden

Gekwalifi ceerde prestaties op sneeuw
Gecertifi ceerd met sneeuwvlokkensymbool
“drie bergtoppen met sneeuwvlok”-
markering (3PMSF)

WEATHER CONTROL A005 IS NU OOK 
VERKRIJGBAAR MET DRIVEGUARD 
RUN-FLAT TECHNOLOGIE****

TURANZA T005 IS NU OOK VERKRIJGBAAR MET
DRIVEGUARD RUN-FLAT
TECHNOLOGIE****

BLIJF NOG 80 KM RIJDEN MET 
EEN SNELHEID VAN 80 KM/H***

DE BANDEN TURANZA T005 EN WEATHER CONTROL A005 ZIJN 
OOK BESCHIKBAAR MET DRIVEGUARD RUN-FLAT TECHNOLOGIE****

NIEUW

CATALOG-PAGE-230x300-WITH-T005-DG-A005_final_BSNL.indd   1 15/01/2019   16:30
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All Season LT nieuw in 
 assortiment Novex

Van den Ban Autobanden 
kondigt een uitbreiding aan 
in haar private label Novex. 
De nieuwe aanwinst is de 
Novex All Season LT voor 
bestelwagens. Met dit nieu-
we profiel is Novex aanbod 
in all season banden com-
pleet. De band biedt goede 
prestaties onder veeleisen-
de omstandigheden en in 
alle weertypes. De sterke 

staaldraadconstructie zorgt voor een lange levensduur. 
De All Season LT is beschikbaar in 12 populaire LT maten 
in 15 en 16 inch (195/70R15C t/m 225/75R16C).  

www.vandenban.nl

Falken Ziex ZE310
De Ziex ZE310 Ecorun is een nieuw model binnen het 
High Performance-zomerbandenassortiment van Falken. 
De band is specifiek ontworpen met het verhogen van de 
veiligheid en het verbeteren van rijvertrouwen als uit-
gangspunten. De band beschikt over uitstekende tractie 

en grip op zowel nat 
als droog wegdek, 
terwijl de slijtage juist 
opvallend gering is. 
De Falken Ziex ZE310 
Ecorun is verkrijgbaar 
bij Tyre Trading Inter-
national in 108 maten 
van 14 tot 18 inch, 
met de snelheidssym-
bolen H, V en W.

www.tti.nl

Thema: Banden & wielen

Maxxis banden scoren goed in 
 zomerbandentesten

Recent zijn er diverse bandentesten gepubliceerd waarin verschillende Maxxis banden 
een goede score hebben behaald. In de ADAC zomerbanden test 2019 voor personen-
wagens scoorde de Maxxis Mecotra 3 vergelijkbaar met bekende A-merken. 

 In de bestelwagen test van de ADAC behaalde de Maxxis MCV3+ zelfs een beter resul-
taat dan verschillende A-merken. Ook het Duitse blad Autozeitung heeft banden voor 
personenwagens getest. Daarin behaalde de Maxxis HP5 een podiumplek. Autozeitung 
heeft 10 verschillende banden getest, in de maat 235/45R18. De banden zijn op meer-
dere punten getest, waaronder de remafstand op droog en nat wegdek. De Maxxis HP5 
scoorde erg goed in deze bandentest. De band wordt omschreven als ‘vergelijkbaar met 
de nummer 1 en 2, maar goedkoper’.

ADAC
Ook de Duitse ADAC heeft zomerbanden getest in de maat 185/65R15. In de categorie personenwagen scoorde de 
Maxxis Mecotra 3 als enige band ‘zeer goed’ op het onderdeel brandstofgebruik. In de categorie bestelwagens kwam 
de Maxxis MCV3+ positief naar voren, vooral op het onderdeel slijtage. 

www.maxxisbanden.nl
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SP MAX CORE MICROPROCESSORS

De Kern van het SP Max Drive programma zijn de “MAX Core Microprocessors”. 
Deze zorgen voor een perfecte accu/lader verhouding om zo de prestaties van 
de machine te verbeteren. Deze geavanceerde Microprocessors zijn in zowel 
de accu’s, lader als in de machines verwerkt. Dit zorgt voor optimale veiligheid, 
langere gebruiksduur met 1 volle lading, bescherming tegen teveel laden of 
terug laden, intelligente verbruiks-regeling en temperatuur regeling.

