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BESCHIKBAAR MET GEÏNTEGREERDE DRIVEGUARD 
RUN FLAT TECHNOLOGY (RFT)
VOOR EEN SELECTIE VAN HET MATENPAKKET

Blijf In Controle Tijdens Uw Reis,
Heel De Winter Door

Uitstekende prestaties op sneeuw en ijs
Scoort in de top twee voor remmen en tractie 
op sneeuw en remprestaties op ijs*

Beste in zijn klasse voor grip en remmen 
op nat wegdek
De band met de hoogste score voor remmen en 
bochten nemen op nat wegdek*. 
De eerste winterband met label klasse “A” voor grip 
op nat wegdek voor het volledige gamma

* Tests uitgevoerd door TÜV SÜD op vraag van Bridgestone in oktober-november 2018 in het ATP-complex Papenburg (Duitsland) voor droge en natte tests, bij TÜV SÜD Product Service (Duitsland) voor geluids-, comfort- en laboratoriumtests en bij ARCTIC 
FALLS (Zweden) voor sneeuw- en ijstests, met VW Golf VII met bandenmaat 195/65 R15. Blizzak LM005 vergeleken met de prestaties van de belangrijkste concurrenten in hetzelfde segment: de Continental WinterContact TS860, de Michelin Alpin 6, 
de Goodyear UltraGrip 9 en de Pirelli Cinturato Winter. Bijlage verslag nr. [713139853-03] Remafstand op sneeuw (40 km/u tot 5 km/u) in meters: Bridgestone LM005 (16.6), Continental WinterContact TS860 (16.1), Goodyear UltraGrip 9 (17.0), Pirelli 
Cinturato Winter (17.0), Michelin Alpin 6 (17.2) Sneeuwversnelling/tractie (10 km/u tot 35 km/u) in seconden: Bridgestone LM005 (3.53), Continental WinterContact TS860 (3.49), Michelin Alpin 6 (3.56), Pirelli Cinturato Winter (3.59), Goodyear UltraGrip 
9 (3.63) Remafstand op ijs (20 km/u tot 5 km/u) in meters: Bridgestone LM005 (10.6), Michelin Alpin 6 (10.3), Pirelli Cinturato Winter (10.7), Continental WinterContact TS860 (10.8), Goodyear UltraGrip 9 (11.0) Remafstand op nat wegdek (80 km/u tot 
20 km/u) in meters: Bridgestone LM005 (27.2), Continental WinterContact TS860 (29.5), Goodyear UltraGrip 9 (30.0), Pirelli Cinturato Winter (30.3), Michelin Alpin 6 (30.7) Stabiliteit laterale grip op nat wegdek (bochten) in meter/seconde2: Bridgestone 
LM005 (6.53), Continental WinterContact TS860 (6.34), Goodyear UltraGrip 9 (6.30), Pirelli Cinturato Winter (6.23), Michelin Alpin 6 (6.18)

Bezoek voor meer informatie onze website:
www.bridgestone.nl
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Vind ons ook op: 

GROOT IN  WINTER- EN ALL SEASON BANDEN 

Private brand of 
www.novexbanden.nl
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Vredestein Quatrac 5 all-season beste in 
Auto Bild bandentest
Het toonaangevende Duitse magazine Auto Bild Allrad heeft 
zijn jaarlijkse test van all-season banden gepubliceerd. Na 
zeven modellen van de maat 235/55 R19 te hebben vergeleken, 
kwam Quatrac 5 van Vredestein als winnaar uit de bus met de 
score 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 elke lente en herfst 
naar de garage te brengen, kunnen kiezen voor all-season banden 
in plaats van specifieke winter- en zomermodellen. Maar zoals 
het artikel in Auto Bild Allrad onderstreept, moeten ze nog steeds 
prioriteiten 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 een goede 
prijs-kwaliteitverhouding”. Auto Bild gaf ook aan dat de Quatrac 5 

de beste balans heeft tussen zomer- en winterprestaties en wijst 
erop dat “hij in geen enkel seizoen echte zwakke punten vertoont”.

Opvolger Quatrac 5 
Vredestein heeft onlangs een opvolger van de Quatrac 5 uitge-
bracht: de gloednieuwe Quatrac Pro. Dit all-season model van de 
nieuwste generatie biedt meer dan 10% meer grip op nat wegdek* 
en 5% beter rijgedrag in sneeuw* dan de Quatrac 5. De Quatrac 
Pro is speciaal ontworpen voor het ultra-high-performance-seg-

ment (UHP), terwijl de Quatrac 
5 dienst zal blijven doen als de 
ideale all-season band in het seg-
ment van kleinere maten, zoals 
blijkt uit de Auto Bild Allrad-test. 
De Quatrac Pro is nu verkrijgbaar 
bij geselecteerde dealers. 

www.vredestein.nl

Thema: Banden & wielen
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Goodyear vernieuwt UltraGrip winterbandenserie
Goodyear heeft haar UltraGrip winterbandenserie grondig vernieuwd. De Goodyear Ultra-
Grip Performance+ banden voor high-performance auto’s onderscheiden zich door de aan-
gescherpte prestaties op nat, droog en in winterse omstandigheden. Die prestaties zijn te 
danken aan twee belangrijke technologieën. Traction Protect Technology maakt gebruik van 
een nieuw type hars dat het vervormende en herstellende vermogen van een band verbetert. 
Daardoor worden remkrachten nu nog beter doorvertaald in grip. Winter Grip Technology 
vertrouwt bovendien op een nieuwe rubbercompound met een grotere elasticiteit bij lage tem-
peraturen, voor extra tractie op sneeuw en ijs. Met de UltraGrip 9+ biedt Goodyear consumenten een winterband die nog beter bestand is 
tegen ruwe ondergrondcondities als gevolg van winterse weersinvloeden. 
www.goodyear.eu

Plan-IT en DBB optimaliseren samenwerking
Er is een verbeterde interface gebouwd tussen Plan-IT en DBB. Bandenwisselafspraken kunnen hierdoor 
rechtstreeks in DBB worden vastgelegd vanuit Plan-IT. Ook het afroepen van banden uit opslag wordt hier-
in gefaciliteerd. Hiermee kunnen dealerbedrijven de nodige tijd besparen in het bandenwisselseizoen. JDS 
en Direct Access stellen de koppeling gratis aan hun gebruikers ter beschikking.

