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Testapparatuur voor benzine en 
diesel inspuitsystemen 

All Test Solutions is een pure specialist 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

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

www.alltestsolutions.nl 

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
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Snap-on helpt monteurs reparaties in één 
keer goed uit te voeren
Het Snap-on Informatie Systeem (SIS) helpt automonteurs om 
reparaties meteen de eerste keer goed uit te voeren. Het bevat 
OEM voertuiginformatie met flatrate tijden, technische data, 
onderhoudsprocedures, reparatie-informatie, diagnose-data, 
elektrische schema’s, service bulletins en terugroepacties en 
service campagnes.

Autotechniek vernieuwt in 
een hoog tempo. De winst-
marges in het autobedrijf 
worden krapper en er blijft 
steeds minder ruimte over 
voor fouten. Problemen en 
reparaties moeten zo snel 

mogelijk opgelost en uitgevoerd worden. Als de klant voor een 
eerder uitgevoerde reparatie weer terug moet komen, is de winst 
van de werkplaats al in rook opgegaan. Kortom, tijd is geld en 
efficiëntie is de sleutel naar meer succes én meer winst. t

Modules
Het Snap-on Informatie Systeem is opgebouwd uit verschillende 
modules. SmartPACK assisteert de monteur bij diagnose van 
problemen die vaker voorkomen. De diagnosemodule combineert 
originele technische service bulletins en terugroepacties van de 
autofabrikant met authentieke oplossingen. Nadat de diagnose 
gesteld is, is het dankzij de toegang tot alle OEM service-informa-
tie eenvoudig om de oorzaak van een probleem te achterhalen en 
het probleem op te lossen. Alle informatie is logisch en ordelijk 
gerangschikt en gepresenteerd.  

Reparatietijden
Het Snap-on Informatie Systeem biedt actuele en accurate flatra-
te (reparatie) tijden waarin alle bijkomende werkzaamheden zijn 
meegenomen zodat de theorie ook overeenkomt met de praktijk. 
Alle werkzaamheden staan geordend in een lijst zodat er geen 
arbeidstijden overgeslagen worden.

Reparatiehand leidingen
Vaak vragen routineklussen om speciale procedures. Deze zijn 
afgedekt met gedetailleerde reparatiehandleidingen met staps-
gewijze reparatie en service instructies die de productiviteit be-
vorderen en de doorstroming in de werkplaats verhogen. SIS gaat 
zelfs zo ver dat technische afbeeldingen en referentienummers 
voor speciaal OEM gereedschap getoond worden om de repara-
tie-instructies zo duidelijk mogelijk te maken.

Draadloze Snap-on drukmeter 
Nieuw bij Snap-on Tools is een 35 Bar draadloze automotive druk-
meter. Daarmee kunnen compressie, vacuüm, brandstofdruk, olie-
druk en de druk in transmissies getest worden. De meetresultaten 
van de EEPV700-KIT worden via Bluetooth weergegeven op Apple 
en Android smartphones en tablets. Opnames die tijdens een 
proefrit gemaakt worden kunnen in de werkplaats opgeroepen en 
teruggekeken worden. De EEPV700-KIT registreert minimale en 

maximale waarden. Bij compressietests kunnen de waarden tot 
maar liefst 12 cilinders bewaard worden. De testresultaten wor-
den weergegeven op een verlicht LCD display of op het scherm 
van Apple en Android smartphones en tablets.

www.snap-on.eu
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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

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
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Mobiele hefkolommen voor tractoren bij Overlander 
Overlander Werkplaatsinrichtingen heeft haar hefkolommen assortiment uitgebreid met 
Ravaglioli mobiele hefkolommen voor het heffen van tractoren. Deze zijn geschikt voor 
vele soorten tractoren en zijn verkrijgbaar in een elektro-, mechanische- en hydraulische 
uitvoering. 

De mobiele hefkolommen bieden de perfecte toegang tot het voertuig en hebben een hef-
vermogen van 8.500 kg per kolom. De elektro-hydraulische hefkolommen zijn in tegenstel-
ling tot de mechanische uitvoering draadloos te bedienen. Ravaglioli heeft ook een retrofit 
kit ontwikkeld 

waarmee op bestaande hefkolommen adaptors gemonteerd 
kunnen worden zodat deze ook gebruikt kunnen worden voor 
het met twee kolommen liften van tractoren. 

Ravaglioli balanceermachines  vernieuwd
Overlander lanceert met de elektronische balanceermachines 
van Ravaglioli uit de G2 series een nieuwe manier van balance-
ren. De Italiaanse fabrikant brengt vier modellen op de markt: de 
G2.120R, G2.121R, G2.121RFM en de G2.140R. De G2.120 serie 
is leverbaar in 3 modellen, met een automatische afstandsme-
ter, wielbeschermkap, automatische start/stop en rempedaal. 
Ze zijn uitgevoerd met een LCD display en interactieve druktoet-
sen. De G2.140R is uitgevoerd met een duidelijk TFT-scherm. 

www.overlander.nl

Snijsysteem RL-eez nu met  dubbele zuignap
RL-eez van Duobond maakt het mogelijk om 
op een gecontroleerde manier voertuigruiten 
los te snijden. De snijmachines worden nu 
geleverd met een dubbele zuignap met twee 
pulleys. Deze zuignappen zijn perfect bij het 
uitsnijden van een sterk gebolde ruit. Door de 
vorm kan deze mooi in de holling van het glas 
geplaatst worden. De draad wordt over de 
lengte van deze geleider verdeeld waardoor 
de spanning beter worden verspreid en de 
ruit eenvoudig uitgesneden kan worden. 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. 

www.glasstech.nl



AUTOMIG 300 PULSE -
VOOR LASSERS IN DE 
AUTOBRANCHE

Topklasse driefase compact MIG/MAG-lasapparaat 
voor het lassen en MIG-solderen van plaatwerk in de 
autobusiness. 