Met de SP Max Drive die gebruik maakt van de MAX Core
Technologie, kan er met deze machines langer gewerkt worden zonder te 
moeten opladen, leveren deze machines meer kracht, hebben de accu’s een 
langere levensduur. 
Kortom, beter presterend accu gereedschap.

COMPACT POWER
DE PERFECTE COMBO IN DE WERKPLAATS
KLEIN MAAR KRACHTIG! 
RUIM 105NM, SUPER SNEL, SUPER EFFICIENT

2 JAAR GARANTIE!

VOOR MEER SP MAX DRIVE MACINES GA NAAR:
WWW.SPTOOLSEUROPE.COM
OF VRAAG ERNAAR BIJ DE DEALER!

SP81113

SP81141

WE HOUDEN JE OP WEG BIJ PECH
Hulp voor alle merken via één telefoonnummer!

www.aa-team.nl/mobiliteitspas

088 112 112 9

PROFITEER  
VAN ONZE 
PECHHULP  
SERVICE!
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Nieuw airbagsysteem Hyundai
Hyundai kondigt de introductie van ’s werelds eerste mul-
ti-collision airbagsysteem aan. Deze verbetert de werking 
van de airbags bij een meervoudige botsing aanzienlijk. 
Daarbij volgen er na de eerste impact aanrijdingen met 
andere objecten, bijvoorbeeld een boom, lantaarnpaal 

of andere voertuigen. Een meervoudige botsing komt 
bij drie van de tien ongevallen voor. Het multi-collision 
airbagsysteem kalibreert de status van het voertuig en 
de inzittenden na de eerste botsing en ontvouwt bij een 
tweede botsing alsnog de airbags.

www.hyundai.nl

Nieuwe Twingo op Autosalon 
 Genève

Naast de nieuwe Clio werd tijdens de Autosalon van 
Genève de nieuwe Twingo voor het eerst aan het publiek 
getoond. De Twingo valt op door zijn vernieuwde front 
met een nieuw ontworpen bumper, groter oppervlak in 
carrosseriekleur en nieuwe koplampen met geïntegreer-
de LED-dagrijverlichting. De C-vormige lichtsignatuur 
komt ook terug in de nieuwe achterlichten. Het interieur 
is te herkennen aan het vernieuwde en multifunctionele 
middenconsole. De nieuwe Twingo staat vanaf medio 
mei bij de Renault dealer. De prijzen worden later bekend 
gemaakt.

Jaguar projecteert symbolen op de 
weg vóór autonome auto
Jaguar Land Rover heeft een systeem ontwikkeld waarbij een autonome auto symbolen projecteert op de weg die 
aangeven of de auto gaat rijden, stopt of afslaat. Daarmee laten autonome auto’s andere weggebruikers zien wat ze 
gaan doen. 

De technologie is ontwikkeld in het kader van onderzoek naar de 
mogelijkheden om het vertrouwen in de techniek van autonome 
auto’s bij andere verkeersdeelnemers te vergroten. In de toekomst 
zou het systeem ook kunnen worden gebruikt om detectie van 
obstakels en reisinformatie te delen met voetgangers.

Lijnen en balken
Deze projecties – getest met autonome stadsvoertuigjes (Pods) 
die door het Britse bedrijf Aurrigo zijn ontwikkeld – bestaan uit lij-

nen en balken met variabele spatiëring. Deze wordt krapper naarmate de Pod afremt en de balken komen tegen elkaar 
als de auto tot stilstand komt. Als de Pod weer in beweging komt en versnelt, wordt de ruimte tussen de lijnen weer 
groter. Als de Pod een bocht gaat nemen ‘waaieren’ de lichtbalken uit in de richting die de Pod afslaat. 