JDS en Direct Access hebben een verbeterde API opgeleverd tussen het digitale plansysteem Plan-IT van 
JDS en de Dealer Banden Beheer (DBB) applicatie van Direct Access. Het is hierdoor onder andere mogelijk geworden om de koppeling 
Plan-IT/DBB te gebruiken naast een eventuele koppeling tussen DMS en DBB.

Automatische check bandenwissel
Als er een werkplaatsafspraak wordt ingepland in Plan-IT, dan wordt er nu op de achtergrond automatisch in DBB gekeken of de betref-
fende auto op zomer- of op winterbanden staat. Staat een auto in bijvoorbeeld de maand november op zomerbanden, dan zal Plan-IT 
vragen of er een bandenwissel moet worden gepland. De plandatum wordt dan gelijk in DBB gezet en via de koppeling kan een gewenste 
leverdatum voor de bandenset in opslag worden ingesteld. DBB zorgt er vervolgens voor dat er een aanleveropdracht naar het betreffen-
de bandenhotel wordt gestuurd. Als er banden moeten worden vervangen van een auto van een leasemaatschappij die met herinzet van 
goede gebruikte banden werkt, dan kunnen die ook tegelijkertijd worden gereserveerd en afgeroepen.
www.plan-it.nl

RBI Houten versterkt verkoopteam 
Reedijk Banden Import vestiging RBI Houten heeft haar verkoopteam uitgebreid met Ed Roos. Volgens ves-
tigingsleider Michel Lichtendahl is Ed geen onbekende in de automotive. ‘Hij heeft jarenlange ervaring in de 
autobanden en is een volwaardig gesprekspartner voor onze relaties”, aldus Michel Lichtendahl. Ed Roos is 
erg enthousiast en kijkt ernaar uit om bij de klanten langs te gaan en met hen te bespreken wat RBI Houten 
hen nog meer kan bieden. Ed Roos: “Naast het leveren van de juiste banden,  bieden wij brede ondersteuning 
op het gebied van logistieke oplossingen, e-business en marketing. Wij zien ons als partners van onze relaties. 
Wij helpen hen graag in het vergroten van hun business. Samen streven we naar groei.” De voorraad van RBI Houten telt circa 16.000 
banden en bevat een breed assortiment van A-merk tot budgetmerk, aangevuld met een grote voorraad in exclusieve merken, waaronder 
Maxxis, General Tire en budgetmerk Hifly. 
www.rbi.nl
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Vierseizoenenband Lassa Multiways C
Het Turkse bandenmerk Lassa introduceerde dit voorjaar de 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 jaargetij-
den, ook tijdens niet al te extreme winterse omstandigheden 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 viersei-
zoenen segment. Het diepe ontwerp van het loopvlak en de geometrie met meerdere randen van het 
blok zorgen voor betere grip en een langere levensduur van het loopvlak. 
www.sh-tyres.nlwww.vdrbanden.be

25-jarig jubileum voor RBI Venlo
Eén van de vier vestigingen van Reedijk Banden Import BV, de vestiging in Venlo vlakbij de Duitse 
grens, viert haar 25-jarig bestaan. Vestigingsleider Geert Meerts: “Wij danken onze relaties voor de 
jarenlange samenwerking die zij met de medewerkers van onze vestiging hebben”. Het filiaal heeft 
haar verkoopactiviteiten gericht op heel Zuid-Oost Nederland en een deel van Duitsland. Het ma-
gazijn heeft een opslagcapaciteit van ca. 15.000 autobanden en een brede voorraad van A-merk 
tot budgetmerk en aangevuld met exclusieve merken. Door het uitgekiende assortiment worden de klanten optimaal bediend. RBI Venlo 
levert de banden dagelijks via eigen routes en de 24-uurs levering vanuit het centrale magazijn, waar nog eens ca. 1,5 miljoen banden 
beschikbaar zijn. Banden kunnen ook worden afgehaald. 
www.rbi.nl

GrooveGlove selectie winterbanden en fleetowners
De GrooveGlove, geleverd door CBX, is recentelijk uitgebreid met een speciale winterbanden-selectie. De 
software gebruikt andere grenswaarden voor winterbanden dan bij zomerbanden aangezien een winterband 
eerder aan vervanging toe is dan een zomerband. 

Voor het scannen van truckbanden is de GrooveGlove Fleet ook beschikbaar. Een nieuwe speciale modus 
maakt het mogelijk zeer snel een periodieke controle van de banden van trailers en opleggers uit te voeren, 
wederom inclusief uitlijnadvies. De rapporten en gegevens worden ook weer automatisch opgeslagen waar-

door een perfect inzicht in slijtagepatronen zichtbaar wordt, wederom volgens het overzichtelijke rapport. De TreadSpec en GrooveGlove 
zijn o.a. gekoppeld aan de populaire CarSystems garagesoftware. Een scan uitvoeren koppelt het rapport direct aan de klant binnen de 
CarSystems software, waardoor de garagehouder alle klantgegevens netjes op één plek kan bewaren. 