FANTASTISCH, DIGITAAL, ONGEËVENAARD
De Automig 300 Pulse is voor u als u bij uw autorepa-
raties geen enkele concessie wilt doen op het gebied 
van de lasprestaties. Perfect voor de verwerking van 
staal van hoge treksterkte, roestvast staal, aluminium 
en andere speciale legeringen.
Ideaal voor de meest gepassioneerde autolassers.

migatronic.nl

GOEDGEKEURD DOOR DE ALLERBESTE
Wat wil je nog meer?

PRODUCT 

NIEUWS
PRODUCT 
PRODUCT 

NIEUWS
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Gates FleetRunner  
Gates introduceert 
FleetRunner™, de 
nieuwe merknaam van 
aftermarket onderdelen 
voor vrachtwagens 
en bussen van deze 
OE-systeemleverancier. 
Onder de nieuwe naam 
zullen de heavy duty 

onderdelen van Gates meer toepassingen bieden. Bovendien 
heeft Gates de online zoekfunctie voor onderdelen verbeterd en 
is de verpakking sterker geworden. Gates FleetRunner is al een 
bekend en toonaangevend merk van heavy duty producten in de 
VS en Australië. Dezelfde producten worden nu ook in Europa, 
Midden-Oosten en Afrika onder deze naam verkocht. 

Upgrade Kroon-Oil mobiliteitsplan  
Kroon-Oil heeft haar mobiliteitsplan nog aantrekkelijker ge-
maakt. Kroon-Oils mobiliteitsplan biedt garagisten de moge-
lijkheid een leen- of bestelauto te leasen tegen een zeer scherp 
tarief. De smeermiddelenfabrikant heeft onlangs een samen-
werkingsovereenkomst getekend met Leazer, een nieuwe 
leasepartner 

Voor Kroon-Oil klanten doet Kroon-Oil een aantrekkelijke maan-
delijkse bijdrage. Op de website kunnen bezoekers direct auto’s 
selecteren. De aangeboden auto’s zijn courante modellen en 
worden voorzien van een bescheiden maar stijlvolle Kroon-Oil be-
stickering. Leazer is de nieuwe lease partner waar Kroon-Oil mee 
samenwerkt. Ramon Twickler van Leazer: “Wij faciliteren scherpe 
tarieven en zijn contactpersoon voor alle vragen van garagisten. 
Een samenwerking waar we trots op zijn en waar we een groot 
succes van gaan maken.” 

Totaaloplossing
Het mobiliteitsplan biedt een transparante totaaloplossing voor 
het garagebedrijf. Vooraf weet de garagist precies wat hij per 
maand kwijt is voor zijn leenauto’s. Er zitten geen kleine lettertjes 
in de overeenkomst. Leon ten Hove, marketingmanager bij Kroon-
Oil: “Een hoog serviceniveau is wat klanten van Kroon-Oil gewend 
zijn. De upgrade van het mobiliteitsplan sluit daarbij aan. Daar-
naast zijn de auto’s slimme reclameobjecten en kunnen ze door 
het lage leasetarief tegen een zeer aantrekkelijk prijs aangeboden 
worden. Naast de nieuwe Kroon-Oil bestickering zal ook de eigen 
bedrijfsnaam op de auto’s staan.”  

www.mobiliteitsplan.kroon-oil.com 
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Excellente diagnoseapparatuur

www.diagnosexl.nl

Importeur van Hylomar 

en Marston-Domsel

www.levico.nl

T 0495-634574

Hoogwaardige auto-  
onderhoudsproducten

T 0348-471968

WWW.D2.NL

AUTOMIG 300 PULSE -
VOOR LASSERS IN DE 
AUTOBRANCHE

Topklasse driefase compact MIG/MAG-lasapparaat 
voor het lassen en MIG-solderen van plaatwerk in de 
autobusiness. 

FANTASTISCH, DIGITAAL, ONGEËVENAARD
De Automig 300 Pulse is voor u als u bij uw autorepa-
raties geen enkele concessie wilt doen op het gebied 
van de lasprestaties. Perfect voor de verwerking van 
staal van hoge treksterkte, roestvast staal, aluminium 
en andere speciale legeringen.
Ideaal voor de meest gepassioneerde autolassers.
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NIEUWS
PRODUCT 
PRODUCT 

NIEUWS



WOLF TOOLS
Zutphenseweg 32
7245 NC  LAREN
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Rupes Uno Protect: polijstend en 
 beschermend in één stap

Rupes Uno Protect is een all-in-one compound dat, polijstend en 
beschermend, lichte defecten kan verwijderen. Het zorgt daar-
naast voor een hoogglanzende en beschermde afwerking. En dat 
alles in slechts één stap.  Uno Protect zorgt voor snelle resulta-
ten met minimale inspanningen. Een ideale oplossing dus voor 
bedrijven en toepassingen waar snel resultaat gewenst is. Uno 
Protect polijst het oppervlak tot een hoge glans en kleurdiepte 
dankzij een rijke mix van polymeer, siliconen en carnauba. Het 
nieuwe product biedt een duurzame beschermlaag die maximaal 
90 dagen meegaat, is gemakkelijk aan te brengen en te verwijde-
ren en compatibel met zowel excentrisch roterende, gear driven 
als roterende polijstmachines. 

wsb-benelux.eu/nl/

Nieuwe blanke lak Cromax biedt 
 uitstekende afwerking
De CC6500 High Performance VOC Clear is een multifunctione-
le blanke lak van Cromax® die geschikt is voor alle reparaties, 
van kleine oppervlakken tot volledig overspuiten. De lak is 
gebaseerd op een baanbrekende nieuwe technologie. Het biedt 
schadeherstellers een blanke lak die snel en gemakkelijk aan te 
brengen is, een goede verticale stabiliteit heeft, snel droogt en 
uitstekende hoogglans resultaten oplevert.