Autonieuws



15

Volledig nieuwe Toyota GR 
Supra onthuld
Op de North American International Auto Show 
2019 in Detroit onthulde Toyota de volledig nieuwe 
GR Supra. Het is de vijfde generatie van Toyota’s 
legendarische sportauto en het eerste GR-model dat 
geproduceerd wordt door Toyota GAZOO Racing en 
wereldwijd leverbaar is. 

De nieuwe Toyota GR Supra is een sportauto in zijn 
puurste vorm, uitgerust met een voorin geplaatste 
zescilinder lijnmotor met 250 kW/340 pk en achter-
wielaandrijving. Het maximale koppel bedraagt 500 
Nm bij 1.600-4.500 toeren per minuut. De eerste 
leveringen aan klanten beginnen in oktober 2019 met 
keus uit twee uitvoeringen, de Legend en Legend 
Premium. De prijzen starten bij 81.995 euro.  

3,0-liter zescilinder
De nieuwe Toyota GR Supra is voorzien van een 3,0-li-
ter zescilinder-in-lijn, uitgerust met een twin-scroll 
turbo en gekoppeld aan een 8-traps automatische 

transmissie. De GR Supra trakteert zijn bestuurder op 
veel koppel, ongeacht de snelheid waarmee gereden 
wordt. Dankzij de sportieve combinatie van een korte 
wielbasis, grote spoorbreedte, laag gewicht, extra 
stijve carrosserie en een laag zwaartepunt, ervaart de 
bestuurder een opwindende mix van kracht en wend-
baarheid en een uiterst precieze ‘handling’. 

Krachtig accupakket voor 
 nieuwe Nissan LEAF
De Nissan LEAF modeljaar 2019 heeft een vernieuwd 
infotainmentsysteem en biedt naast de bekende 40 
kWh-batterij ook keuze uit een nieuwe 62 kWh-batterij 
met een 217 pk (160 kW) sterke elektromotor. Deze 
nieuwe combinatie zorgt voor een bereik van 385 km. 
De levering van de Nissan LEAF modeljaar 2019 start 
in de zomer van 2019.

Met deze vernieuwingen bouwt Nissan voort op het 
succes van de LEAF die uitgroeide tot de bestver-
kochte elektrische auto van Europa. In het nieuwe 
modeljaar krijgt de auto een 8-inch infotainmentsys-
teem met extra connectiviteitsfuncties en een nieuw 
deur-tot-deur navigatiesysteem. Ook komt bij de 
verkoopstart de nieuwe NissanConnect EV app be-
schikbaar.

Intelligent Power accupakket
De LEAF met de optionele, grotere 62 kWh batterij 
heet LEAF e+. Aan de basis van deze uitvoering ligt 
het verbeterde Intelligent Power accupakket met een 
25% hogere energiedichtheid en 55% meer capaciteit. 
Het nieuwe 62 kWh batterijpakket telt 288 cellen in 
plaats van 192 cellen van het 40 kWh batterijpakket. 
Dankzij het 62 kWh batterijpakket heeft de LEAF e+ 
ten opzichte van de reguliere LEAF 40 kWh maar 
liefst 40% meer range, wat gelijk staat aan 100 kilo-
meter. 



 Nummer 1 OE-leverancier van accu’s voor de autobranche 

 Voldoet aan de hoogste eisen van toonaangevende autofabrikanten 

 Beste OE-product dat beschikbaar is voor de aftermarket 

VARTA accu’s worden als originele onderdelen gebruikt, 
leveren de beste en meest betrouwbare kwaliteit.

www.varta-automotive.nl/start-stop

Deze autofabrikanten kiezen voor VARTA®:

BMW Chrysler Ferrari Fiat Ford General Motors  Honda 

Hyundai Jaguar Landrover Kia Maserati Mercedes Benz 

Opel PSA Renault Nissan Volkswagen Group Volvo
It all starts with

HEFRA IS DISTRIBITEUR VAN VARTA 

Hefra is de grootste leverancier van accu’s voor alle mogelijke toepassingen.

