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• Test Accu’s, start- & oplaadsystemen
• Slaat de meest recente gegevens op voor het 

eenvoudig terug lezen/printen
• Inclusief datum & Tijd voor exacte afgifte 

testresultaten
• Werkt snel en eenvoudig
• Print via ingebouwde printer
 (papier inbegrepen)(standaard papierrol)
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• Input voltage: 8-30V
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• Working environment temp: -20°C T/M 60°C
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R&W specialist in oplossingen voor 
 elektrische toepassingen

R&W Batterijen uit Ede is een onafhankelijk werkende onderne-
ming die gespecialiseerd is in oplossingen voor alle mobiele en 
stationaire elektrische toepassingen. R&W beschikt over een 
landelijk dekkend netwerk van servicemonteurs. De organisatie 
is een zelfstandige aanbieder van batterijen, laders en de com-
plete dienstverlening rondom deze energiepakketten. 

TAB Batteries
R&W Batterijen is de officiële 
Nederlandse importeur van het 
Europese merk TAB Batteries. 
Men biedt niet alleen tractiebatte-
rijen van het merk aan, maar ook 
startaccu’s en semi-tractieaccu’s. 
Naast TAB levert R&W gerenom-
meerde merken als Discover 

Energy en DYNO. Hiervan heeft men een breed scala aan batte-
rijen in het programma: conventionele onderhoudsvrije loodzuur-
batterijen, natte- en gel-batterijen, VRLA/SLA AGM-, deep-cycle 
EV- en deep-cycle batterijen in Amerikaanse maatvoering. Ook 
lithiumbatterijen en accu’s met de modernste AGM- en EFB-tech-
nieken maken deel uit van het assortiment.

Persoonlijk contact
R&W heeft als doelstelling met 
haar klanten langdurige relaties 
aan te gaan waarbij de belan-
gen van de klanten centraal 
staan. Wilfred Bosman van R&W 
Batterijen: ‘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 tractie-
batterijen is men bij ons op de juiste plek’.

www.r-w.nl

Predikaat ‘Eco-Meister’ voor Apollo 
 Aspire XP Winter

Auto Bild heeft onlangs tijdens de jaarlijkse winterbandentest 
de Aspire XP Winter het predicaat Eco-Meister gegeven. De 
Aspire XP Winter kreeg een speciaal compliment voor zijn 
prijs-kwaliteitverhouding.

Tijdens de winterbandentest 
2019 van Auto Bild werden 53 
modellen van maat 225/45 
R17 beoordeeld. De experts 
testten de remafstand van de 
banden op sneeuw en natte 
ondergronden, waarna 20 
banden overbleven die ver-
volgens werden onderworpen 
aan 16 tests in de vier catego-
rieën ‘sneeuw’, ‘nat’, ‘droog’ en 
‘prijs’. De resultaten werden 
eind september gepubliceerd.

Korte remweg op sneeuw
De Aspire XP Winter was een van de zes banden die tijdens de 
test werden aangemerkt als ‘voorbeeldig’, waarbij de specialisten 
van Auto Bild met name de prestaties op nat en droog terrein en 
de korte remwegen op sneeuw prezen. Het model kwam in het 
algemeen op de vierde plaats en was een van twee modellen die 
tijdens elke test het hoogste of op een na hoogste cijfer kregen. 
Bovendien was de Aspire XP Winter slechts een van de twee ban-
den die van het tijdschrift het keurmerk Eco-Meister kregen.

De Apollo Aspire XP Winter is een perfect uitgebalanceerde win-
terband. Zijgroeven in het schoudergebied zorgen voor uitste-
kende grip op sneeuw en een zeer goede waterafvoer in bochten, 
terwijl de multidirectionele lamellen en groeven in het midden 
zorgen voor geweldige rijeigenschappen op sneeuw en natte 
ondergronden.  

www.vredestein.nl
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Om onafhankelijke autobedrijven te helpen bij het vervangen 
van start-stopbatterijen breidt Hefra haar productassortiment 
uit met de One Box. Deze doos bevat dé totaaloplossing voor 
het vervangen van Start-Stop batterijen en bestaat uit een 
EB-tester om de staat van de accu te testen, een EB-validatie-
tool om de AGM of EFB-accu in te leren, een NOCO-lader en 
een benodigde ‘settings-keeper`. 