“We hebben CC6500 High Performance VOC 
Clear ontwikkeld op basis van de nieuwste 
producten met een lage viscositeit,” zegt Koen 
Silverans, trainingsleider van Cromax. “Al deze 
voordelen zorgen ervoor dat schadeherstellers 
in ideale omstandigheden tot wel 15 minuten 
per opdracht kunnen besparen en daarmee de 
doorlooptijd verkorten”

Snelle uithardingstijden
CC6500 High Performance VOC Clear is eenvoudig in twee lagen 
aan te brengen met een korte tussentijdse uitdamptijd en biedt 
uitstekende benatting van het oppervlak. Dat leidt tot een zeer 
soepele vloeiing. Als aflak is CC6500 High Performance VOC 
Clear zeer duurzaam. Hij biedt bovendien een hoogglans afwer-
king. De nieuwe lak biedt ook flexibiliteit bij het drogen, waardoor 
energie wordt bespaard en de kosten worden verlaagd. Hij hardt 
uit in slechts 15 minuten bij 60°C en als alternatief in 30 minuten 
bij 40°C. De snelle uithardingstijden betekenen ook dat er zeer 
snel kan worden gepolijst en gemonteerd.

www.cromax.nl/CC6500



gedore.com

Intelligent & hoogwaardig

Iedereen, die met gereedschap of 
met op gereedschap gebaseerde 
oplossingen werkt, verdient het  
om met kwalitatief hoogwaardige,  
intelligent vervaardigde en zijn  
persoonlijke veiligheid onder- 
steunende gereedschappen  
van GEDORE te werken!

WWW. OVERLANDER.NL OVERLANDER B.V.   Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde   T +31 (0)36 52 19 200   E info@overlander.nl

3D UITLIJNEN VAN RAVAGLIOLI
NU MET ADAS KALIBRATIE PANELEN

N U  L E V E R B A A R  M E T  K E N T E K E N  H E R K E N N I N G  “ S H O O T  &  G O ”  

181336-overlander-aftersales-magazine.indd   1 20-09-18   17:49



11

Thema: Werkplaats

Nieuwe schenktuiten voor LIQUI 
MOLY-additieven

Een verkeerd additief gebruiken is als een verkeerd medicijn 
toedienen. Daarom introduceert LIQUI MOLY een extra beveili-
ging, zodat automobilisten altijd het juiste additief gebruiken. 

Met de nieuwe schenktuiten voor brandstofadditieven wordt 
voorkomen dat per ongeluk benzineadditieven in een dieseltank 
en dieseladditieven in een benzinetank worden gegoten. “Dat is 
een extra beveiliging tegen fouten die snel worden gemaakt en 
dure gevolgen hebben,” zegt David Kaiser, hoofd onderzoek en 
ontwikkeling bij de Duitse olie- en additievenspecialist.

Automotor zeer gevoelig
Moderne motoren zijn zeer efficiënt. Het nadeel daarvan is dat 
ze ook heel gevoelig zijn. Als er dieseladditief in een benzinemo-
tor of benzineadditief in een dieselmotor wordt gegoten, kan dit 
grote schade veroorzaken. LIQUI MOLY gebruikt voor zijn nieuwe 
schenktuiten een beveiligingsmechanisme dat veel autofabri-
kanten inmiddels in hun voertuigen hebben ingebouwd: een klep 
bij de tankopening die pas opengaat als er een vulpistool van de 
juiste grootte in wordt geplaatst.

Verschillende diameters
Daarom krijgen de schenktuiten voor de additieven van LIQUI 
MOLY nu allemaal een andere diameter. De schenktuit voor 
dieseladditieven is zo groot dat hiermee de veiligheidsklep van 
dieseltanks wordt geopend – en is tegelijkertijd te groot voor de 
opening van benzinetanks. En dit principe geldt andersom natuur-
lijk ook: de veiligheidsklep van de dieseltank blijft gesloten als 
iemand er benzineadditief in wil gieten. “Dat is een extra beveili-
ging zodat mensen niet meer per ongeluk het verkeerde additief 
gebruiken”, aldus David Kaiser.

Koppeling Plan-IT en Carmen 
 automotive

De nieuw ontwikkelde koppeling tussen Plan-IT en Carmen 
 automotive maakt het mogelijk om elke werkplaatsafspraak 
met één handeling in de verschillende systemen van de merk-
dealer in te plannen. Hiermee wordt verspilling van kostbare 
tijd voorkomen en zijn er minder repeterende werkzaamheden.  

Het is misschien wel 
het meest onder-
schatte probleem 
voor de werkplaats-
planner: het dub-
bel, of soms wel 
driedubbel, moeten 
registreren van 
werkplaatsafspraken 
voor bijvoorbeeld 

APK, onderhoud en bandenwissel. De oorzaak is de diversiteit aan 
systemen bij veel dealerbedrijven. Een koppeling waarmee elke 
werkplaatsafspraak met één handeling in de verschillende syste-
men wordt ingepland is dan ook zeer welkom.  

Koppeling samen ontwikkeld
“De applicaties voor onze werkplaatsplanningssoftware en de 
klantcontactsoftware van Carmen automotive liggen in elkaars 
verlengde”, vertelt Leon Wonnink van Plan-IT. ‘Toen steeds meer 
gezamenlijke klanten het probleem gingen onderkennen, bleek dit 
het spreekwoordelijke ‘laatste zetje’ te zijn dat we nodig hadden 
om aan de slag te gaan met een koppeling. Medio 2018 is daar-
om besloten om deze samen tot stand te brengen. Nu zijn we zo 
ver dat we deze koppeling kunnen presenteren aan alle dealer-
bedrijven in Nederland’.