Hefra
Van Weerden Poelmanweg 28   3088 EB Rotterdam
T +31 (0)88 400 90 00   E sales@hefra.nl
www.hefra.nl
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DiagnoseXL is importeur van diverse 
merken diagnoseapparatuur:

Wij staan voor:

• Direct contact
• Topkwaliteit diagnose apparatuur

• Topkwaliteit service en ondersteuning

Tel. 0595-854444

info@diagnosexl.nl
www.diagnosexl.nl

Ruim 60.000 auto’s beoordeeld 
door Stichting 100% onder-
houden
Er zijn inmiddels al meer dan 60.000 auto’s beoor-
deeld volgens de richtlijnen van de stichting 100% 
onderhouden. Dit is een nieuwe mijlpaal in het trans-
paranter maken van onderhoudshistorie.

Deze 60.000 auto’s zijn beoordeeld door de ruim 
350 deelnemende autobedrijven. Deze dealers en 
universelen zijn speciaal getraind om een auto te 
kunnen beoordelen volgens de richtlijnen die opge-
steld zijn door 100% onderhouden. Bij tweederde 

was dit aantoonbaar het geval en deze auto’s hebben 
van de stichting het keurmerk 100% onderhouden 
toebedeeld gekregen. Dit is een nieuwe mijlpaal in 
het transparant maken van onderhoudshistorie voor 
consumenten. 

Goed onderhoud zorgt voor meer-
waarde
Onregelmatig onderhoud levert op korte termijn 
wellicht een besparing op, maar heeft op de lange 
termijn een negatief effect op de levensduur en de 
waarde van de auto. Ook kan het zorgen voor onge-
plande stilstand, bijvoorbeeld door verstopping van 
een brandstoffilter. Een 100% onderhouden auto heeft 
in de ogen van een gebruikte-auto-koper tussen de 
500 en 1000 euro meerwaarde, afhankelijk van type 
auto en de leeftijd.

www.100procentonderhouden.nl 
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Anti-freeze

Specialty

Bio

Screenwash

Brake Fluid

Motor oil

Greases

Hydraulic

Gear/ATF

Cleaning

THE 
LUBRICANT 
SUPLIER

Westkanaaldijk 26
3606 AM Maarssen
T +31 (0) 346 555531
info@orvema.com
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Landelijke dekking voor vullen HFO 1234YF-aircosystemen
Profile en Airco Techniek hebben een inkoopsamenwerking gesloten 
waardoor er een landelijke dekking is voor de aircoservice aan systemen 
met het nieuwe koudemiddel. Het merendeel van de Profile-vestigingen 
heeft geïnvesteerd in een HFO-aircovulstation om een nog betere service te 
kunnen bieden aan haar klanten.

Het nieuwe koudemiddel HFO 1234YF is minder schadelijk voor het milieu. Maar bij het aanbieden van dit nieuwe 
koudemiddel zijn flinke investeringen gemoeid. Omdat niet iedere lokale garage de mogelijkheid heeft om hierin te 
investeren was er voorheen geen landelijke dekking. Airco Techniek kreeg jaarlijks veel aanvragen voor het vullen van 
HFO-aircosystemen. Aan deze vraag kon eerder niet worden voldaan omdat het bedrijf geen landelijke dekking heeft 
met mobiele aircoservice. 

Investering in de toekomst
Johan van Egmond, eigenaar van Airco Techniek: “Investeren in het nieuwe koudemiddel is een investering in de 
toekomst. Door de inkoopsamenwerking staan er meer van onze machines bij Profile-vestigingen en ontvangt Profile 
meer klanten door onze doorverwijzing. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Maskeerfolie Dispenser Smart  
van Colad

Colad introduceert met de nieuwe 
Maskeerfolie Dispenser Smart 
een verbetering voor het maskeer-
proces en schone lakprojecten. 
De mobiele dispenser zorgt voor 
een schonere werkplaats, minder 
kans op vervuiling van de lak en 
een verbeterd werkproces. De dis-
penser is eenvoudig te verplaat-

sen en wordt geleverd 
in gesloten Colad 
dispenserdozen. 