Als men deze vier onderdelen los koopt is men in het algemeen 
rond de € 790,- kwijt. Met de One Box betaalt de garagist de helft 
minder:  € 399,-. Met de aanschaf van de 
Ecobat One Box is elke garagist klaar voor 
het winterseizoen als het om het vervan-
gen van Start-Stop accu’s gaat. Dit type 
accu komt steeds vaker ter vervanging 
voor omdat het gros van de moderne au-
to’s inmiddels voorzien is van accu’s van 
deze technologieën.

Betaalbare one-stop 
 oplossing
Dirk Luteijn, business development direc-
teur bij Hefra: ‘Meer dan 40% van de Ne-
derlandse garagisten vindt het vervangen 
van Start-Stop batterijen lastig. De One 
Box is voor hen een uitkomst en een zeer 

betaalbare one-stop oplossing. Daarbij moet je vooral denken aan 
de kleinere garage die dit probleem professioneel op wil pakken 
en het niet wil doorschuiven naar een dealer. Daarnaast wordt 
door gebrek aan juiste kennis regelmatig een Start-Stop batterij 
vervangen door een lood-zuur-exemplaar.’

Start-Stopaccu stevig in de lift
‘De universele vervangingsmarkt van accu’s voor Start-Stop-sys-
temen zit al een tijdje stevig in de lift. Toch zien wij dat veel 
universele garagisten daar niet van meeprofiteren. Zij hebben 
zich deze techniek nog niet eigen gemaakt en sturen klanten die 
voor een Start-Stop accu komen zelfs gewoon nog door naar de 
concurrent. Doodzonde uiteraard en totaal onnodig. Wij hebben 
alle kennis in huis om garagisten te helpen zich hierin te specia-
liseren’, zegt Luteijn, ‘Wij hebben voor garagisten een eenvoudige 
tool beschikbaar die de gebruiker door het hele proces leidt. 
Deze geeft bijvoorbeeld ook precies de plek aan waar de accu 
gemonteerd is. Hij helpt ook bij het zogeheten ‘inleren’, dus ter 
voorkoming van het aangaan van een waarschuwingslampje en 
het uitgeschakeld blijven van comfortfuncties zoals elektrische 
ramen. En uiteraard kunnen klanten altijd een beroep op ons doen 
voor een technische training voor hun eigen team of klanten. Wij 
geven zeer regelmatig trainingen voor Start-Stop accu’s. Garagis-
ten zullen echt moeten zorgen dat zijzelf en hun werkplaatsperso-
neel de techniek van deze nieuwe generatie accu’s goed onder de 

One Box van Ecobat helpt bij nieuwe 
Start-Stop-batterij

Met het nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum is Hefra klaar 
voor de volgende stappen
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knie hebben. Wij helpen hen hiermee heel graag. Trainingen geven 
wij zowel bij ons in Rotterdam als, indien gewenst, bij de klant op 
locatie’.

Kansen voor garagist
Hefra ziet zoals gezegd in de universele aftermarkt voor perso-
nenwagenaccu’s de vraag naar Start-Stopaccu’s heel snel stijgen. 
Uiteraard is dit een direct gevolg van strengere milieuwetgeving. 
Start-Stopsystemen zijn voor autofabrikanten een efficiënte 
manier om de CO2 uitstoot van personenwagens onder de 
vastgelegde normen te houden. Het is heel belangrijk dat specifi-
caties van vervangingsaccu’s goed overeenkomen met die van de 
eerste-montageaccu. Anders werkt een Start-Stopsysteem niet 
optimaal en is er niet de brandstofbesparing die een goed wer-
kend Start-Stopsysteem oplevert. Hefra is distributeur van Varta, 
de absolute koploper in de Start-Stop technologie en leverancier 
in OEM van vrijwel alle autofabrikanten. Daarnaast levert men een 
complete lijn in private label van VMF, ook van minder courante 
types. 

Hypermodern distributiecentrum
Hefra heeft de beschikking over een hypermodern distributiecen-
trum in de Rotterdamse Waalhaven. Mondiaal gezien is de Rotter-
damse haven de tweede wereldhaven. Dat geeft uiteraard enorme 
logistieke voordelen voor zowel import als export. Hefra kan, op 
ruim 6000 m2 magazijnoppervlak, meer dan een kwart miljoen 
accu’s op voorraad houden. Luteijn: ‘Die enorme opslagcapaciteit 
hebben we ook echt heel hard nodig. Ook de afgelopen jaren zijn 
we flink gegroeid. En uiteraard blijven we er hard aan werken om 
ons marktaandeel in de Benelux nog verder uit te bouwen. Met 
ons nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum zijn we helemaal 
klaar voor de volgende stappen. Met onze twee vestigingen in 
Wormerveer en Antwerpen en die in Rotterdam beleveren we de 
klanten in de gehele Benelux. Als Benelux-tak van ECOBAT Battery 
Technologies hebben we nu één groot en efficiënt distributiecen-
trum in de Rotterdamse Waalhaven.’ 