De koppeling is geschikt voor service adviseurs bij dealerbedrijven 
(groepen) die een Plan-IT module Werkplaats of hoger gebruiken. 
Service adviseurs van bedrijven die gebruik maken van Plan-IT en 
de Carmen portal kunnen de koppeling nu activeren door contact 
op te nemen met Carmen.

www.carmenautomotive.nl
www.plan-it.nl
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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

Maskeerfolie Dispenser Smart van Colad

Colad introduceert met de nieuwe Maskeerfolie Dispenser Smart een verbetering voor het maskeerproces 
en schone lakprojecten. De mobiele dispenser zorgt voor een schonere werkplaats, minder kans op vervui-
ling van de lak en een verbeterd werkproces. De dispenser is eenvoudig te verplaatsen en wordt geleverd 
in gesloten Colad dispenserdozen. 

www.colad.nl/product/maskeerfolie-dispenser-smart/

Kemtex programma naar FolieFabriek
Met ingang van 1 maart jl.. is DeFolieFabriek.nl officieel reseller van Kemtex, producent van non-paint producten voor het garage en scha-
deherstel bedrijf. De producten zijn bestemd voor het maskeren met verfhechtende folie, lak herstellen, poetsen, schoonmaken, afplak-
ken en meer. Het Kemtex programma is rechtstreeks te bestelen via de webshop van de Foliefabriek. 

www.defoliefabriek.nl
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Bandjeverstandje
Banden

Autobanden nieuw & gebruikt
ook eend, daf, usa, snoek, 

 camper en hy/J9. 
Ik koop ook uw nieuwe eenlingen.

www.bandjeverstandje.nl

T 0180 - 619411

Verstand van bandenprijzen 
en -service

Band na werktijd afhalen? 
i.o. 24/7

Ik koop ook uw nieuwe 
eenlingen

bandjeverstandje.nl  
autobanden@live.nl

T 0180-619411

Limited edition Spies Hecker Race 
Spray Gun

Spies Hecker heeft een speciale limited edition Race Spray 
Gun ontworpen in de Mercedes-AMG Petronas Motorsport stijl. 
Spies Hecker is al meer dan vijf jaar verantwoordelijk voor de 
lak voor de vijfvoudig FIA Formula One constructeurskampioen.

“Het buitengewone ontwerp 
van deze limited edition 
Race Spray Gun vertegen-
woordigt onze jarenlange 
samenwerking met Merce-
des-AMG Petronas Mo-
torsport en benadrukt ook 
ons enthousiasme voor de 
autosport”, legt Spies Hec-
ker Brand Manager voor 
 Europa, het Midden-Oosten 
en Afrika, Joachim Hinz, uit. 

PETRONAS-groen
Het ontwerp van de Race 

Spray Gun is gebaseerd op de Mercedes-AMG F1 W09 EQ Po-
wer+ waarmee het kampioenschap werd behaald, met zijn dyna-
mische lijnen in het typische PETRONAS-groen. Aan de zijkanten 
van de limited edition Race Spray Gun zijn de racenummers 
van beide coureurs van Mercedes-AMG Petronas Motorsport te 
vinden: Nummer 44 voor vijfvoudig FIA Formula OneTM wereld-
kampioen Lewis Hamilton aan de ene kant en nummer 77 voor 
race-winnaar coureur Valtteri Bottas aan de andere kant. Het is 
een echt verzamelobject. De SATAjet 5000 B RP Race Spray Gun 
is technisch ook uitstekend, wat één van de redenen is waarom 
het wordt gebruikt om de race-
auto’s te spuiten op het hoofd-
kantoor van Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport in Brackley, 
Engeland. 

www.spieshecker.com/ 
race-gun

BrakePro training voor garagisten

Alleen door goed opgeleid personeel mogen reparatiewerk-
zaamheden aan het remsysteem worden uitgevoerd. TECH360 
is onlangs de training BrakePro gestart, waarbij garagisten 
geholpen worden om BrakeProfessional te worden. Met de 
juiste gereedschappen, onderdelen en reparatie-instructies. 
Samen met de expertise van Hella Pagid Brake Systems biedt 
de training handvaten om zelfs met de meest geavanceerde 
remsystemen te kunnen werken.

De reminstallatie in een voertuig is een veiligheidssysteem. Pro-
fessioneel onderhoud en reparatie is dus van essentieel belang. 
Met BrakePro krijgen garagisten een praktijkgerichte training, 
die door Hella Pagid ondersteund wordt met praktische tips en 
instructies voor elk merk en type auto. 

Diagnose en reparatie 
Er wordt ook aandacht besteed aan het stellen van de juiste 
diagnose bij problemen aan het remsysteem. Tijdens de training 
wordt diagnoseapparatuur van Hella Gutmann Solutions gebruikt 

om snel en nauwkeurig fouten in het remsysteem 
op te sporen. Net als alle andere trainingen van 
TECH360 (AircoPro, DieselPro, TurboPro en Hybrid-
Pro) heeft ook de BrakePro training als uitgangs-

punt: ‘leren door te doen, leren door te werken’. De eerste trainin-
gen staan gepland voor juni 2019.

TECH360 is een compleet systeem van technische ondersteuning 
en training voor het garagebedrijf. In 2018 is TECH360 een part-
nership aangegaan met HELLA. De kennis van HELLA en speci-
fiek de diagnose-ervaring van HELLA Gutmann Solutions zijn door 
het partnership ook beschikbaar voor TECH360 klanten. 
www.tech360.nl
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OUR CONTRIBUTION
TO LOW CO2 EMISSONS

www.r-w.nl

+31 (0)318 - 69 00 88

Gemiddelde auto gaat twee jaar langer 
mee

Auto Recycling Nederland meldt dat de gemiddelde leeftijd 
waarop een auto wordt afgedankt sinds 2010 met 2 jaar is 
 gestegen. Hier zijn meerdere verklaringen voor. Onder meer de 
kwaliteit van nieuwe auto’s, economische omstandigheden en 
de prijs van een nieuwe auto verklaren waarom mensen langer 
met hun auto doen. Feit is in ieder geval dat een auto in Neder-
land tegenwoordig gemiddeld 18,4 jaar mee gaat. In 2010 was 
dat nog 16,3 jaar.