Wielservice
CBX levert ook de TECO 740 balanceermachine. Deze neemt middels een automatische laser alle maten van de velg volautomatisch op 
tijdens de balanceercyclus. Ook het ‘verborgen gewicht’ programma verloopt volledig automatisch waarbij de machine automatisch de 
spaken herkent. Elektrische opspanning is bij deze machine standaard. Optioneel kan de hoogteslag bij elke band automatisch gemeten 
worden waardoor direct duidelijk is of er iets met de band/velg combinatie aan de hand is.
www.cbx-nederland.nl

Thema: Banden & wielen
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Falken Ziex Ecorun OE onder nieuwe Toyota Corolla
Falken is door Toyota uitgekozen voor de montage van OE-banden onder de nieuwe Corolla modellen. Deze 
worden af fabriek in de Ziex-serie voorzien van de maten 225/40 R18 92W XL en 225/45 R17 91W en van 
de Sincera-serie in de maat 205/55 R16 91V. De Falken Ziex ZE914B Ecorun biedt uitstekende handling- en 
remeigenschappen, zelfs in natte omstandigheden. De band is aangepast aan de geavanceerde vereisten 
van voertuigen met hybride aandrijving en levert nu een verbeterde rolweerstand die het brandstofverbruik 
vermindert. Met zijn krachtige grip is de Ziex ZE914B Ecorun een uitstekende keuze voor alle rijstijlen. Auto 

Bild heeft de band het predicaat “Aanbevolen” toegekend met de nadruk op zijn uitgebalanceerde rijeigenschappen op nat wegdek, hoge 
stuurprecisie en zeer goede rijcomfort.
www.tti.nl

Dunlop Sport Classic weer beste vintage band
De Dunlop Sport Classic biedt klassieke auto’s als geen andere band de beste combinatie van de 
modernste technologie én vintage uitstraling. De tweede overwinning van de grote Auto Bild Klassik 
vintage bandentest toont aan dat Dunlop de beste band in huis heeft voor klassiekerliefhebbers die 
het beste willen in veiligheid en handling. Auto Bild Klassik gaf de Dunlop Sport Classic het hoogste 
rapportcijfer voor zijn nauwkeurige besturing, zeer goede aquaplaningprestaties, korte remafstand 
op een nat wegdek en algehele harmonische rijkwaliteit.
www.goodyear.eu

Tweede generatie Multiseason tourband Firestone
Firestone heeft de afgelopen jaren zijn aanwezigheid op de Europese markt versterkt door de lancering van 
nieuwe all-season touringbanden. De tweede generatie Multiseason is de nieuwste toevoeging aan het Fi-
restone-portfolio. De banden zijn ontworpen voor alle soorten auto’s en bestuurders. De originele Firestone 
Multiseason werd eerder al erkend als een uitstekende all-season tourband. Firestone heeft echter nog ambiti-
euzere plannen met de tweede generatie. Het patroonontwerp en het contactoppervlak zijn geoptimaliseerd om 
maximale waterafvoer op nat wegdek mogelijk te maken en een evenwichtige stabiliteit van de band op droog 
wegdek te bieden. 

www.bridgestone.nl

Thema: Banden & wielen
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Samenwerking CSW Software en  Sleutelen met Jongeren
CSW Software, de ontwikkelaar van garagepakket AutomaaT GO, is een samenwerking gestart met 
het Haagse Sleutelen met Jongeren. Bij SMJ worden jongeren begeleid die tussen wal en schip zijn 
gevallen of niet op eigen kracht sturing kunnen geven aan hun loopbaan. 

Djela Maduro, mede-oprichtster van Sleutelen met Jongeren, vertelt: “Ter ondersteuning van de 
werkzaamheden bij ons in de werkplaats zochten we een garagesoftwarepakket. Zo kwamen we in 
contact met CSW. Bij Sleutelen met Jongeren sleutelen jongeren aan auto’s en zichzelf. Ze hebben 
hier een dagbesteding, maar halen ook hun diploma in de autotechniek ”. Marloes Maasbommel, 
PR en marketingspecialist bij CSW vult aan: “Ik zag de aanvraag binnenkomen en werd door de 
naam getriggerd om even te googelen. Dit klonk namelijk niet als een gemiddeld garagebedrijf. Ik 
vond een heel enthousiaste groep die zich vol inzet om de Haagse jongeren te helpen.”

SMJ biedt jeugd van 14 tot en met 24 jaar uit Den Haag, die voldoen aan de waarden van de stich-
ting, de mogelijkheid om enkele dagdelen per week te komen leren en werken. AutomaaT GO gaat 

hen onder andere helpen bij het bijhouden van werkzaamheden, klokken van uren en het maken van facturen. “Ik vind het echt ontzettend 
leuk om op deze manier een bijdrage aan de stichting te kunnen leveren”, aldus Maasbommel. “Een groep die zich zo inzet voor jongeren 
is een geweldig initiatief om met CSW Software te mogen ondersteunen.”
www.csw.nl

Autec nieuw bij Continental
Continental Banden Groep heeft haar assortiment lichtmetalen wielen uitgebreid met het nieuwe wielen-
merk Autec. Met Autec focust Continental zich nadrukkelijk op het middensegment van de markt. Het is een 
breed programma lichtmetalen wielen in grootte uiteenlopend van 15 tot 21 inch. Het leveringsprogramma 
van Autec omvat bij de introductie zeven modellen. Autec staat voor een hoog kwaliteitsniveau en moderne 
wieldesigns. Het nieuwe merk biedt lichtmetalen basiswielen die passen onder uiteenlopende automodellen, 
maar levert ook specifieke wielen voor bepaalde automerken. De Ionik is een gepolijst wiel met een speciale 
coating. Deze maakt hem bij uitstek geschikt voor gebruik tijdens de wintermaanden.
www.conti.nl