Accu’s voor elke toepassing
Hefra heeft al een zeer groot aandeel in de accu’s voor automo-
tive maar wil ook in dat segment nog verder groeien met o.a. haar 
bekende merken VMF, VARTA en Wilco. Luteijn: ‘Een groot voor-
deel voor onze klanten is dat ze voor alle soorten accu’s bij één 
partij terecht kunnen. Ook als een klant komt voor een accu voor 
een motorfiets, scooter, boot, kraanwagen, heftruck, hoogwerker 
of een agrarisch voertuig kunnen wij ze van dienst zijn. Nooit nee 
hoeven verkopen is zo belangrijk. En daar heb je toch echt een 
acculeverancier voor nodig die met elk mogelijk accuprobleem 
wel raad weet.’

www.hefra.nl

In de Rotterdamse Waalhaven heeft Hefra de beschikking over 
6.000 m² aan magazijnoppervlak
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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

Bridgestone Europe NV/SA - Netherlands Branch

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

NIEUW
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SP Tools zet grote stap in accu-management
Nog even en de winter is weer in het land. Voor de monteur betekent dit maar 1 ding: drukte op komst! 
Auto’s die niet of moeilijk starten, winterwissels etc.  SP Tools schiet monteurs graag te hulp met één van 
haar nieuwste gereedschappen. De SP Tools accutester met ingebouwde printer geeft de gebruiker snel 
een duidelijk beeld van de gezondheid van de accu, het resterende startvermogen en het laadvermogen. 
Dit alles is met één druk op de knop te printen en zo eenvoudig aan de klant te overhandigen. SP Tools 
heeft een introductie aanbieding met de nieuwe accutester. Hij is tijdelijk leverbaar voor slechts € 275 
i.p.v. € 349,-. Kijk even op de website of vraag er naar bij uw lokale dealer.
www.sptoolseurope.com 

Tim & Tom Coronel weer op Maxxis banden tijdens Dakar rally
Na drie decennia Afrika en 11 jaar Zuid-Amerika wordt de 42e editie 
van 5 tot en met 17 januari verreden in het Midden-Oosten. De 
coureurs zullen tijdens Dakar 2020 een totale lengte van 9.000 km 
moeten afleggen in het gevarieerde landschap van Saudi-Arabië, het 
grootste land in het Midden-Oosten. Dakar start in Jeddah en zal op 
17 januari finishen in Al Qiddiya.

Broers Coronel gaan opnieuw tot het uiterste 
De coureurs van het Maxxis Dakar Team, Tim (13x Dakar) en Tom 
(7x Dakar), zullen deelnemen in een verbeterde versie van de “Beast 
(Part 3.0)”. Het chassis blijft de Jefferies score buggy met een 6.2 
liter, LS3 small block, 370 hp én een topsnelheid van 190 km p/u. 
Het voertuig is de afgelopen maanden wel lichter en ergonomischer 
gemaakt.  

Maxxis Dakar banden
De Beast is voorzien van 37x12.5-17 M8060 8PR 124Q Maxxis banden, “for Dakar use only”. Dit houdt in dat de constructie speciaal is 
afgestemd op Dakar en de wensen van de Coronels. Het 4x4 profiel M8060 is in heel Nederland te koop en geschikt voor de Europese 
wegen. Maxxis gebruikt de ervaringen die het Dakar Team met de banden opdoet om onder andere de personenwagen-, SUV-, 4x4- en 
bestelwagenbanden door te ontwikkelen. Al sinds 2011 werken Reedijk Banden Import BV (de officiële Maxxis bandendistributeur in de 
Benelux), Tim Coronel en Maxxis International succesvol samen.
www.maxxisbanden.nl

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 Firestone-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 ambitieuzere plannen met de twee-
de 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
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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
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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 winterban-
den uit de Wintus lijn en Transway zomerbanden. De Muliways C levert topprestaties in alle jaar-
getijden, 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 
vierseizoenen 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.nl
www.vdrbanden.be