Ook al gaan auto’s gemiddeld genomen langer mee, er komt 
een moment dat de bezitter de auto afdankt. Aan het eind van 
hun leven moeten afgedankte auto’s natuurlijk zo goed mogelijk 
gerecycled worden. Autodemontagebedrijven, shredderbedrij-
ven en recyclingbedrijven blijven zoeken naar nieuwe methoden 
om dit zo goed mogelijk te doen. De uitdaging daarbij is om de 
materialen van 18 jaar oude auto’s verantwoord en hoogwaardig 
te recyclen. Want het ruim behalen van de Europese norm van 
95% recycling van een afgedankte auto blijft ook in Nederland het 
doel.

ARN
ARN (Auto Recycling Nederland) is in Nederland de expert op 
gebied van autorecycling. Samen met de keten zorgt ARN ervoor 
dat ten minste 95% van de auto’s wordt gerecycled en nuttig 
toegepast. 

www.arn.nl

ADAC: Bridgestone’s Turanza T005 
 beste zomerband 2019

Bridgestone’s Turanza T005 touring is de beste zomerband van 
dit jaar. Dat blijkt uit de zomerbandentest van ADAC, de Duitse 
equivalent van de ANWB. De band behaalt de eerste plaats op 
nat en droog wegdek.

De testresulta-
ten van zowel 
de ADAC als 
de ANWB 
laten zien dat 
Bridgestone 

voor iedere bestuurder de beste oplossing biedt. De Turanza T005 
is speciaal ontwikkeld voor gebruik op nat en droog wegdek en 
daarmee bijzonder geschikt om oplossingen te bieden aan uit-
dagingen waar Nederlandse autorijders dagelijks mee te maken 
krijgen.

Behoeften eindgebruikers
Bridgestone heeft duizenden eindgebruikers in heel Europa 
ondervraagd over hun behoeften met betrekking tot banden en 
over de uitdagingen waarmee ze dagelijks op de weg worden 
geconfronteerd. De resultaten waren duidelijk; consumenten 
verwachten een band die rijplezier combineert met een gevoel 
van veiligheid en comfort. Ze willen optimale controle hebben, 
zowel in alledaagse als in uitdagende situaties, vooral op nat 
wegdek. Bovendien moet de band een laag brandstofverbruik, 
de beste bandenlabelscores en een hoog kilometerrendement 
bieden. Bridgestone’s Turanza T005 tourband voldoet aan al deze 
eisen. Het maakt een hoge mate van controle mogelijk, ook onder 
ongunstige omstandigheden op natte wegen, op de snelweg of 
bij onverwachte vertraging in de stad. De Turanza T005 is ver-
krijgbaar in bijna alle Europese maten toerbanden voor auto’s en 
SUV’s in meer dan 170 maten van 14’’ tot 21’’.

www.bridgestone.nl
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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,-  

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!

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

Naamloos-1   1 21-03-19   23:16
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Samenwerking Kristal Coatings en VOC
Kristal Coatings is een samenwerking aangegaan met het Vak-
opleiding Carrosseriebedrijf. De drie regionale praktijkopleidingscen-
tra in Assen, Nieuwegein en Boxtel gaan gebruik maken van de hoog-
waardige KRISTAL en ZENITH producten. Ook zal Kristal Coatings 
voor demonstraties en trainingen voor zowel nationale als internatio-
nale clientèle gebruik maken van de faciliteiten van het VOC.  Dankzij 

deze samenwerking kunnen cursisten al tijdens hun opleiding ervaring op doen met onder andere de luchtdrogende producten uit het 
KRISTAL assortiment en alle andere innovatieve producten van Kristal Coatings. 

www.kristalcoatings.nl

Hoogwaardige apparatuur voor testen  inspuitsystemen
All Test Solutions is specialist in apparatuur voor het testen van benzine, LPG, CNG en diesel inspuitsystemen. Het in Apeldoorn 
gevestigde bedrijf levert diesel injectie testapparatuur van Hartridge en benzine injectie testapparatuur van ASNU. De appa ratuur is 
geschikt voor alle toonaangevende merken en soorten diesel- en benzine systemen die wereldwijd worden geproduceerd. 

Testen op lekkage en sproeipatroon
Het belangrijkste is om GDI en FSI injectoren te testen op lekkage 
en het sproeipatroon. Bij een slechte verneveling zal de verbranding 
onvolledig zijn met motorschade tot  gevolg. Ook kan het zijn dat de 
ingespoten brandstof tegen de cilinderwand wordt  gespoten. Hier-
door ontstaat smeerolieverdunning wat ook voor motorschade zorgt.  
Een veel voorkomende klacht is de vervuiling van de inlaat- en uitlaat-
kleppen door koolafzetting. Deze vervuiling wordt ook veroorzaakt 
door een slechte verneveling van de injector waardoor de brandstof 
onvolledig verbrandt.