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.hallo-
banden.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 bijbehorende diensten. Allopneus.be 
presenteert meer dan 10.000 artikelen en heeft meer dan een miljoen 
banden in de eigen voorraad. De verkoopwebsite beschikt over een 
uitgebreid assortiment banden van verschillende merken. 
www.hallobanden.nl



 

Door het juist onderhouden, kunt u het maximale rendement uit uw

accu halen en vroegtijdige uitval voorkomen

VOORKOM STARTPROBLEMEN IN DE WINTER

 

R&W Batterijen beschikt over een ruim
aanbod aan accu's en toebehoren
waaronder:

Laders
Smart laders
Flash laders

Startboosters
Auto en truck

Batterijtesters

Batterijen - Gelijkrichters - Service & Onderhoud
Oplossingen voor al uw elektrische toepassingen

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 
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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 defec-
ten kan verwijderen. Het zorgt daarnaast voor een hoogglanzende en beschermde afwer-
king. En dat alles in slechts één stap. Uno Protect zorgt voor snelle resultaten 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 verwijderen 
en compatibel met zowel excentrisch roterende, gear driven als roterende polijstmachines. 
wsb-benelux.eu/nl/

Succesvolle bijeenkomst ColorMotion-netwerk Glasurit
Glasurit heeft eind september een succesvolle bijeenkomst georganiseerd voor leden van het ColorMo-
tion-netwerk. In lijn met het ColorMotion-motto ‘Meet, learn, win’ kwamen de leden van Glasurits klan-
tennetwerk en ook stakeholders uit de schadeherstelmarkt in Papendal bijeen om elkaar te ontmoeten, 
kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. 

Het ColorMotion-netwerk heeft als doel leden succesvoller te maken. Door tijdens deze ledenbijeen-
komst relaties bij elkaar te brengen, stimuleert Glasurit de aangesloten schadeherstelbedrijven om met 
elkaar te netwerken en over en weer kennis te delen. De ledenbijeenkomst werd bezocht door meer dan 
100 relaties.

‘Winnen doen we samen’
Tijdens de bijeenkomst was de rode draad ‘Winnen doen we samen’. De dag ging van start met een inspirerende ochtend waarbij diver-
se sprekers aan het woord kwamen. Zo werd onder andere gesproken door Alexander Heijkamp van Athlon, Francesco Wessels van 
NOC*NSF en Jurgen Hoekstra van BASF. Zij benadrukten het belang van duurzaam ondernemen, goede samenwerking en partnerschap. 

Wim Drost, Consultancy Manager Glasurit: ‘’Ons ColorMotion-netwerk is nog steeds groeiende en ook tijdens deze bijeenkomst is weer 
gebleken dat relaties behoefte hebben aan ondersteuning door een partner die meedenkt met de ondernemer. En belangrijker nog: een 
partij die hierbij concrete oplossingen biedt om de efficiency en het rendement van het schadeherstelbedrijf verder te verhogen. Wij zul-
len hier dan ook op blijven focussen en blijven op dit vlak klaarstaan voor onze leden. Nu en in de toekomst.’’
www.glasurit.com 

Nieuw online platform lageautokosten.nl
Lageautokosten.nl is een nieuw online platform dat de consument in contact brengt met het 
meest geschikte garagebedrijf in de buurt. Met lageautokosten.nl kunnen consumenten op 
basis van prijs, locatie en ervaringen van anderen een autobedrijf kiezen dat het best bij hen 
past. Het gaat daarbij om zowel auto-onderhoud als reparatieopdrachten. PartsPoint ziet 
toe op een correcte vergelijkingsbasis. Lageautokosten.nl werkt met “Klantenvertellen”. Dit is 
één van de beste onafhankelijke klantbeoordelingssystemen in Nederland op het gebied van 
betrouwbare reviews. Lageautokosten.nl maakt het zoekproces eenvoudig en inzichtelijk. In 
enkele stappen wordt per autobedrijf duidelijk hoe het presteert op relevante criteria. Vervolgens kan er direct een afspraakverzoek bij het 
gekozen autobedrijf worden gedaan.
www.lageautokosten.nl 



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!



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.nlExcellente diagnoseapparatuur

www.diagnosexl.nl

Importeur van Hylomar 

en Marston-Domsel

www.levico.nl

T 0495-634574
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In September 2018 is de Louwman Group gestart met de bouw 
van het duurzaamste dealerbedrijf van Nederland in Rotter-
dam-Zuid. Autec-VLT is geselecteerd als werkplaatspartner en 
mocht 29 hefbruggen en 2 van de modernste VLT teststraten 
installeren. 

De Autec hefbruggen bestaan uit negentien wielvrije schaarhef-
bruggen en zes 2-kolomshefbruggen met verschillende hefver-
mogens variërend van 3,2 tot 5 ton en vier 4-kolomshefbruggen. 
Waar Autec-VLT voornamelijk blauwe hefbruggen verkoopt, is 
de werkplaats op verzoek van Louwman compleet ingericht met 
donkergrijze hefbruggen.

Zeer moderne equipment
Om de klanten op niveau te bedienen is de werkplaats uitgerust 
met de modernste equipment. Naast de hefbruggen heeft Louw-
man geïnvesteerd in de meest uitgebreide variant van remmen-

testen. De zeer complete teststraat bestaat uit een remmentest-
bank (met rolblokkering, 4x4 automatisch testen, asweegsysteem 
en volledig elektrische handrem-test), ondersteltester inclusief 
rammeltjestester en een side slip meter die een indicatie geeft of 
de auto uitgelijnd dient te worden. Op deze manier biedt Louw-
man service die verder gaat dan slechts de APK keuring en levert 
het bedrijf autoveiligheid. Dit alles is aangesloten op remmentest-
software VLT Brake Data waardoor onder andere alle voorgaande 
remmentesten van het voertuig terug te zien zijn. 