www.colad.nl

Boekhoudkoppeling SnelStart en 
AutomaaT GO gecertificeerd

Recent kondigde 
SnelStart aan te 
stoppen met de 
ontwikkeling van 
hun module Garage. 
‘Die aankondiging 
bracht een behoor-
lijk potentieel op 

de markt’, zegt Peter Kuijpers van CSW Software. ‘We 
kregen het ene na het andere telefoontje van SnelStart 
gebruikers en zijn dan ook erg blij met de officieel ge-
certificeerde koppeling met SnelStart’. Deze werkt heel 
simpel. Facturen worden gemaakt in AutomaaT GO en 
automatisch doorgeschoten naar de boekhouding van 
SnelStart. De rest van de 
boekhouding wordt in het 
externe boekhoudpakket 
gedaan. 

www.automaat.cc

THE LUBRICANT SUPPLIER

www.orvema.com

ANTIvRIES  -  AERoSoLS  -  CLEANINg  -  SCREENwASH  -  EqUIPmENT

SmEERvETTEN  -  moToRoLIE  -  HydRAULISCHE oLIE  -  REmvLoEISTof

Westkanaaldijk 26  -  Maarssen
T +31 (0)346 55 55 31

info@orvema.com
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Dat is makkeli jk verdiend! 
Korting op alle lakken!

Volg ons op Twitter 
en Facebook voor 

de laatste acties en 
aanbiedingen!

Nederlands eerste online leverancier van vrijwel alle merken zoals 
Dupont, Standox, Sikkens, Spieshecker, Glasurit, RM, Nexa en PPG.
www.e-coatings.nl • info@e-coatings.nl • Morgenweg 15 • 5406 NJ Uden • tel. +31 6 571 304 15
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RUNNING ON SERVICE
MRT Engines levert in heel Europa topklasse
ruilmotoren. Van Audi tot Toyota. Voor vrijwel alle 

Aziatische en Duitse (lichte) bedrijfswagens, 4 x 4’s 
en personenwagens die aan een nieuwe start toe 

zijn. Kwaliteit staat voorop. Maar daarnaast draait 

alles om service bij MRT. We zijn u van dienst vanuit 70 
verkooppunten in West-Europa en staan u van begin 
tot eind persoonlijk, snel en deskundig te woord. Met 
als resultaat: tevreden klanten die blijven terugkomen.

 Tel. 0413 - 34 20 14   E-mail engines@mrt.nl    www.mrt.nl

en personenwagens die aan een nieuwe start toe 
zijn. Kwaliteit staat voorop. Maar daarnaast draait 

als resultaat: tevreden klanten die blijven terugkomen.

www.mrt.nl
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Mobiele kalibratieservice  AutoGlaz
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) moeten na voorruitvervanging 
gekalibreerd worden. Dat besef begint zo langzamerhand in de gehele branche 
door te dringen. Vorig jaar heeft Autoglaz besloten om al haar vestigingen te 
voorzien van kalibratieapparatuur. Sinds kort biedt Autoglaz deze kalibratieser-
vice zelfs aan met mobiele kalibratie units. Schadeherstellers, dealers en collega 
ruitherstellers kunnen van deze service gebruik maken.  
Op www.autoruitkalibratie.nl kunnen kalibraties aangemeld worden.

Dreumex One2clean dispenser vernieuwd
Met de vernieuwde dispenser One2clean speelt Dreumex in 
op de vraag vanuit de markt naar een kleine dosering hand-
reiniger. Dit is een verbetering waarmee het totaalconcept op 
een nog efficiëntere manier zorgt voor schone en gezonde 
handen. 

“Door verhoogde automatisering en het vaker gebruiken van 
handschoenen is een nieuwe markt ontstaan waar handen 

minder vervuild raken, maar nog steeds gewassen moeten worden. Met de vernieuwde One2clean dispenser is het 
mogelijk om een kleine zeepdosering in te stellen. Daarmee is de dispenser zeer efficiënt in gebruik”, aldus Jan-Chris 
Heeger, CEO van Dreumex.   

Verschillende doseringen
Bij de vernieuwde automatische One2Clean dispenser kan er gekozen worden uit een kleine dosering (3ml) voor 
lichte tot middelzware vervuilingen en uit een grote dosering (5ml) voor middelzware tot zware vervuilingen. Op deze 
manier wordt bij elke wasbeurt de juiste hoeveelheid zeep gebruikt. De geïntegreerde vertraging in de dispenser zorgt 
ervoor dat het niet mogelijk is om direct een tweede dosering te krijgen. De nieuwe dispenser is gemakkelijk op te 
hangen.  
www.dreumex.com 



DAARDOOR KUNNEN WE UW BRUG 
SNEL REPAREREN EN/OF KEUREN.