Testen bij lage druk
Apparatuur van Asnu test niet met een hoge druk omdat lekkage van 
de injector alleen zichtbaar is bij een lage druk. De enige plek waar 
een benzine injector kan lekken is de afdichting van de injectornaald 
op de zitting. De naald wordt op de zitting gedrukt door een veer en 
de brandstofdruk. Hoe hoger de druk, hoe harder de naald op de zit-
ting gedrukt wordt. Het testen van een injector met een te hoge druk 
dan waarvoor deze is ontworpen kan leiden tot uitval. Bij een te hoge 
testdruk zal het kunstoffilter in de inlaat stukgeperst worden en de 
vrijgekomen kunststofdeeltjes de sproeigaatjes verstoppen. 

www.alltestsolutions.nl



5% beter rijgedrag 
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Sinds 1 januari 2019 zijn er twintig bandeninzamelingsbe-
drijven die door RecyBEM gecertificeerd zijn. Deze bedrijven 
zorgen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 voor 
de gestructureerde en efficiënte inzameling van gebruikte auto-
banden uit de vervangingsmarkt.  

De inzamelaars die aangetoond hebben dat ze voldoen aan de 
eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering en de brandveiligheid 
hebben het kwaliteitscertificaat van RecyBEM ontvangen. Om 
als inzamelingsbedrijf in aanmerking te komen dient men aan de 
gestelde eisen en voorschriften te voldoen. Dit houdt als basis in 
dat een kwaliteitsmanagementsysteem operationeel en effectief 
is conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. Het Inzamelingsbe-
drijf dient daarnaast te voldoen aan de aanvullende eisenpakket-
ten met betrekking tot de bedrijfsvoering en brandveiligheid en 
-preventie. In het afgelopen jaar zijn de bedrijven gecontroleerd 
door SGS Nederland en LBP|SIGHT, waarbij tot op heden twintig 
inzamelingsbedrijven bewezen hebben aan de eisen te voldoen. 

Kwaliteit gewaarborgd
In het belang van een betrouwbare en kwalitatieve inzameling en 
verwerking van gebruikte autobanden waarborgt RecyBEM de 
kwaliteit van het inzamelings-, verwerkings- en administratieve 
proces bij inzamelingsbedrijven. Driejaarlijks worden kandidaat 

inzamelingsbedrijven hiertoe gecertificeerd door onafhankelij-
ke instellingen. SGS Nederland toetst of wordt voldaan aan de 
Beoordelingscriteria bedrijfsvoering en LBP|SIGHT controleert 
aansluitend of het inzamelingsbedrijf voldoet aan de eisen met 
betrekking tot brandveiligheid en –preventie die zijn vastgelegd in 
de Beoordelingscriteria brandveiligheid. Jaarlijks vindt daarboven-
op een audit door RecyBEM plaats om naleving van de contractu-
ele verplichtingen te controleren.  

Gestructureerd inzamelen
RecyBEM zorgt als uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer 
autobanden voor het gestructureerd inzamelen van de ‘na gebruik 
vrijgekomen’ autobanden uit de Nederlandse vervangingsmarkt 
en voor de milieuverantwoorde verwerking van de ingezamelde 
gebruikte autobanden. De RecyBEM gecertificeerde inzame-
lingsbedrijven halen bij garages, bandenservicebedrijven e.d. de 
gebruikte autobanden gratis op. Inzameling van de autobanden 
gebeurt volgens het principe ‘een oude band voor een nieuwe 
band’, waarbij nieuw betrekking heeft op de eerste ter beschikking 
stelling aan een ander in Nederland. 

8,5 miljoen banden per jaar
“Inzamelaars zijn een belangrijke schakel in het Nederlandse 
systeem van inzameling en verwerking van gebruikte autoban-
den. Zij zorgen voor een gestructureerde en efficiënte inzameling 
van gebruikte autobanden. Jaarlijks worden ongeveer 8,5 miljoen 
autobanden ingezameld, waarvan ruim 90% wordt gerecycled en 
hergebruikt. Het RecyBEM-systeem levert grondstoffen en ener-
gie op. We besparen jaarlijks zo’n 24 miljoen kilo rubber en bijna 
6 miljoen kilo staal. En ons systeem leidt tot minder CO2-uitstoot.  
We vermijden jaarlijks de uitstoot van ruim 65 miljoen kilo CO2. 
We besparen CO2 gelijk aan de emissie van 430 miljoen auto-
kilometers of de aanplant van 430.000 nieuwe bomen”, aldus Van 
Oostenrijk. 

www.recybem.nl
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Twintig gecertificeerde inzamelaars 
 voldoen aan alle kwaliteitseisen van 
 RecyBEM



U hoort het goed:
Bij ons bespaart u geld

op alle lakken!

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

Volg ons op Twitter 
en Facebook voor 

de laatste acties en 
aanbiedingen!
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Nette stofzuigplaats met Multibox van 
ERGOX

De Multibox van ERGOX is de oplossing om 
een nette en overzichtelijke indeling van de 
stofzuigplaatsen te realiseren. Het is een 
multifunctionele toepassing waarbij er gelet 
is op functionaliteit, design en duurzaamheid. 
De Multibox bestaat uit een stofzuigmond- 
en persluchtpistoolhouder, mattenklem in 

RVS, afvalbak en kabelmanagement. Alle functies zijn gecom-
bineerd in een metalen behuizing. De Multibox wordt geleverd 
met betonsokkel, is eenvoudig te plaatsen en leverbaar in elke 
gewenste RAL-kleur. 
www.ergox.com

Nieuw pand voor bedrijfswagen inrichter 
Sortimo

Sortimo Eindhoven opende in 
mei feestelijk de deuren van de 
nieuwe locatie aan de Bedrijven-
weg 11 in Eindhoven. De nieuwe 
vestiging is heel wat ruimer 
dan de vorige en veel beter 
geoutilleerd. Hierdoor kunnen 

de werkzaamheden vlotter en efficiënter worden uitgevoerd. Wie 
ter plaatse op zijn bedrijfswagen wacht kan gebruikmaken van 
de mooie wachtruimte annex bar met wifi-verbinding. Even in 
alle rust wat werk inhalen tijdens het wachten is geen probleem. 
Klanten hoeven dus geen tijd te verliezen.
www.sortimo.nl