Duurzaam
Geheel in lijn met de kernwaarden en het ambitieniveau van de 
Louwman Group is gekozen voor de meest duurzame vorm van 
nieuwbouw. Dat is ook een belangrijke reden dat Autec-VLT als 
werkplaatspartner is gekozen. De breedste remmentestbanken 
met veel opties zijn geleverd waardoor Louwman Rotterdam klaar 
is om allerlei soorten voertuigen te testen. De wielvrije hefbrug-
gen zijn door middel van opklapbare platen (flaps) te verlengen en 
zo geschikt voor meerdere soorten voertuigen. De geïnstalleerde 
4-kolomshefbruggen zijn voorzien van extra lange rijbanen en 
beschikken over een hefvermogen van 5 ton. De voertuigen die 
hiermee geheven kunnen worden variëren van kleine personen-
voertuigen tot bestelwagens. Louwman is met deze moderne 
inrichting voorbereid op de toekomst!

www.autec-vlt.nl

Werkplaats flagshipstore Louwman 
 Rotterdam ingericht door Autec-VLT
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R&W gespecialiseerd in oplossingen 
voor alle elektrische toepassingen
Het in Ede gevestigde R&W Batterijen is een onafhankelijk 
werkende onderneming die gespecialiseerd is in oplossingen 
voor alle mobiele en stationaire elektrische toepassingen. 
R&W beschikt over een landelijk dekkend netwerk van service-
monteurs. De organisatie is een zelfstandige aanbieder van 
batterijen, laders en de complete dienstverlening rondom deze 
energiepakketten.

10 jaar aanbieder van 
automotive accu’s
R&W Batterijen is de officiële Neder-
landse importeur van het Europese 
merk TAB Batteries. Men biedt niet 
alleen tractiebatterijen van het merk 
aan, maar ook startaccu’s en se-

mi-tractieaccu’s. Naast TAB levert R&W gerenommeerde merken 
als Discover Energy en DYNO. Hiervan heeft men een breed scala 
aan batterijen in het programma: conventionele onderhoudsvrije 
loodzuurbatterijen, natte- en gel-batterijen, VRLA/SLA AGM-, 
deep-cycle EV- en deep-cycle batterijen in Amerikaanse maatvoe-
ring. Ook lithiumbatterijen en accu’s met de modernste AGM- en 
EFB-technieken maken deel uit van het assortiment.

Persoonlijk contact
R&W heeft als doelstelling 
met haar klanten langdurige 
relaties aan te gaan waarbij 
de belangen van de klan-
ten centraal staan. Wilfred 
Bosman van R&W Batterij-
en: ‘Naast het leveren van 

kwaliteitsproducten vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. 
Wij streven ernaar om de klant zo goed mogelijk te helpen, door 
al onze kennis over te brengen rondom batterij-gerelateerde 
onderwerpen en het bewerken van andere energievraagstukken. 
Kortom; voor accu’s of grote tractiebatterijen is men bij ons op de 
juiste plek’.

www.r-w.nl

MEWA systeem voor herbruikbare 
poetsdoeken ideaal voor de werkplaats 
De meest duurzame manier om het milieu te beschermen is af-
val vermijden en spullen gezamenlijk gebruiken. Textielsharing 
is een vorm van actieve milieubescherming. MEWA-textielma-
nagement kiest voor herbruikbaarheid.  

Het MEWA-systeem 
voor poetsdoeken is 
daarmee niet alleen 
goed voor het milieu 
maar heeft ook andere 
voordelen: een exacte 
budgettering, meer vei-
ligheid op de werkvloer 
en uiteraard snel en 

grondig gereinigde machines, gereedschappen en vloeren. 

MEWA-klanten huren de sterk absorberende doeken. MEWA haalt 
die op afgesproken tijdstippen op, wast ze, zorgt voor een strenge 
kwaliteitscontrole en levert daarna weer schone doeken.  Dat is 
handig, maakt een exacte kostenberekening mogelijk en bespaart 
tijd, omdat er altijd schone doeken beschikbaar zijn. Het aantal en 
de soort poetsdoeken (er zijn er vier verschillende, afhankelijk van 
het gebruik) kan altijd worden aangepast aan de huidige behoef-
ten van een bedrijf.

Eén miljard poetsdoeken
MEWA levert haar slimme deel-
systeem voor poetsdoeken aan 
bedrijven in heel Europa. Elk jaar 
wast MEWA meer dan een miljard 
poetsdoeken voor 188 000 klan-
ten. Olie en vetten worden uit de 
doeken gefilterd en worden herge-
bruikt voor de verwarming van de 
was- en droogstraten. Dat is goed 
voor 80% procent van het ener-
gieverbruik en bespaart jaarlijks 
7 miljoen liter stookolie. Door een 
voortdurend verbeterende techniek kan MEWA het waterverbruik 
ook steeds verder terugdringen. 

www.mewa-service.nl
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Plakken kan iedereen, lijmen is voor de 
specialist
De titel klinkt wellicht wat aanmatigend, maar bij industriële lij-
men is een goede werkinstructie misschien wel net zo belang-
rijk als de goede kwaliteit van de lijm. Daar weet men bij Levico 
alles van. Als je bij hen in Belfeld binnenloopt dan merk je hoe 
serieus zij met de lijmproducten bezig zijn die voor steeds meer 
constructies een uitstekende oplossing bieden.