GrooveGlove selectie winterbanden en fleetowners
De GrooveGlove, geleverd door CBX, is recentelijk uitgebreid met een speciale winterbanden-selectie. De software gebruikt andere grens-
waarden 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 waardoor een perfect 
inzicht in slijtagepatronen zichtbaar wordt, wederom volgens het overzichtelijke rapport. De TreadSpec en Groove-
Glove 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

Goodyear vernieuwt UltraGrip winterbandenserie
Goodyear heeft haar UltraGrip winterbandenserie grondig vernieuwd. De Goodyear 
UltraGrip Performance+ banden voor high-performance auto’s onderscheiden zich door 
de aangescherpte 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 temperaturen, voor extra tractie op sneeuw en ijs. Met de UltraGrip 9+ 
biedt Goodyear consumenten een winterband die nog beter bestand is tegen ruwe onder-

grondcondities als gevolg van winterse weersinvloeden. 
www.goodyear.eu



WOLF TOOLS
Zutphenseweg 32
7245 NC  LAREN
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Vorig jaar betrok MSH equipment een nieuw, groot en modern 
bedrijfspand in Hoorn. Dit jaar is er in het nieuwe pand een 
trainingsruimte en experience centrum bijgekomen wat nu 
helemaal is ingericht. Een belangrijke stap omdat er in de markt 
veel behoefte is aan trainingen. 

De nieuwe trainingsruimte, waar de meest innovatieve apparatuur 
staat, wordt onder andere verhuurd aan instituten die schadeher-
stel trainingen verzorgen. Daarnaast heeft MSH equipment zelf 
een trainer die praktijktrainingen verzorgt op de apparatuur die het 
bedrijf levert. 

Juiste wijze werken met apparatuur
Bij het repareren van complexe schade is het niet alleen belangrijk 
dat er kennis is over hoe de schade gerepareerd moet worden, 
maar ook over hoe er op de juiste wijze met de apparatuur wordt 
gewerkt. Die vertaalslag wil MSH invullen. Bij het afleveren van 
een apparaat is de tijd voor uitleg regelmatig beperkt omdat de 
normale werkzaamheden gewoon doorgaan. Vaak moet het 
even tussen de bedrijven door. Via een training is praktijkkennis 
beter overdraagbaar en kan er meer rendement uit de investering 
gehaald worden.

Herintroductie Spanesi in Nederland
Met gepaste trots introduceert MSH equipment Spanesi auto-
schadeherstel equipment. Spanesi is wereldwijd marktleider in 
richt- en meetsystemen. Praktisch alle automobielfabrikanten 
hebben homologaties afgegeven op Spanesi richtapparatuur. 
Recent heeft Spanesi een VAS meet- en richtsysteem geïntro-
duceerd voor de Volkswagen, Audi en Porsche groep. In nauwe 
samenwerking met Porsche zijn er aanpassingen doorgevoerd 

op zowel het mallensysteem als het Touch elektronische meet-
systeem om te voldoen aan de hoge reparatie-eisen die Porsche 
stelt. Er kan dan ook gesteld worden dan Spanesi het meest 
nauwkeurige elektronisch meetsysteem heeft dat momenteel in 
de autoschadeherstel wereld te koop is. 

Het elektronische touch-meetsysteem is snel in diagnose en kan 
heel makkelijk in combinatie met een hefbrug gebruikt worden. 
Tijdens het richten is op het beeldscherm precies te volgen in 
welke richting er wordt getrokken. Na reparatie is er een duide-
lijk rapport waar vastligt dat de schade volgens fabrieksnormen 
gerepareerd is. Als optie is er een set wielklemmen en software 
leverbaar om de wielstanden te meten. Ideaal om te bepalen of 
een auto uitgelijnd moet worden. Richtbanken van Sanesi zijn er 
in diverse uitvoeringen. Zo is er de aantrekkelijk geprijsde en zeer 
snel werkende mini richtbank. Uniek is dat hier ook een mallenset 
en meetsysteem op kan. De mallenset van Spanesi is echt uniek. 
Er is geen ander systeem waar tijdens de reparatie zowel omhoog 
als omlaag aan de mal getrokken kan worden.  