PartsPoint Group opent nieuw 
 distributiecentrum

Op 18 maart jl. opende PartsPoint Group haar nieuwe state-of-the-
art distributiecentrum in Ede. Vanuit dit distributiecentrum worden 
de afnemers van de automaterialengrossiers Brezan, AD Nederland, 
Dabeko en Staadegaard-TC beleverd. Het nieuwe  logistieke centrum 
heeft een vloeroppervlakte van ruim 21.000 m2 en is voorzien van de 
duurzaamheidcertificering BREEAM. Vanuit hier worden zes regiona-
le depots bevoorraad, die in totaal 240 vestigingen in Nederland en 
België beleveren. Er wordt gebruik gemaakt van moderne systemen 
zoals voice picking en geautomatiseerde liftkasten.
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Renault Talisman S-Edition
De Renault Talisman is nu ook leverbaar als S-Edition met spor-
tief interieur en zeer complete uitrusting. Het betreft een nieuwe 
uitvoering die op het uitrustingsniveau Intens is gebaseerd en 
gekenmerkt wordt door zijn complete uitrusting en een sportieve 
uitstraling. 

Rijke uitrusting
De S-Edition is beschikbaar voor de 
Talisman Sedan en Talisman Estate. 

Deze nieuwe uitvoering heeft een sportief interieur met onder 
meer zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen inclusief ge-
heugenfunctie, stoelverwarming, stoelventilatie en massagefunc-
tie. De stoelen zijn bekleed met leder in ‘Riviera Noir’ met rood 
stikwerk dat ook terugkomt op het dashboard, de deurpanelen, 
het stuurwiel en de afwerking van de versnellingspook. 

Sportieve uitstraling
De sportieve uitstraling in het interieur wordt versterkt door de 
aluminium pedalen en sierstrips, zwarte hemelbekleding en 
luxe veloursvloermatten met S-Edition-logo en rode bies. Aan de 
buitenzijde is de Renault Talisman S-Edition te herkennen aan de 
18-inch lichtmetalen wielen ‘Grand Tour’ en de S-Edition-badges 
op de voorschermen.

De Renault Talisman S-Edition met benzinemotor is beschikbaar 
met de 118 kW (160 pk) sterke TCe 160 GPF-benzinemotor met 
standaard EDC-automaat. Er zijn ook twee dieselversies. 

Eerste designschets ŠKODA SUPERB
ŠKODA heeft de eerste details van de vernieuwde SUPERB 
vrijgegeven. De opgefriste SUPERB-familie wordt deze maand 

als wereldprimeur onthuld in de 
Slowaakse hoofdstad Bratislava. 
Op de designschets van de 
vernieuwde ŠKODA SUPERB zijn 
scherp gesneden koplampen, 

opvallend afgewerkte mistlampen en de voor ŠKODA bekende 
familiegrille te zien. Het ŠKODA-logo achterop heeft plaatsge-
maakt voor de merknaam. Als topmodel van het merk krijgt de 
vernieuwde SUPERB de allernieuwste innovaties mee op het 
gebied van design, technologie en functionaliteit. Op ŠKODA Sto-
ryboard is een compleet overzicht van alle vorige generaties van 
de SUPERB beschikbaar.

Autonieuws

Audi S5 nu ook met TDI-power
De Audi S5 krijgt nu voor het eerst een V6-dieselmotor. In de S5 
Coupé TDI en de S5 Sportback TDI levert de 3.0 TDI-motor 255 
kW/347 pk en liefst 700 Nm aan trekkracht. De elektrisch aange-
dreven compressor (EAV) zorgt voor krachtige prestaties bij lage 
toeren, terwijl een mild-hybrid systeem de efficiëntie verhoogt. 

Deze combinatie van vermogen, koppel en efficiëntie maakt S5 
TDI-modellen uniek in het segment. Ondanks de veel hogere 
prestaties van de S5 Coupé TDI en S5 Sportback TDI bedraagt 
het NEDC-verbruik slechts 6,2 liter diesel per 100 kilometer, een 
CO2-equivalent van 161 gram per kilometer.

0 naar 100 in minder dan 5 seconden
Met de zescilinder dieselmotor accelereert de S5 Coupé in 4,8 
seconden soepel vanuit stilstand naar 100 km/u. De S5 Sport-
back doet daar 4,9 seconden over. Audi heeft de topsnelheid 
elektronisch begrensd op 250 km/u. De EAV en de mild-hybrid 
technologie (MHEV) van de S5 TDI-modellen zijn ingebed in het 
standaard 48 volt boordnet. De powercentrale is een compacte, 
luchtgekoelde lithium-ionbatterij met een vermogen van 0,5 kWh, 
die zich onder de vloer van de bagageruimte bevindt.

EAV: snelle ondersteuning voor de turbo
De elektrisch aangedreven compressor in de Audi S5 TDI is een 
noviteit in dit segment. De EAV bevindt zich in een bypass achter 
de intercooler en is dus dicht op de motor gemonteerd. 
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Eerste maten Avon AV12 verkrijgbaar 
bij TTI 

Avon fabriceert een innovatief en zeer populair assortiment 
bestelwagen- en bedrijfsvoertuigenbanden. Banden die uitste-
kende kilometrageprestaties bieden en daarom van uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding zijn. 

Avon’s AV12 is doorontwikkeld 
op het succes van de AV11 en 
biedt een 10% betere rolweer-
stand vergeleken met zijn 
voorganger. Het brandstofver-
bruik is verbeterd dankzij o.a. 
verminderde rolweerstands-
niveau. 