OP VOORRAAD
+ 2000 ONDERDELEN

HERMANN 
STEMPELHEFBRUGGEN

JOHN GUEST 
PERSLUCHTLEIDINGEN

AAN BOORD
HEFTRUCK &
HOOGWERKER

Amersfoortseweg 223, 3888 NM Nieuw Milligen  •  Servicenr. 06 53 40 12 99 
Telnr. 0577 45 60 47  •  Website www.mectec.nl  •  Email info@mectec.nl 

ONZE TROTS:  
DE MOBIELE
WERKPLAATS

NIEUWS! BINNENKORT KRIJGEN WIJ 
MECTEC EIGEN MERK HEFBRUGGEN!
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Pro Spot Pro Pull voor herstel kleine deuken
Met de Pro Pull introduceert Snap On een gepatenteerd equipment waarmee 
eenvoudig, snel en nauwkeurig kleine deuken en pitten uitgedeukt kunnen 
worden. De multifunctionele Pro Pull wordt geleverd in een koffer met daarin de 
Pro Pull, drie steunplaten, een verwisselbare lastoorts en een las-contactpunt. 
Hoewel het ‘pistool’ er eenvoudig uitziet, heeft hij veel opties om de diverse mo-
gelijke uitdeuktechnieken te optimaliseren. De Pro Pull wordt gemonteerd op een 

enkelzijdig laspistool. Het materiaal rondom de deuk wordt door de best passende, eenvoudig te monteren steunplaat 
ondersteund. 
www.snap-on.eu

GatesAutoCat vernieuwd en verbeterd
Gates heeft de online onderdelencatalogus opnieuw vormgegeven. De zoek-
functie is verbeterd en er zijn nieuwe functies voor nog handiger gebruik door 
onafhankelijke grossiers. Gebruikers van GatesAutoCat krijgen met vrijwel elke 
klik toegang tot nieuwe functies. Eén enkele zoekbalk vervangt alle keuzelijsten, 
waardoor gebruikers snel en gemakkelijk de juiste onderdeelnummers kunnen 
vinden en selecteren voor alle voertuigen waarvoor het assortiment van Gates 

bedoeld is. De nieuwe site bevat uitgebreidere onderdeleninformatie en links naar technische bulletins en tips.  
www.gatesautocat.com 

Eén grondvuller voor alle 
 ondergronden

Glasurit 801-705 CV 
HS-Grundfüller EP biedt 
gebruikers een hoogwaar-
dige en duurzame grond-
vuller. Het product biedt 
uiteraard een zeer goede 
corrosiebescherming en is 
de oplossing voor uitlopen-
de producten die chromaat 

bevatten. Door zijn specifieke eigenschappen is het 
de allround oplossing in het segment zwaar transport 
en bedrijfsvoertuigen. Het product hecht zeer goed 
op uiteenlopende ondergronden en kan dankzij het 
hoge vastestof gehalte worden toegepast bij zowel 
twee- als drielaagssystemen. 
www.glasurit.com/nl

Snelle weg naar de juiste olie 
Olie- en additievenspecialist LIQUI MOLY heeft zijn app com-
pleet gereviseerd. Deze geeft aan welke motorolie voor een 
specifiek voertuig de juiste is. De LIQUI MOLY-app is gratis 
beschikbaar voor iOS en Android. De basis van de nieuwe 
app is de oliewegwijzer. Na invoer van merk, model en motor 
toont deze welke olie de juiste is. Want olie is tegenwoordig 
een hooggespecialiseerde, vloeibare reservecomponent, die 
precies bij de desbetreffende motor moet passen. Verkeerde 
olie vullen kan ernstige motorschade tot gevolg hebben. De 
app is gratis verkrijgbaar in Apple’s App-Store en Google’s 
Play-Store. 
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