Eigenaar Marco van Schayk is zijn carrière begonnen in de auto-
motive branche en 15 jaar geleden een samenwerking aangegaan 
met Marston-Domsel en Hylomar. Levico is de exclusieve impor-
teur van deze toonaangevende lijmfabrikanten. Zij leveren beiden 
kwalitatief hoogwaardige producten tegen zeer concurrerende 
prijzen.

Hylomar afdichtmiddel
Hylomar is vooral bekend door het afdichtmiddel dat in de auto-
motive en de procesindustrie gebruikt wordt. Hylomar is een van 
oorsprong Engels bedrijf dat vanwege de lange aanvoerlijnen naar 
de autofabrieken in Duitsland een dochterbedrijf heeft opgericht. 
De Fordfabriek is nog steeds één van hun grootste klanten. Levico 
heeft Hylomar producten continu op voorraad en verstuurt bestel-
lingen nog dezelfde dag. 

Hoogwaardige 2-componenten lijm 
Marston-Domsel is een Duitse lijmfabrikant. De Marston Mega-
bond 3000/3030 is een 2-componenten lijm die aan veel OEM 
bedrijven wordt verkocht. De lijm wordt gebruikt voor technische 

kunststoffen maar ook voor 
zowel behandelde als on-
behandelde metalen zoals 
aluminium, rvs, messing en 
koper. De lijm heeft een hoge 

slag- en afschuifsterkte en een goede temperatuurbestendigheid 
tot 150°C. Wat deze lijmfabrikant uniek maakt is de enorme flexi-
biliteit en de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Ook kleine be-
stellingen worden met veel aandacht verzorgd en snel afgeleverd. 
Ook met speciale verpakkingswensen wordt rekening gehouden. 

Wekelijks blog over lijmsoorten
Levico krijgt steeds meer te maken met eindgebruikers die bellen 
voor advies over het gebruik van bepaalde producten. Marco 
van Schayk is gediplomeerd European Adhesive Bonder en is 
daardoor in staat de meeste vragen vakkundig te beantwoorden. 
Bij bijzondere vragen koppelt hij terug met de Marston-Domsel 
of Hylomar fabriek. Vanwege de groeiende kennisbehoefte gaat 
Levico vanaf september dit jaar starten met een wekelijkse blog 
over het gebruik van de verschillende lijmsoorten. Een onderwerp 
kan bijvoorbeeld zijn het schoonmaken van lijmvlakken. Voor veel 
gebruikers is het schoonmaken van lijmvlakken met een aceton-
houdende cleaner gewoon. Maar er wordt ook vaak gebeld met 
de vraag of men thinner kan gebruiken. En dat kan dus echt niet! 

www.levico.nl

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
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EXTREME POWER!
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BLACK FRIDAY IS ON ITS WAY!

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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#SocialTurbo van AutoScout24: Doel-
gericht adverteren op Facebook en 
 Instagram
Om het verkoopproces te versnellen biedt AutoScout24, de 
grootste online portal voor gebruikte en nieuwe auto’s in Neder-
land, nu ook #SocialTurbo aan voor alle adverterende autobe-
drijven. Met deze datagestuurde marketing wordt doelgerichte 
zichtbaarheid via een natuurlijke integratie op social media ka-
nalen van AutoScout24 ingezet voor het betreffende voertuig. 

Via AutoScout24.nl worden miljoenen potentiële kopers bereikt. 
Dit bereik wordt door de inzet van #SocialTurbo nog verder 
vergroot met extra zichtbaarheid op Facebook en Instagram. 
Door de gebruikersdata van AutoScout24.nl te combineren met 
een speciaal ontwikkeld algoritme voor Facebook en Instagram 
worden alleen occasions getoond waar actief vraag naar is. De 
advertenties van de occasions zien er hetzelfde uit als reguliere 
social media berichten en bevatten individuele aanbiedingen met 
gepersonaliseerde inhoud, passend bij hun autovoorkeuren.

Doelgericht adverteren
Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in 
Nederland, licht toe: “We maken het mogelijk voor autobedrijven 
om hun advertentie gemakkelijk onder de aandacht te brengen 
bij een groot publiek via social media. Onze data zorgt ervoor dat 
er doelgericht geadverteerd kan worden bij potentiële autokopers 
met een concrete aankoopintentie. We garanderen dan ook een 
ingekocht bereik binnen een specifieke doelgroep en houden onze 
klanten up-to-date middels een maandelijkse rapportage over de 
zichtbaarheid van hun advertenties. Zo kan een autobedrijf letter-
lijk een turbo boost geven aan zijn advertentie middels een social 
mediacampagne zonder hoge kosten.”

Aanzienlijke uitbreiding programma 
Behr Hella Service 
Behr Hella Service heeft haar productportfolio uitgebreid met 
ongeveer 850 nieuwe producten voor personenauto’s, bestelwa-
gens, bedrijfsvoertuigen en landbouw- en bouwmachines. On-
geveer de helft van deze producten zijn PREMIUM LINE-artike-
len van fabrikanten met OE-expertise zoals BEHR en VISTEON. 

Een groot deel van de programma-uitbreiding is nu al verkrijgbaar. 
De andere artikelen volgen nog dit jaar. Alle producten zijn ook te 
vinden in de voertuig- en onderdelencatalogus TecDoc. 

Airconditioning en motorkoeling
Tot de hoogtepunten van het verruimde assortiment op het 
gebied van de airconditioning van voertuigen behoren een groot 
aantal nieuwe aircocompressoren en -condensors. Op het gebied 
van motorkoeling introduceert Behr Hella Service vooral nieuwe 
koelvloeistofkoelers, intercoolers, expansievaten, lagetempera-
tuurkoelers voor indirecte inlaatluchtkoeling en uitlaatgasrecircu-
latiekoelers. 