Bezoek de showroom
Wie het nieuwe pand van MSH equipment binnenstapt ziet direct 
de prachtige Spanesi mallenbank die compleet werkend opge-
bouwd staat. Hier kan een demonstratie of training op gegeven 
worden zowel voor de richtbank als het meetsysteem. Tijdens de 
beurs in Gorinchem in februari zal MSH groot uitpakken met o.a. 
de Spanesi apparatuur. Er zijn dan een aantal innovaties te zien 
die men nu nog niet prijs wil geven. Kunt u niet wachten? Maak 
dan een afspraak voor een bezoek aan de showroom van MSH 
equipment.
www.msh-equipment.nl

MSH groeit verder door
Thema: Schadeherstel
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Autec en VLT worden zelfstandige organisaties
Per 1 januari 2020 zullen Autec en VLT als twee gespecialiseerde bedrijven doorgaan. Het pro-
gramma van Autec zal dan bestaan uit circa 200 verschillende modellen hefbruggen, hefbrug-
kriks en putkriks. VLT levert straks remmentestbanken, spelingsdetectoren, ophangingstesters 
en emissieapparatuur. De gegeven service commitments, garanties en onderhoudscontracten 
zullen onverminderd doorlopen ondanks deze bedrijfssplitsing. Door verder te gaan als hefbrug-
specialist is Autec in staat om specialistisch advies te geven. Zowel op het gebied van routings-
advies als toekomstvoorbereiding is Autec een waardevolle werkplaatspartner voor bedrijven 
in de mobiliteitsbranche. De producten van VLT worden gezien als de duurzaamste in de markt. 
Regelmatig worden VLT remmentestbanken zelfs 35 jaar oud.  
www.autec-vlt.nl

Thema: Schadeherstel

Verstraaten Autoschade Rucphen sluit aan bij Autoglaz  
Na een 10-jaar durende samenwerking met Autoglaz is Verstraaten Autoschade nu formeel toegetreden tot het 
netwerk van de autoruitspecialisten van Autoglaz. Voor Verstraaten Autoschade is autoruitherstel, naast au-
toschadeherstel en caravan- en camperrepair, een belangrijk onderdeel van haar dienstverlening. Verstraaten 
Autoschade staat zeer goed aangeschreven in de regio en Autoglaz is daarom blij met deze versterking van het 
netwerk. Begin december heeft Autoglaz op haar ledenbijeenkomst de ambitieuze plannen voor 2020 toegelicht, 
waarbij de versterking van het netwerk en samenwerking met landelijke opdrachtgevers, belangrijke doelstellin-
gen zijn. In januari wordt het netwerk verder uitgebreid met 6 nieuwe vestigingen. 
www.autoglaz.nl 

60.000 Axalta spectrofotometers verkocht
Axalta, leider in digitaal kleurmanagement voor de autolak markt, heeft aangekondigd haar 60.000e 
spectrofotometer verkocht te hebben, waarvan 10.000 in de afgelopen 15 maanden. De snelle stijging 
van de recente verkopen wordt voornamelijk toegeschreven aan een sterke wereldwijde digitalise-
ringstrend. Met dit steeds populairder wordende draagbare digitale apparaat is nauwkeurig en snel 
kleurzoeken mogelijk waarmee de efficiëntie van schadeherstelbedrijven verhoogd kan worden.

“Een digitale aanpak voor kleurmeten en het vinden van kleuren is een wereldwijde trend die 25 jaar 
geleden begon. Toen was Axalta één van de eerste lakproducenten die een digitaal apparaat en 

software aanbood aan schadeherstelklanten,” zegt Dr. Martin Wulf van Axalta. “Wij moedigen we al onze gebruikers aan om zichzelf toe-
komstbestendig te maken en hun efficiëntie te optimaliseren door over te stappen op digitale kleurmeting.”

Eenvoudige werking
Schadeherstellers nemen eenvoudig de kleurmetingen van het lakwerk van een voertuig op met behulp van de spectrofotometer, die 
vervolgens de waarden draadloos naar Axalta’s online wereldwijde kleurendatabase verzendt. De software voor kleurovereenkomst 
doorzoekt meer dan 200.000 constant bijgewerkte formules en past waar nodig automatisch de dichtstbijzijnde formule aan. Zo kunnen 
schadeherstellers de best mogelijke kleurovereenkomst vinden, die vervolgens op een smartphone of tablet kan worden geselecteerd en 
via wifi naar een IP-schaal kan worden verzonden voor het mengen van de kleurformule. Het hele proces is nauwkeuriger, efficiënter en 
winstgevender. 
www.axalta.nl



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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Twee kleuren in één spuitproces
Een nieuw innovatief lakprocedé van Audi, dat bekend staat als nevelvrij spuiten, 
maakt het aanbrengen van verschillende kleurcombinaties in één lakproces mogelijk. 
De techniek wordt voor het eerst toegepast op de gelimiteerde ‘edition one’-modellen 
van de vernieuwde Audi A4 Limousine en A5 Coupé, in combinatie met een dak in 
Briljantzwart. Audi is de eerste autofabrikant die deze milieuvriendelijke en kosten-
besparende techniek in serieproductie toepast.

Tot nu toe ging het aanbrengen van two-tone lak onvermijdelijk gepaard met twee lak-
processen, waarbij het eerste gespoten deel steeds moest worden afgeplakt. Nevelvrij spuiten zorgt voor een revolutie in dit tijdrovende 
en materiaalintensieve proces. Een robotgestuurde tool meet uiterst nauwkeurig de lasergesoldeerde naad tussen het dak en de zijpane-
len van de auto. Een spuitnozzle brengt vervolgens een speciale lak aan die specifiek voor deze spuittechniek is ontwikkeld, zonder enige 
spuitnevel. De precisie waarmee de lakstroken worden aangebracht maakt het mogelijk de contrasterende lak in een enkel proces aan te 
brengen.

Klaar voor serieproductie
Audi heeft het nieuwe spuitproces sinds het voorjaar van 2018 intensief getest om het in serieproductie te kunnen integreren. Sinds 
afgelopen zomer is het mogelijk om een zwart dak en een contrasterende lak binnen het serieproductieproces te combineren. De nieuwe 
technologie vermindert niet alleen de hoeveelheid lak die tot op heden werd gebruikt; het betekent ook dat er geen afplakmateriaal meer 
nodig is.  

RL-eez snijsysteem nu met dubbele 
zuignap

RL-eez van Duobond maakt het mogelijk om op een gecontroleer-
de 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 ge-
plaatst 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 los-
snijden van de kit zorgvuldig gebeurt. 

www.glasstech.nl

Snel en eenvoudig autoschadeherstel 
met nieuwe epoxy metaalplamuur 3M

3M introduceert een nieuwe epoxy metaalplamuur voor het 
repareren van diepe deuken, vervormingen of gelaste onderdelen 
op de carrosserie van de auto. Daarmee wordt vertinnen, dat lang 
duurt en snel tot fouten leidt, overbodig.  Het verkort de reparatie-
tijd, bespaart kosten en het vervangt het traditionele tinsoldeer-
proces. De epoxy metaalplamuur kan bij geforceerde droging bij 
70˚C al na 20 minuten worden geschuurd. Bij luchtdroging kan 
het na 4 uur verder worden bewerkt. Het materiaal is geschikt 
voor alle soorten staal, aluminium en zinkoppervlakken en kan 
met zichzelf bewerkt worden. Het product biedt een uitstekende 
bescherming tegen corrosie, omdat het geen water aantrekt, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld polyesterplamuur.  

Thema: Schadeherstel



Levering inclusief:
• Schaarlift, elektro hydraulisch, 1600 mm hefhoogte, 3500 kg hefvermogen;
• 4 dorpelklemmen en 4 verstelbare rubber opname pads;
• Trektoren 6 ton, voetpomp met afstandsbediening, trekketting en trekhaak.

Voordelen:
• Multifunctionele richtbank en hefbrug met ideale werkhoogte;
• Snel opspannen in de dorpelklemmen, perfecte hefbrug;
• Trektoren heeft overal dezelfde trekkracht, is draaibaar en rondom trekken.

MSH introduceert

COMPLEET IN SCHADEHERSTELAPPARATUUR

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

Minibench Maxi Plus (hefvermogen 3.500 kg)

Introductieaanbieding

€ 12.995,- 
(Normaal  € 15.950,-)

Leaseprijs: € 406,- (36 maanden)

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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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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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

Standox biedt hersteloplossing voor de 
oranje trend

Standox heeft het assortiment uitge-
breid met de nieuwe Klarlack Additiv 
KA680 Brilliant Orange. Daarmee 
kunnen professionele schadeherstel-
lers hoog-chromatische oranje tinten 
herstellen. De opvallende tint Renault 
Orange Valencia (EQB), die momenteel 
te zien is op de nieuwe Renault Clio 5, 
kan nauwkeurig worden hersteld met 

het nieuwe additief. Oranje is populairder dan ooit op het gebied 
van elektrische en hybride voertuigen. Dit was overduidelijk te zien 
op de recente International Motor Show (IAA) afgelopen septem-
ber in Frankfurt. Opel presenteerde bijvoorbeeld zijn nieuwe Cor-
sa-e en BMW zijn Vision M Next-hybride in deze felle kleur. Met 
de nieuwe lak helpt Standox schadeherstellers de karakteristieke 
diepte van de originele afwerking van Renault Orange Valencia 
(EQB) nauwkeurig en met hoge kwaliteit te bereiken.   
www.standox.nl