Duurzame zijwand
Schade aan de zijwand zorgt 
er voor dat de banden sneller 

moeten worden vervangen. Een duurzame zijwand heeft dan ook 
grote impact op de levensduur van de band en verlaagt de kosten 
voor vervanging aanzienlijk. Tijdens de ontwikkeling van de AV12 
is de technologie en uitgebreide ervaring van Avon in rallybanden 
gebruikt om een verbeterde duurzame zijwand te creëren met 
beschermende randen. De zijwand beschikt over een “buffer” die 
helpt om slijtage te voorkomen en beschadiging te minimaliseren. 
De “buffer” van de AV12 is 6 millimeter breder dan die van zijn 
voorganger.

De Avon AV12 heeft een nieuw silica compound, waardoor de 
band beschikt over uitstekende handling prestaties. Ook is het 
remmen op nat wegdek met 5% verbeterd in vergelijking met de 
Avon AV11. De Avon AV12 zal in eerste instantie in 5 maten in 
15 en 16 inch verkrijgbaar zijn. Later zullen er nog meer maten 
volgen. 

www.tti.nl

Vredestein Quatrac 5 beste all-season 
band

Het toonaangevende vakblad Auto Bild Allrad heeft haar 
jaarlijkse test van all-season banden gepubliceerd. Na zeven 
modellen van de maat 235/55 R19 te hebben vergeleken, kwam 
de Quatrac 5 van Vredestein als winnaar uit de bus met de sco-
re ‘voorbeeldig’. Het was ook de enige band in de test die geen 
directe zwakke punten bleek te hebben.

Bestuurders die geen zin hebben 
om hun auto’s elke lente en herfst 
naar de garage te brengen, kun-
nen kiezen voor all-season banden 
in plaats van specifieke winter- en 
zomermodellen. Maar zoals het 
artikel in Auto Bild Allrad onder-
streept, moeten ze nog steeds pri-
oriteiten stellen: winterprestaties, 
vergelijkbaar met die van de juiste 
winterbanden, of grip op de weg 
in de zomer, vergelijkbaar met die 
van speciale zomerbanden.

Vier tests
De auteurs hebben de zeven bandenmodellen aan vier tests on-
derworpen, elk in drie verschillende categorieën: sneeuw (tractie, 
remmen, rijgedrag en slalom), nat wegdek (aquaplaning, rijge-
drag, bochten en remmen) en droog wegdek (rijgedrag, remmen, 
lawaai en rolweerstand). Aan de resultaten van elke test werd een 
gewicht toegekend en de eindbeoordeling was gebaseerd op de 
score hiervan. 

Auto Bild beschreef de Quatrac 5 als een “uitstekende all-season 
band met de beste rijeigenschappen onder alle weersomstandig-
heden, een goede balans en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid, 
korte remafstanden onder natte omstandigheden en bij sneeuw, 
en een goede prijs-kwaliteitverhouding”. 

www.vredestein.nl



*  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
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Landelijke dekking voor vullen HFO 1234YF-aircosystemen
Standofleet van Standox is een laksysteem dat speciaal is afgestemd op de eisen 
voor bedrijfsvoertuigen. De nieuwe Standofleet VHS Dickschicht-Grundierfüller 
U2610 is een filler die een eenvoudige toepassing op grote oppervlakken, een hoog 
vast stofgehalte en snel drogen als kenmerk heeft. De nieuwe filler biedt een snelle 
dekking en voldoet aan de VOC-norm voor grote oppervlakken. Als een twee compo-
nenten filler op basis van acryl kan het zowel als primer-filler en als een grondlaag op 
staal en gepolijst staal worden gebruikt. De nieuwe primer vereenvoudigt en versnelt 
het vaak tijdrovende proces van aanbrengen op onderdelen in verschillende fases. 
Het kan nat-op-nat worden aangebracht, maar werkt ook als een schuur-filler.

www.standox.nl 

Geen beslagen autoruiten meer met 
Rain-X®
Rain-X® levert al 50 jaar produc-
ten om automobilisten te helpen 
de natuurelementen te slim af 
te zijn. Met de glasbehandeling 
Anti-Regen en de technologie van 
afparelend water en glasreinigers, 
is Rain-X® een van de marktlei-
ders in de automotive voor glason-
derhoud.  Rain-X® Anti-Nevel/
Damp voorkomt condensatie in 
het voertuig, die veroorzaakt wordt 
door een hoge vochtigheidsgraad 
of temperatuurschommelingen. 
Daarom is het een ideaal product 
om condens aan de binnenkant 
van autoruiten te voorkomen. 
Vooral in koude periodes komt het 
product daarom goed van pas. De 
nieuwe, verbeterde formule zorgt 
voor een hogere anti-dampbe-
scherming en werkt uitstekend, ook onder zeer vochtige omstan-
digheden. 

www.wynns.nl 

Wereldprimeur Volkswagen: 
 holografische bediening

De Golf GTI Aurora lijkt op het eerste gezicht alleen snel en 
luidruchtig, maar is tegelijkertijd futuristisch. De kofferbak bevat 
innovatieve tech waarmee je het high-end audiosysteem holo-
grafisch kunt bedienen. Bijna iedereen kent hologrammen wel uit 
Hollywood-films zoals Star Trek en Star Wars. Volkswagen is nu 
heel dichtbij met een realistische versie van deze technologie. Het 
glasheldere bedieningshologram zweeft vrij in de lucht, boven de 
hardware van het audiosysteem die is geïntegreerd in een com-
pacte module in de bagageruimte. Volkswagen: ‘We creëren het 
zwevende beeld met behulp van 
software-algoritmen en innovatieve 
visuele technologie. Het intuïtief te 
bedienen systeem herkent auto-
matisch de opdrachten van de 
gebruiker en voert ze vervolgens 
snel uit.’ 

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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YOUR PARTNER IN

Antifreeze • Screenwash • Bio Products 
• Motor Oil • Hydraulic Oil • Gear Oil 
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