Elektrisch en hybride
Daarnaast worden er speciale thermomanagement-producten 
voor elektrische en hybride voertuigen aan het aanbod toege-
voegd. Zo wordt het bijvoorbeeld uitgebreid met een elektrische 
aircocompressor voor de BMW i3, een chiller (speciale warmte-
wisselaar) voor de Porsche Panamera en een lagetemperatuur-
koeler voor de BMW 225xe Hybrid. Op het gebied van ventilator-
koppelingen kunnen klanten nu bij meer dan veertig producten 
kiezen tussen PREMIUM LINE- en standaardartikelen. Ook wordt 
het segment serviceonderdelen uitgebreid met bijna zestig nieu-
we schroefdoppen voor koelmiddelkoelers. 

www.behrhellaservice.com
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Nieuwe strategie LIQUI MOLY in 
 Nederland  
Olie- en additievenspecialist LIQUI MOLY verandert van strate-
gie in Nederland. Het bedrijf liet de verkoop van zijn producten 
eerst over aan onafhankelijke importeurs, maar neemt het heft 
nu in eigen handen. “Zo kunnen we onze klanten een uitge-
breide service bieden en nieuwe klanten werven”, zegt Thomas 
Sailer, die bij LIQUI MOLY verantwoordelijk is voor de activitei-
ten in Nederland.

Deze nieuwe strategie betekent dat LIQUI MOLY nu direct met 
meerdere distributeurs samenwerkt. “Ze zijn onze natuurlijke 
partners”, aldus Thomas Sailer. “We doen niet direct zaken met 
garages en werkplaatsen, maar ze profiteren er natuurlijk wel van 
dat het bestaande assortiment wordt uitgebreid. We willen niet 
een kleine selectie aanbieden, maar juist alle producten die we in 
ons assortiment hebben.”

Motorolie, additieven en autochemicaliën
Motorolie en additieven zijn de belangrijkste producten van LIQUI 
MOLY en worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd. LIQUI 
MOLY biedt verder een assortiment aan autochemicaliën aan dat 
uitzonderlijk breed is: Autoverzorgings- en onderhoudsproducten, 
vetten, pasta’s, tectylpasta, materiaal om glas te repareren, het 
gereedschap en de uitrusting die erbij horen en nog veel meer.

Er zijn twee nieuwe medewerkers aangesteld die gaan zorgen dat 
niet alleen de productkwaliteit maar ook de service klopt. Jacques 
Heukers, die hiervoor bij een andere fabrikant van autochemicali-
en heeft gewerkt en Sander Pelle, die in zijn vorige baan OEM-on-
derdelen verkocht. 

Nieuw webshopdesign beschikbaar bij 
Qweon  
Qweon is, als specialist in software-oplossingen voor de ban-
den- & wielenbranche, gestart met het aanbieden van een ver-
nieuwd webshopdesign op het nieuwe D6-platform. Het design 
is volledig responsive en zorgt voor een optimale webervaring 
op zowel de desktop als mobiele apparaten.

Bij dit nieuwe platform 
zijn de laatste techni-
sche mogelijkheden 
toegepast, gecombi-
neerd met de laatste 
features op het gebied 
van webdesign. Daar-
mee zijn de mogelijk-

heden voor klanten die gebruik maken van het Qweon verkoop-
pakket verder geoptimaliseerd. Uiteraard maakt ook dit nieuwe 
platform gebruik van de mega-database van Qweon.

Altijd actuele gegevens
De continu groeiende database, welke wordt onderhouden door 
Qweon in samenwerking met fabrikanten, importeurs en distribu-
teurs, bevat altijd de meest actuele gegevens. Met de introductie 
van het D6-platform worden diverse nieuwe features toegepast 
zoals:
• Grote snelzoekbalk
• Keuze uit 3 lay-out weergaven van zoekresultaten
• Bij velgen zoeken in een range van minimale tot maximale 

ET-waarde
• Weergave van zoekfilters instelbaar per klant en in gewenste 

volgorde 
• Aantallen aanpasbaar alvorens de producten naar de winkel-

wagen gaan

Ook is het mogelijk om via het achterliggende CMS extra eigen 
producten en/of diensten aan te maken en weer te geven in de 
shopomgeving. Op deze manier biedt Qweon haar klanten de 
mogelijkheid om de verkoop te professionaliseren.

www.qweon.com
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Hoogwaardige auto-  
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Vierde generatie van een icoon: De nieuwe 
Audi RS 6 Avant
Audi Sport opent met de vierde generatie van de RS 6 Avant 
een nieuw hoofdstuk in alweer 25 jaar RS geschiedenis. Met 
nóg meer vermogen en geavanceerde mild-hybrid technolo-
gie biedt de nieuwe RS 6 Avant zijn superieure prestaties op 
efficiënte wijze. De nieuwste RS van Audi komt in het eerste 
kwartaal van 2020 naar Nederland.

De RS 6 Avant is een van de grootste iconen uit de portfolio van 
Audi Sport. Met zijn vernieuwde RS design, extreem krachtige 
aandrijving en talloze nieuwe technologieën is de nieuwe RS 6 
Avant een waardige opvolger van z’n befaamde voorgangers.