Nieuwe testapparatuur bij All Test 
 Solutions

Hartridge introduceert een 
compleet nieuwe lijn testappa-
ratuur voor het testen van alle 
voorkomende injectie syste-
men. De Excalibur Master is 
geschikt voor het testen van 
alle types benzine injectoren 
onder hogedruk. De Sabre 
Expert is een tester voor CR 
injectoren tot een inspuitdruk 
van 2.700 bar. Met deze tester 
kan bijvoorbeeld ook de nieu-
we Denso I art injector (Volvo) 
getest worden. Daarnaast 

levert All Test Solutions de allernieuwste testapparatuur voor het 
testen van pompverstuivers, EUP hogedrukpompen en hydrau-
lisch bediende HUEI pompen.
www.alltestsolutions.nl



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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13e internationale R-M Best Painter Contest 
R-M® gaat op zoek naar de meest getalenteerde autospuiters in de branche. Aan de 13e internatio-
nale R-M Best Painter Contest nemen landen deel uit Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. China 
en Marokko doen voor het eerst mee. Het hoofdthema luidt ‘Digitale competenties en milieuvriende-
lijke oplossingen stimuleren’, waarbij de aspecten van snelle processen en digitale oplossingen wor-
den gecombineerd met het concept duurzaamheid. De nationale finales in de deelnemende landen 
worden in juni 2020 afgerond. De internationale finale zal eind september 2020 plaatsvinden in het 
R-M Refinish Competence Center in Clermont de l’Oise, net buiten Parijs. Zestien finalisten van over 
de hele wereld komen dan bijeen 
om een staaltje van hun beste 

kunnen te laten zien op het gebied van autolakreparatie, gebruikma-
kend van het watergedragen premium laksysteem ONYX HD. 
www.rmpaint.com/nl

DSG specialist Ganzeboom 50 jaar ervaring in versnellingsbakken
Ganzeboom is een van de belangrijkste spelers in de aftermarkt in Europa op het gebied van versnellingsbakken. Het bedrijf heeft meer 
dan 50 jaar ervaring in revisie en levering van onderdelen voor automatische en handgeschakelde versnellingsbakken, tussenbakken en 
differentieels. 

In 1968 richtte Ben Ganzeboom in het oosten van Nederland Ganzeboom Transmissies op. Nu wordt het bedrijf in Almelo geleid door 
zijn zonen Mark, Michel en Rob, en in Nuland door Erwin Machielse. Met inmiddels 45 medewerkers in Almelo en 7 in Nuland. De belang-
rijkste familiewaarden zijn ingesloten in het bedrijf en zijn het fundament van het succes: hard & slim werken, kwaliteit en service bieden, 
professionele en duurzame werkwijze, klant toewijding en concurrerende prijzen.

DSG specialist
Een DSG is technisch gezien een combinatie van een automatische en een handgeschakelde versnellingsbak met een natte of droge 
plaat dubbele koppeling. Bij Ganzeboom is er veel expertise met diagnose, reparatie en revisie van DSG versnellingsbakken. Veel van 
deze bakken zijn van Volkswagen/Audi. Maar ook voor de DCT van onder andere Ford, Volvo, Mercedes, BMW, Dodge en Mitsubishi biedt 
Ganzeboom definitieve oplossingen in de vorm van revisie/reparatie of de levering van onderdelen. 
www.ganzeboom.net 

Semisynthetische olie van Kendall
Kendall SuperD XA is één van de weinige semisynthetische oliën voor de transport sector. Daar waar anderen goed-
kopere minerale producten aanbieden kiest Kendall voor een bijzondere aanpak. Door ook gebruik te maken van 
synthetische basisoliën ontstaat een product dat veel beter bestand is tegen overbelasting in Heavy-Duty diesel-
motoren.  Met name langere intervallen zijn dan eenvoudiger te behalen. Kendall heeft het Liquid Titanium additief 
toegevoegd. Deze zorgt voor een ongeëvenaarde oxidatie-stabiliteit en slijtagebescherming bij hoog belaste delen 
van de motor, zoals turbolagers, nokkenassen, tuimelaars etc. Met het Kendall Lubricant Analyses System, kortweg 
KLAS, kunnen gebruikers tegen zeer lage kosten olie laten analyseren. Met de resultaten kan het onderhoud worden 
aangestuurd zodat de inzetbaarheid wordt gegarandeerd. Structureel gebruik van KLAS verlaagt de onvoorziene 
onderhoudskosten aanzienlijk.
www.noviol.eu
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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
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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



YOUR PARTNER IN

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

• ATF • Brake Fluid • Greases • Cleaning Products

Westkanaaldijk 26
3606 AM Maarssen

+31 (0) 346 555531
info@orvema.com
www.orvema.com
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Ferrari onthult nieuwe Roma
Ferrari heeft tijdens een klantenevent in Rome de Roma onthuld. De nieuwe 2+ coupé 
met midden-voormotor combineert verfijnde proporties en een tijdloos design met 
ongeëvenaarde performance en handling. De Ferrari Roma is niet alleen een icoon in 
Italiaans design, maar tevens de maatstaf in performance in dit segment. Dit dankzij 
zijn V8 turbomotor uit de motorenfamilie die vier jaar op rij tot overall winnaar van de 
‘International Engine of the Year’ verkiezing werd uitgeroepen. Met zijn opvallende flair 
en stijl is de auto een moderne interpretatie van de zorgeloze en heerlijke lifestyle van 
het Rome uit de jaren ’50 en ’60. De Roma biedt veeleisende klanten de finesse en 
verfijning die het ‘la Dolce Vita’ concept volledig tot zijn recht laat komen.

Citroën komt met Aircross SUV C-series 
Citroën komt met een serie speciale modellen naar Nederland. De C3 Aircross SUV bijt het 
spits af. De andere modellen volgen snel. De nieuwste speciale uitvoering van de C3 Aircross 
SUV legt extra nadruk op de twee belangrijke C’s die het merk met de double chevron zo 
kenmerken. Het ‘Caractère’ van de C-Series wordt benadrukt door z’n unieke in- exterieursty-
ling. Van buiten is hij onder meer te herkennen aan de unieke C-Series badges en de Anodised 
Deep Red afwerking van de koplampen en de spiegelkappen. De 16-inch MATRIX lichtmetalen 
velgen en het two-tone dak maken de zelfverzekerde looks helemaal af. De overige modellen uit de nieuwe collectie zullen onder meer zal 
bestaan uit speciale uitvoeringen van de C3, C4 Cactus, en C4 SpaceTourer.  

Vernieuwde ŠKODA SUPERB met scherper design
De nieuwste generatie ŠKODA SUPERB, met scherper design en innovatieve technologie, is 
nu leverbaar bij de Nederlandse ŠKODA-dealers. De nieuwste versie van ŠKODA’s topmodel 
heeft een fris design, nieuwe motoren en hightech connectiviteits- en rijassistentiesystemen. 
Hij wordt ook leverbaar als zuinige en krachtige plug-in hybride. De vernieuwde SUPERB valt 
op met een nieuw vormgegeven grille, gerestylde bumpers en nieuwe voor- en achterlichtunits 
met LED-technologie. Een chromen strip verbindt de achterlichtunits optisch met elkaar. Het 
interieur onderscheidt zich door nieuwe bekledingsmaterialen met contrasterende stiksels, 

chroomaccenten en verlichte opbergvakken in de deuren. De SUPERB is voorzien van de nieuwste generatie infotainmentsystemen met 
draadloze Apple Carplay en de (optionele) Digital Cockpit, het naar voorkeur in te delen digitale instrumentarium. Daarnaast vertrouwt hij 
op rijassistentie- en connectiviteitssystemen van de nieuwste generatie. 

Vision T: plug-in hybride SUV van Hyundai
Hyundai heeft op de Los Angeles Auto Show een innovatief concept voor een plug-in hybride 
SUV onthuld: de Vision T. Dit is de zevende conceptauto van het Hyundai Design Center vol-
gens de nieuwe designtaal van Hyundai – Sensuous Sportiness. ‘Wij streven naar innovatieve 
designoplossingen en voegen daar emotie aan toe met onze nieuwe designtaal’, zegt Sang-
Yup Lee van Hyundai. De conceptauto is uitgevoerd in mat groen en voorzien van een plug-in 
hybride aandrijflijn. Zo benadrukt Hyundai dat de Vision T is gericht op een ecovriendelijke 
levensstijl en in het gebruik het milieu niet belast. In het design van de Vision T komt Hyun-
dai’s nieuwe designtaal vooral in de functionele dynamiek tot uiting.  

Autonieuws
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