RS design – breed en indrukwekkend
De RS 6 Avant van de vierde generatie is een van de eerste model-
len uit de stal van Audi Sport met de nieuwe RS-designtaal. Met 
z’n unieke en kenmerkende ontwerp straalt hij snelheid uit, zelfs 
als hij stilstaat. Op de voordeuren, het dak en de achterklep na zijn 
alle carrosseriedelen specifiek ontworpen voor deze supersporter. 
De verlaagde carrosserie met extra brede wielkasten benadrukt 
de pure kracht van deze Audi. Het front van de RS 6 Avant ken-
merkt zich onder meer door de nieuwe motorkap met gedistin-
geerde powerdome. De driedimensionale honingraatstructuur in 
de Singleframe-grill is gebaseerd op het design van de Audi R8. 
Het karakteristieke Avant-silhouet bevat unieke RS-kenmerken 

zoals de extra brede dorpels. De achterzijde is voorzien van een 
nieuw ontworpen achterspoiler en achterbumper met de inmid-
dels niet meer weg te denken ovale chromen uitlaatpijpen. De RS 
6 Avant is optioneel met een RS-sportuitlaatsysteem met zwarte 
uitlaatsierstukken beschikbaar. De nieuwste RS staat standaard 
op 10-spaaks 21-inch gegoten aluminium wielen met banden in 
maat 275/35. Een 5-spaaks 22-inch versie met 285/30 banden is 
optioneel.

RS kracht – superieur en efficiënt
De 4.0 TFSI V8 van de nieuwe Audi RS 6 Avant levert 
441kW/600pk en een maximumkoppel van 800 Nm, dat beschik-
baar is in het brede bereik van 2.050 tot 4.500 tpm. De extreem 
krachtige motor stuwt de supersporter in slechts 3,6 seconden 
van 0 naar 100 km/u. In slechts 12 seconden bereikt hij al een 
snelheid van 200 km/u. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld 
op 250 km/u. Met het optionele dynamic package bedraagt de 
topsnelheid 280 km/u en indien wordt gekozen voor het dynamic 
plus package zelfs 305 km/u.
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Succesvolste Ferrari V8 motor ooit in nieuwe open sportwagen
Ferrari heeft de nieuwe F8 Spider onthuld. Deze is uitgerust 
met de meest succesvolle midden-achter gemonteerde V8 
uit de historie van het merk. De Ferrari F8 Spider is voorzien 
van Ferrari’s compacte en efficiënte RHT  (Retractable Hard 
Top). De F8 Spider is de nieuwste telg in een exclusieve en 
prestigieuze lijn van open V8-auto’s die in 1977 gestalte 
kreeg met de introductie van de 308 GTS. De V8-kracht-
bron in de F8 Spider levert 50 pk meer, terwijl de auto 20 kg 
 lichter is dan zijn voorganger. De Ferrari F8 Spider spint in 
2,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u, in 8,2 secon-
den van 0-200 km/u en noteert een topsnelheid van 340 
km/u.

Nieuwe Opel Corsa GS Line dynamischer dan ooit
De Opel Corsa GS Line heeft zijn debuut beleefd op de internationale 
autoshow IAA in Frankfurt. Zijn iconische voorvader, de Opel Corsa 
A GSi, debuteerde 32 jaar geleden eveneens op de IAA. Ondanks zijn 
leeftijd heeft de sportiefste versie van de eerste generatie Corsa niets 
van zijn aantrekkingskracht verloren. De zesde generatie Opel Cor-
sa is tot in het kleinste detail getrimd voor optimale efficiëntie en is 
moderner en dynamischer dan ooit. Liefhebbers van een extra spor-
tief uiterlijk krijgen waar voor hun geld met de Corsa GS Line. Deze 
uitvoering is een duidelijke blikvanger. De nieuwe Opel Corsa GS Line 
is voorzien van een 1,2-liter turbomotor met een vermogen van 96 kW 
(130 pk), accelereert in 8,7 seconden van 0-100 km/u en bereikt een 
topsnelheid van 208 km/u.

Hommage aan Ben Pon met speciale Porsche 911 
Ter nagedachtenis aan de op 30 september j.l. overleden Ben Pon brengt Pon Porsche 
Import een hommage aan de bekendste Nederlandse Porsche-ambassadeur in de vorm 
van een bijzondere 911. De 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’ zal in een gelimiteerde oplage van 
20 stuks worden gebouwd. Het studiemodel van de auto werd op 30 september in Muse-
um Voorlinden in Wassenaar onthuld in het bijzijn van Dr. Wolfgang Porsche en Detlev von 
Platen, verantwoordelijk voor sales en marketing binnen de Board van Porsche AG. 

De speciale 911 werd in eerste instantie door Pon Porsche Import in samenwerking met 
Porsche Exclusive Manufaktur ontwikkeld ter ere van het 70-jarig bestaan van de Neder-

landse Porsche-importeur. Na het overlijden van Ben Pon werd in overleg met Porsche AG besloten de auto naar hem te vernoemen en in 
een gelimiteerde oplage in productie te nemen. De 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’ heeft dezelfde kleurstelling als de eerste Porsche 356 die 
in 1949 in Nederland werd geleverd. Daarmee is het niet alleen een hommage aan Ben Pon, maar ook een blijvende, exclusieve herinne-
ring aan de ondertekening van het contract voor “de alleen-vertegenwoordiging van Porsche-automobielen voor Holland” tussen Pon en 
Porsche AG in 1949 en de start van de allereerste Porsche-importeur ter wereld.
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 Het OE-onderdeel voor start-stop-voertuigen en compleet uitgeruste auto’s 

 8 van de 10 nieuw vervaardigde AGM start-stop-voertuigen heeft een VARTA

 Beste oplossing voor de aftermarket voor 1 : 1 vervanging

www.varta-automotive.nl/agm

Deze autofabrikanten kiezen voor VARTA®:

It all starts with
Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën Ferrari 

Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia Lamborghini 

Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel Peugeot Porsche 

Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo


