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KwikFit Bandenmonitor voorjaar 2020:
veel minder auto’s op winterbanden
Het aantal nederlanders dat afgelopen winter op winterbanden reed is enorm gedaald. Het 
wegdekaandeel winterbanden is sinds het begin van de metingen van KwikFit in 2012 nooit 
lager geweest dan 30%. Dit jaar reed slechts 24,1% op winterbanden. Oorzaak hiervan is 
natuurlijk de zachte winter. maar de vierseizoenenband wordt ook steeds populair. Deze 
band laat met 13,3% wegdekaandeel weer een grote groei zien. Dit blijkt uit de zeventiende 
KwikFit bandenmonitor die in januari is gehouden onder ruim 2.100 voertuigen.

Michelin en Continental hebben qua positie 
geruild. Michelin voert nu de ranglijst aan 
met 15,5%. Continental behaalt 15,2% weg-
dekaandeel. Beide bandenmerken liggen dus 
nog steeds dicht bij elkaar. Het lijkt er op dat 
Continenal wegdekaandeel verliest, omdat ze 
als een van de laatste leveranciers met een 
vierseizoenenband op de markt kwamen.

Vredestein op 1 in winterbanden en 
vierseizoenenbanden
Vredestein blijft marktleider in zowel de 

winterbanden als de vierseizoenenbanden. 
Het wegdekaandeel van de vierseizoen-
banden is ook nu weer toegenomen, totaal 
13,3%. Vredestein is de absolute marktleider 
in vierseizoenbanden met 40,8% en laat zelfs 
een forse groei zien ten opzichte van vorig 
jaar (32%. Ze hebben daarmee een ruime 
voorsprong op de nummer 2 Michelin met 
10,8%t. “Dat is voor ons geen verrassing, 
want we zien dit ook terug in onze verkoop-
gegevens”, aldus Arjan van der Meer, Marke-
ting Director van KwikFit.

‘We verwachten dat het wegdekaandeel van 
de vierseizoenenband blijft groeien. Zeker 
als we in Nederland geen echt winters weer 
krijgen. Het wegdekaandeel van de zomer- 
en winterbanden kan nu een iets vertekend 
beeld geven, omdat we ervan uit gaan dat 
veel Nederlanders dit jaar de winterbanden-
wissel niet hebben laten uitvoeren’.

Over de KwikFit bandenmonitor
KwikFit vindt het als grootste onafhankelijke 
bandenverkoper belangrijk om het wegdek-
aandeel per type band en merk in kaart te 
brengen. Daarom laat KwikFit hier ieder half-
jaar onafhankelijk onderzoek naar uitvoeren 
door JES Marketing Onderzoek. Het onder-
zoek voor de zeventiende KwikFit Bandenmo-
nitor is uitgevoerd in januari en februari 2020 
onder ruim 2.100 particuliere en zakelijk 
gereden auto’s. Om een representatief beeld 
van het wagenpark in Nederland te krijgen, 
werd het onderzoek bij diverse winkel- en 
zakencentra in Nederland gehouden. Dit is 
het zeventiende onderzoek van de KwikFit 
Bandenmonitor en de negende voorjaarsme-
ting. De najaarsmeting van het onderzoek 
wordt uitgevoerd in augustus, ruim na de 
zomerbandenwissel.
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Waar veel bedrijven in nederland vanwege de corona-crisis op halve kracht draaien, of zelfs helemaal plat liggen, is daar bij Tyre Trading international 
uit numansdorp absoluut geen sprake van. Daar volgen de nieuwe ontwikkelingen, zowel als het gaat om het banden programma als de dienstverle-
ning aan detailhandel en garages, elkaar in een hoog tempo op. Wij spraken met de directeur/eigenaar van het bedrijf, Peter-alexander van t’ Hof.

Van ’t Hof: ‘Je kunt inderdaad wel stellen dat 
wij de afgelopen tijd niet stil hebben gezeten. 
Om te beginnen is er veel nieuws te melden 
over de door ons geleverde bandenmerken 
als Falken, Sailun, T-Tyre en Tecnica. Falken 
heeft overigens ook weer uitstekend gepres-
teerd in recente bandentesten. Verder is de 
webshop vernieuwd en hebben we onze 
distributie nog verder verbeterd’. 

Bandennieuws
 ‘De hele range Sailun All Season banden 

is onlangs weer uitgebreid. De UHP 
range sportbanden zijn allemaal 
omgenummerd van een WR-co-
dering naar de hoogwaardigste 
YR-codering. T-Tyre, dat een com-
plete range voor personenauto’s 
levert,  is een huismerk van TTI. 
Het loopt heel goed en de respons 
van de klanten is zeer positief. 
Technica is een hoogwaardig merk 
uit Azië.  Ze komen dit seizoen met 
een all-season banden in 19”, 20” 
en zelfs 21”.  En dan wil ik hier ook 
nog even onze classic range ge-

noemd hebben. Dat is een speciaal program-
ma banden voor youngtimers en oldtimers 
in 80 verschillende maten van meerdere 
fabrikanten, ook Amerikaanse banden voor 
bijvoorbeeld een oude Camaro of Corvette’.  

Nieuwe webshop: 
zoeken op categorie
De webshop van TTI is helemaal opnieuw 
gemaakt. Je kunt nu op wel 10 verschillen-
de manieren wat zoeken. Dat is vooral heel 
makkelijk om speciale producten te vinden. 
Denk bijvoorbeeld aan Quad-banden, binnen-
banden of oldtimer banden.

Regiodistributie uitgebreid
Van ’t Hof: ‘Een belangrijk nieuwtje is dat we 
het logistieke gebied voor de regiodistributie 
weer hebben uitgebreid. Het gebied waar 
we nog dezelfde dag kunnen leveren is nog 
groter geworden: ‘s morgens bestellen is ’s 
middags in huis. De orderaanname is overi-
gens ook aangepast. Voor 15.00 u besteld 
dan wordt alles de volgende dag geleverd. 
’s Nachts leveren in een speciale nachtkluis 
is ook mogelijk. Davanti is een Engels merk 

waarvoor wij de logistiek doen voor heel 
Europa. Zij laten hun banden maken in China 
en hebben bij ons een hal gehuurd en maken 
gebruik van onze logistiek’.  

Falken Azenis FK510 testwinnaar 
Voor de vierde keer op rij heeft een zomer-
band van Falken de beoordeling “Voorbeel-
dig” bij de “Grote Auto BILD”-zomerbanden-
test gehaald. Het topmodel van Falken in het 
Ultra-High-Performance-segment, AZENIS 
FK510, behaalde dit jaar 
opnieuw met de zevende 
plek een plaats onder 
de top tien van de 
geteste zomerban-
den. Er werden in 
totaal 50 zomer-
profielen met de 
maat 245/45R 
18 100Y op een 
BMW van de 
5e serie getest. 
‘Zomerprofiel 
met stabiele en 
stevige rijge-

Volop nieuwe ontwikkelingen
bij Tyre Trading International
Volop nieuwe ontwikkelingen
bij Tyre Trading International
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drag kwaliteiten, korte remwegen bij nat 
weer, een laag geluid buiten de auto, hoog 
kilometerrendement, zeer goede prijs-kwa-
liteitsverhouding’. Dat zijn de sterke punten 
die de onafhankelijke tester toekende aan de 
Falken AZENIS FK510.

Falken SN110: nieuw type
De nieuwe Falken Sincera SN110 is een 
milieuvriendelijk product: de band be-

spaart energie door zijn lage 
rolweerstand en biedt een 

uitstekend afrolcomfort. 
Tegelijkertijd stelt de 

band nieuwe normen 
bij de rijeigenschap-
pen. Zo zorgt hij 
voor een zeer 
directe stuurres-
pons en een korte 
remweg. Beide 
factoren bevorderen 
de veiligheid in het 

verkeer en die van 
de inzittenden van het 

voertuig. De 4D-nanode-
signtechnologie die bij de 

samenstelling van het loopvlak is toegepast 
biedt opmerkelijke voordelen. De Sincera 
SN110 is hierdoor duurzaam en robuust. Bij 
de ontwikkeling werd gebruik gemaakt van 
supercomputers, die hielpen met simulaties 
en extrapolaties om de rubbermenging in 
het nanobereik te optimaliseren. Zo kon een 
op maat gemaakt rubber worden ontwik-
keld dat een goede grip biedt op natte en 
droge wegen en daarbij zeer goed bestand 
is tegen slijtage.

Er zijn 49 verschillende formaten van de 
nieuwe band beschikbaar voor snelheden 
tot 190 km/u (T) en 210 km/u (H). Met ma-
ten variërend van 14 tot 16 inch diameter en 
bandbreedtes tussen 165 en 215 milli-
meter, kan een meerderheid van de kleine 
en compacte auto’s volgens de normen 
worden uitgerust. Voor hogere belastingen 
zijn daarbij ook negen maten als XL-band 
gemarkeerd.  Of het nu gaat om Audi A 1, 
Alfa Romeo Giulietta, Hyundai i10, Ford 
B-Max, Fiat 500, Mercedes A-klasse, Mitsu-
bishi i-MIEV, Renault Twingo of Volkswagen 
Polo – de nieuwe Falken Sincera SN110 is 
beschikbaar.

Motorbanden weer onder eigen 
naam
Tyre Trading International blaast het mo-
torbandenspecialisme nieuw leven in maar 
nu onder eigen naam.  Van ’t Hof: ‘Tot de 
verkoop van dochteronderneming Mo-
torbandenservice Nederland in 2017 was 
deze specialist hiervoor verantwoordelijk. 
Wat betreft motorbanden was het daarna 
even stil in onze bedrijfshallen. Maar met 
ingang van dit jaar rollen er weer volop 
motorbanden over de lopende banden de 
magazijnen in en uit. TTI voert motorban-
den van Bridgestone, Continental, Dunlop, 
Maxxis, Metzeler, Michelin, Pirelli en Vee 
Rubber. Omdat de huidige markt als gevolg 
van nationale en internationale ontwikke-
lingen heel veel kansen biedt, hebben we 
besloten ons oude specialisme weer op te 
pakken. Nu niet met een aparte dochter-
firma, maar juist bewust binnen de goed 
geoliede structuur van TTI. We kunnen uit 
voorraad leveren, met snelle leveringen en 
zeer goede aanbiedingen en mogelijkheden 
voor onze klanten.”

www.tti.nl
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www.maxxisbanden.nl

Maxxis zomerbanden schitteren 
in verschillende bandentesten!

Wij zijn trots!

4de plaats
– 235/65R16C

ALL-SEASON
AL2

1ste plaats
– 215/55R17

3de plaats
– 235/55R17

4de plaats
– 225/50R17

PREMITRA
HP5 4de plaats

– 225/50R17

VICTRA SPORT
VS5

Shop met 
gemak in 

onze 
webshop

Experts in 
Amerikaanse 

auto’s 

Monteren 
& 

balanceren

Goede 
service en 

advies

Beschikbaar  in   s t e e k  5  l  6  l  8

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

Phone +31(0) 493 399 66 
Email info@carmar.nl
Web www.carmar.nl 

MAMMOTH
XD838

20 x 9   0,+18,+30
20 x 10     -18
20 x 10     -44

22 x 10   +12,-18
22 x 12     -44
24 x 14     -76

Beschikbaar  in   s t e e k  5  l  6  l  8

20 x 9   0,+18,+30 22 x 10   +12,-18
 SIZE    ET   SIZE   ET  

Wij zijn een groothandel in niet 
hedendaagse velgen en banden 
voor alle soorten auto’s. Door de 
specifieke specialisatie op 
Amerikaanse voertuigen is er 
binnen Carmar enorm veel 
kennis en expertise in huis.  

A R I E S  |  A B L - 2 0
S I Z E S E T L U G
2 0 x 8 . 5 +20 to +38

+25 to +40
+15 to +32
+25 to +35

5
2 0 x 1 0 5
2 2 x 9 5
2 2 x 1 0 . 5 5

2 0 x 8 . 5 +20 to +38
+25 to +40
+15 to +32
+25 to +35

5
2 0 x 1 0 5
2 2 x 9 5
2 2 x 1 0 . 5 5

A T H E N A  |  A B L - 1 9
S I Z E S E T L U G

Inch
Breedte
ET

19, 20, 22
van 7.0 t/m 15.0
van -127 t/m 86

AMERICAN RACING
CUSTOM VF300

Inch
Breedte
ET

19, 20, 21, 22
8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 , 12

van -40 tot +70

CIM WHEELS
CUSTOM 534

Steek 5

Colors

Colors

Inch
Breedte
ET

19, 20, 21, 22
8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 , 12

van -40 tot +70

CIM WHEELS
CUSTOM 523

Steek 5

Colors

Inch
Breedte

Colors
ET

17, 18, 19, 20, 22
8.5, 9.0, 9.5, 10, 10.5 , 11, 12, 13

van -25 tot +83

FORGESTAR
CUSTOM F14

Steek 5

van -25 tot +83

CUSTOM

Size ET Size ET
17  x  7 0

0
0, + 15

0
0
0

17  x  8
18  x  8

18  x  9.5
20  x  8
20  x  9.5

Steek 5

AMERICAN RACING
VN507 RODDER

Size ET Size ET
14  x  6 + 6

0
+ 6

+ 3
- 6, +12
- 32

14  x  7
15  x  6

15  x  7
15  x  8
15  x  10

Steek 5 | 6

AWC WHEELS
61B SMOOTHIE

Steek 5

Steek 5 | 6 | 8 

AMERICAN RACING
VN501 MONO CAST

Size ET Size ET
15  x  7 0

0
0

0
0 , + 1215  x  8

17  x  7

17  x  8
17  x  9

Inch
Breedte
ET

14, 15, 16, 17, 18, 20 
van 4 t/m 15

-107 t/m +73 

AMERICAN RACING
TORQ THRUST ll

Steek 5

C L A S S I C

Size ET Size ET
17  x  9 -12, +18, +30

+18
- 24

0, +18
-2418  x  9

18  x  10

20  x  9
20  x  10

XD SERIES
XD 822 MONSTER ll

Size ET Size ET
16  x  8 + 10

+ 35
+ 30
+ 35

+ 18, + 30

-  24
+ 12

+ 18, + 3017  x  8
17  x  9
18  x  8

18  x  9
20  x  9
20  x  10
22  x  10

XD SERIES
XD 818 HEIST
Steek 5 | 6 | 8

Size ET Size ET
17  x  8 +10, +35

- 12
0, +30

0,-12, +18,+30

-44
-2417  x  9

18  x  9

20  x  9
20  x  10
20  x  12

XD811
ROCKSTAR I I

Steek
5 | 6 | 7 | 8

Size ET Size ET
17  x  8 +10, +35

- 12
0, +30

0,-12, +18,+30

-44
-2417  x  9

18  x  9

20  x  9
20  x  10
20  x  12

Steek 5 | 6 | 8

BLACK RHINO
WARLORD

SUV-PICK UP
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Tweede generatie
Multiseason tourband Firestone
Firestone heeft de afgelopen jaren zijn aanwezigheid op de Europese markt versterkt door de lancering van nieu-
we all-season touringbanden. De tweede generatie Multiseason is de nieuwste toevoeging aan het Firestone-port-
folio. 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 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

Totale aanbod zomerbanden 
BFGoodrich® vernieuwd

met de introductie van de BFgoodrich 
advantage en de BFgoodrich advan-
tage SUV vernieuwt dit amerikaanse 
bandenmerk, dat in 2020 precies 150 
jaar bestaat, het totale aanbod zo-
merbanden. De nieuwe banden zijn 
gemaakt voor berlines, hatchbacks en 
SUV’s  en voldoen aan alle behoeften die 
automobilisten hebben.

De nieuwe banden combineren grip op droog en nat wegdek met een 
uitstekende weglegging, een lage rolweerstand, rijcomfort en goede 
handling. Ze presteren aanzienlijk beter dan hun voorgangers. Om tot dit 
resultaat te komen, is vooral gewerkt aan nieuwe componenten voor het 
loopvlak en aan het ontwerp van zelfblokkerende lamellen die vervorming 
van het profiel verminderen. Deze innovaties maken een kortere remweg 
mogelijk en dragen zo bij aan extra veiligheid, met name op natte wegen.

De BFGoodrich Advantage komt in 99 afmetingen op de markt en de BF-
Goodrich Advantage SUV in 23 afmetingen. In 2021 komen er nog eens 
20 bij. De banden zijn alleen voor de vervangingsmarkt bestemd. 

www.bfgoodrich.nl

Uitstekende testresultaten 
Maxxis zomerbanden
maxxis, het exclusieve merk van reedijk Banden import, is in twee 
belangrijke bandentesten zeer hoog geëindigd. in de welbekende 
aDaC en auto Zeitung testen bereikten de Premitra HP5 en Victra 
Sport 5 beiden de top 4. een resultaat dat wederom de kwaliteit van 
het merk weerspiegelt. 

In de Duitse ADAC zomerbandentest zijn twee Maxxis zomerbanden 
getest. De Premitra HP5 (235/55R17) eindigde zelfs in de top 3 en de 
Victra Sport 5 (225/40R18) op een mooie 4e plaats. Beide profielen 
scoorden een ‘goed’ op de onderdelen remmen op nat en droog weg-
dek, brandstofverbruik en slijtage. ‘’De 
Maxxis HP5 en Victra Sport 5 staan qua 
prestatieniveau op gelijke voet met die 
van de welbekende namen. Maxxis is in 
staat om menig A-merk te overtreffen’, 
aldus ADAC. 

4e plaats bij Auto Zeitung
In de Auto Zeitung test werden 20 pro-
fielen vergeleken op basis van 13 criteria 
en prijs-kwaliteitverhouding. In deze test 
wordt de top 3 op de voet gevolgd door 
de Premitra HP5 (225/50R17). Ook in 
deze test bewijst deze band zijn kracht. Tractie en behendigheid zijn 
punten waar de band goed op scoort. Auto Zeitung: ‘’Deze gunstig 
geprijsde band biedt goede, uitgebalanceerde prestaties.’’

RBI is al meer dan 25 jaar exclusief Maxxis distributeur in de Benelux. 
‘’De afgelopen jaren zijn meerdere Maxxis profielen positief beoordeeld 
in diverse bandentesten. De resultaten van de ADAC en Auto Zeitung 
zien wij wederom als een erkenning van de kwaliteit.’’ aldus RBI. 

www.rbi.nl
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Totale controle op de snelweg en in de stad, 
zelfs bij nat en regenachtig weer.

*	 	Hoogste	score	voor	remmen	en	het	nemen	van	bochten	op	nat	wegdek	bij	een	onafhankelijke	bandentest	door	de	certificeringsinstelling	TÜV	SÜD.	Referentie:	
Vergeleken	met	de	prestaties	van	4	belangrijke	concurrenten	uit	hetzelfde	segment:	Michelin	Primacy	3,	Continental	Premium	Contact	5,	Goodyear	EfficientGrip	
Performance,	Pirelli	Cinturato	P7.	Test	uitgevoerd	door	de	TÜV	SÜD,	op	verzoek	van	Bridgestone,	van	april	t/m	juli	2017,	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.:	713112819

**	 Gebaseerd	op	interne	testen,	11%	langere	levensduur	vergeleken	met	zijn	voorganger,	de	Bridgestone	Turanza	T001	EVO.

Bridgestone Europe NV/SA - Netherlands Branch

Beste in zijn klasse 
voor prestaties op 

nat wegdek

Uitstekende 
labelscores

Langere 
levensduur

Hoogste score voor 
remmen en het nemen van 
bochten op nat wegdek*

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

voor rolweerstand

Beduidend meer 
kilometers vergeleken 
met zijn voorganger**

NIEUW

Behoud De Controle, Ook Bij Regen
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Plan-IT en DBB 
optimaliseren 
samenwerking
er is een verbeterde interface gebouwd tussen Plan-iT en DBB. Ban-
denwisselafspraken kunnen hierdoor rechtstreeks in DBB worden 
vastgelegd vanuit Plan-iT. Ook het afroepen van banden uit opslag 
wordt hierin gefaciliteerd. Hiermee kunnen dealerbedrijven de nodi-
ge 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 mo-
gelijk geworden om de koppeling Plan-ITDBB 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 betreffende 
bandenhotel wordt gestuurd. Als er banden moeten worden ver-
vangen van een auto van een leasemaatschappij die met herinzet 
van goede gebruikte banden werkt, dan kunnen die ook tegelijkertijd 
worden gereserveerd en afgeroepen.

www.jds.nl/plan-it

Michelin Agilis 3 
nieuwe zomerband 
voor bestelwagens
Na de introductie van de MICHELIN Agilis CrossClimate vorig jaar 
lanceert Michelin nu de MICHELIN Agilis 3. Deze zomerband biedt een 
hoge mate van veiligheid op nat wegdek en een uitstekende energie 
efficiëntie. Robuustheid en lange levensduur, allebei eigenschappen 
die karakteristiek zijn voor het merk Michelin, bleven behouden. Tijdens 
het gebruik verbeteren bepaalde prestaties van een band, met name 
het remgedrag op droog wegdek en het brandstofverbruik. Maar het 
remgedrag op nat wegdek wordt slechter naarmate een band verder 
slijt. De MICHELIN Agilis 3 is ontwikkeld 
om beter te presteren qua remgedrag 
op nat wegdek tot aan de wette-
lijk voorgeschreven minimale 
profieldiepte. De band heeft een 
A-klassificatie voor remgedrag 
op nat wegdek in nieuwe staat 
en blijft ook zeer goed presteren 
in versleten staat. 

www.michelin.com

Qweon lanceert
banden app TyreTracker 
Qweon is 2020 begonnen met het op de markt brengen van een gloed-
nieuwe gratis app. Door het ingeven van een bandenmaat genereert 
de app een lijst met alle voertuigen waar deze bandenmaat geschikt 
voor is. Qweon claimt dat door het gebruik van deze app het inzicht 
wordt vergroot en daarmee incourantheid zal worden teruggebracht, 
wat ten gunste komt van de voorraden en retourzendingen. Door het 
gebruik van TyreTracker is men altijd razendsnel op de hoogte welke 
voertuigen geschikt zijn voor de ingevoerde bandenmaat. De app laat 
specifiek zien of de bandenmaat geschikt is voor de voor- of achteras 
of voor beide. Qweon beheert en gebruikt haar eigen voertuiglijst. De 
voertuigdatabase met daarin miljoenen koppelingen wordt dagelijks 
bijgewerkt en is de grootste van Europa. De app is voor Apple IOS te 
downloaden in de App Store en voor Android in Google Play. 
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Vredestein all-season
fabrikant van het jaar
Het premium bandenmerk Vredestein is door het Duitse autotijdschrift auto Bild erkend 
vanwege zijn expertise in all-season banden met de benoeming tot all-season fabrikant van 
het jaar. Het merk heeft dit voorjaar ook een belangrijke mijlpaal bereikt met de productie 
van zijn 22 miljoenste all-season band. Vredestein produceert al meer dan 26 jaar all-season 
banden in verschillende soorten en maten en biedt nu de grootste keuze aan bandenmaten 
voor personenauto‘s en lichte bedrijfswagens in europa. 

Met het brede scala aan bandenmaten en 
-modellen heeft Vredestein een all-season 
band voor bijna elk type auto. Het merk noemt 
drie belangrijke voordelen voor consumenten 
die kiezen voor all-season banden.

Optimaal gebruiksgemak en lagere 
kosten
Autobezitters hoeven uiteraard de banden niet 
meer tweemaal per jaar te wisselen. Omdat 
all-season banden het hele jaar door onder de 
auto blijven, is men minder tijd kwijt aan het 
wisselen van banden. Een tweede pluspunt is 
de kostenbesparing doordat er niet hoeft te 
worden geïnvesteerd in een extra set banden 
en wielen of bandenspanningssensoren. 
Vooral in landen met een mild klimaat, waar 
de temperatuur op dezelfde dag snel van -1 
tot 10 graden Celsius kan gaan, zijn all-season 
banden de veiligste keuze. Winterbanden zijn 
de veiligste optie in landen waar de winterse 
omstandigheden extremer zijn. 

Geweldige prestaties, overal en altijd
De ideale all-season band voor de meeste 
automodellen is de Quatrac 5 (13-20 inch) van 
Vredestein, die uitstekende prestaties biedt in 
zowel zomerse als winterse omstandigheden. 
Dan is er de Vredestein Quatrac Pro (17-21 
inch), die speciaal is ontworpen voor zwaar-
dere auto‘s vanaf 1600 kg, zoals SUV‘s en 
auto‘s met een hoog vermogen. De rubbersa-
menstelling is bestand tegen grotere krachten 
en het loopvlak biedt uitstekende prestaties, 

zelfs bij hogere bandentemperaturen. Het 
is ook de enige all-season band die kan 
worden gebruikt bij snelheden tot 300 km/
uur. Vredestein heeft ook rekening gehouden 
met lichte bedrijfswagens bij de ontwikkeling 
van all-season banden en biedt momenteel de 
Vredestein Comtrac 2 all-season in maten van 
15 tot 16 inch. 

Nieuwe Golf Mark 8 krijgt OE Vrede-
stein-banden
Het grote aantal Vredestein-banden dat 
als voorkeurskeuze van de fabrikant is 
gemonteerd blijft groeien. Volkswagen 
heeft Vredestein opdracht gegeven om drie 
toonaangevende banden uit het assortiment 
te leveren voor de nieuwe VW Golf Mark 8. 
Onlangs heeft Volkswagen ook besloten om 
zijn Volkswagen T-Cross met de Vredestein 
Wintrac Pro uit te rusten als standaard winter-
band. De drie banden die zijn gekozen zijn de 
Sportrac 5 zomerband (in maat 195/65R15), 
de Wintrac Pro (195/65R15) en de Snowtrac 5 
(205/55R16).
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Heeft u vragen? Wij helpen u graag! Wij zijn telefonisch  
bereikbaar op nummer 070 444 06 32. 
U kunt ook een e-mail sturen naar bem@recybem.nl.

Laat u evenveel RecyBEM-banden inzamelen als waarvoor in uw 
administratie aantoonbaar is dat de wettelijke afvalbeheersbijdrage 
is betaald? Ondertekent een gemachtigd persoon alle RecyBEM-
begeleidingsbonnen voor het juiste aantal ingezamelde RecyBEM-
banden? Kortom is uw oud-voor-nieuw balans sluitend?  
Wij bedanken u voor uw bijdrage aan een schoner milieu, want 
mede dankzij u slingeren er geen oude autobanden rond in de 
natuur, wordt de uitstoot van CO2 vermeden en worden grond- 
stoffen bespaard.

Import! 
Betaal bij import de wettelijke afvalbeheersbijdrage, zowel voor nieuwe  
als voor occasionbanden. Betaal ook voor de extra bandenset bij import  
van een auto. Meld u aan op www.bandenmilieu.nl of stuur ons een e-mail.

Webwinkelinkoop! 
Is de webwinkel waar u koopt van een Nederlands bedrijf of moet u zelf nog 
de afvalbeheersbijdrage betalen? U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste 
afdracht.

Montagestation! 
Monteert u namens een webwinkel of monteert u banden die klanten  
meenemen? Registreer de inname van de banden die u afmonteert op  
bijvoorbeeld de kopie van de inkoopfactuur van de klant of op uw  
montagefactuur. 

Digitale begeleidingsbon ReBBA!
Onderteken de RecyBEM-begeleidingsbon voor het juiste aantal 
ingezamelde autobanden. Dat doet u in de ReBBA-app op de iPad 
van de inzamelaar. Vermeld bij ondertekening uw naam, want alleen een 
bevoegd persoon mag wettelijk deze bon ondertekenen.

Éénmaal oud voor éénmaal nieuw!
RecyBEM zamelt één gebruikte autoband bij u in voor één nieuwe of 
occasion verkochte band waar afvalbeheersbijdrage over betaald is. 

Administratie!  

Registreer alle bandenstromen op een deugdelijke manier met een  
toegankelijke en complete inkoop-, verkoop-, montage- en afvoer- 
administratie. U hoeft voor de controle van uw oud-voor-nieuw-balans  
geen aparte RecyBEM-administratie op te zetten. Een vermelding op  
een aanwezige factuur kan al voldoende zijn.

Innameregistratie!
Registreer de inname van banden per klant, bijvoorbeeld op de 
verkoopfactuur van de gemonteerde banden of in een apart overzicht.

Uw RecyBEM-inzamelaar 
zamelt gratis gebruikte 
autobanden uit de 
vervangingsmarkt voor u in. 
Welke banden dat zijn:
-  Wel: Autobanden volgens het principe 

‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’

-  Niet: Motorbanden, fietsbanden, 
          truckbanden etc., bedrijfsmatigafval zoals 
kuilbanden, banden van sloopauto’s en 
autobanden zonder oud-voor-nieuw.  

Wat kunt u van uw  
inzamelaar verwachten?
-  Uw inzamelaar voert evenveel gebruikte  

autobanden gratis voor u af als waarvoor u 
kunt aantonen dat autobanden met de  
wettelijke afvalbeheersbijdrage zijn ingekocht

-  Uw inzamelaar hoeft alleen autobanden 
uit de vervangingsmarkt gratis voor u in te 
zamelen

-  Uw inzamelaar verstrekt aan u een inzamel-
bon die u dient te ondertekenen voor het 
juiste aantal ingezamelde autobanden

-  U kunt zelf afspraken maken met uw in- 
zamelaar over bijvoorbeeld de inzamel- 
termijn en een opslagmiddel. Gentlemen’s 
agreement is dat bijvoorbeeld bij een opslag-
middel alleen de inzamelaar waarmee u 
samenwerkt alle gebruikte autobanden bij u 
inzamelt, zowel de waarde- als de schrotban-
den. De inzamelaar sorteert de banden op de 
eigen bedrijfslocatie waarbij keurmeersters 
de banden keuren.

Wat verwacht de  
inzamelaar van u?
-  Dat u in de administratie de herkomst van 

de ingenomen banden inzichtelijk heeft

-  Dat u in de administratie kunt aantonen dat 
de wettelijke afvalbeheersbijdrage betaald is 
per band 

-  Dat u een deugdelijke en inzichtelijke  
administratie voert, waarin u in aantallen  
bijhoudt hoeveel banden u inkoopt per  
leverancier en hoeveel banden u verkoopt.  
U hoeft geen aparte RecyBEM-administratie 
op te zetten, een vermelding op inkoop- en 
verkoopfacturen kan al voldoende zijn

-  Dat u alleen gebruikte autobanden volgens  
het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal 
nieuw’ aanbiedt onder de RecyBEM-regeling

-  Dat u meewerkt aan een administratieve 
controle namens RecyBEM

-  Dat u met uw inzamelaar aparte afspraken 
maakt over banden die niet volgens de 
RecyBEM-regeling ingezameld kunnen  
worden. Mogelijk rekent uw inzamelaar  
hier een aparte vergoeding voor.

Inzameling van gebruikte banden 
voor een schoner milieu.

Éénmaal oud 
voor éénmaal nieuw

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden. Sinds 1 april 2004 
organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de  
vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de 
Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een autoband in die vrijkomt bij de montage.  
De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. RecyBEM is een  
initiatief van de bandenleveranciers. Met de AVV heeft RecyBEM kracht van wet.

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.
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ASNU FSi Service onderdelen

ASNU FSi Service onderdelen  

Filters: 

Hogedruk O-ringen: 

Teflon afdichtingsringen: 

All Test Solutions 
Email: info@alltestsolutions.nl 

Tel:  055 3015165 

Filters:

Hogedruk O-ringen:

Teflon afdichtingsringen:

ASNU 66 ASNU 67ASNU 66W
Performmance & 

Motorsport

ASNU 259
14.5 mm

ASNU 265
3.2 mm

Teflon Seals

ASNU 265A
3.4 mm

Graphite Seals

ASNU 265B
2.8 mm

Graphite Seals

ASNU 271
13 mm

All Test Solutions  |  info@alltestsolutions.nl  |  055 - 3015 165



Jaargang 28 | mei 2020 MARKTAANBOD AUTOBRANCHE 15

Steeds meer autofabrikanten voegen de kleur oranje toe aan hun 
kleuropties. Het meest opvallend is de Renault Clio, gelanceerd op de 
Autosalon van Genève in maart 2019, in een verbluffende, levendige 
metallic kleur genaamd Orange Valencia. Om schadeherstelbedrijven 
in staat te stellen deze nieuwe kleur nauwkeurig te herstellen, introdu-
ceert Cromax®, een wereldwijd lakmerk van Axalta, de aangekleurde 
blanke lak AM54 Pure Orange. Deze transparante lak kan ook worden 
gebruikt om andere sterk chromatische oranje kleuren te herstellen. 
Ann De Clerck van Axalta: ‘Orange Valencia is uniek, waardoor het een 
kleurkeuze voor auto’s is die wordt gedreven door emotie. De introduc-
tie van deze nieuwe tint is van vitaal belang voor schadeherstellers om 
uitstekende resultaten te bereiken met deze opvallende OEM-kleuren’.

www.cromax.nl/kleuren

Oranje lak 
Cromax

ASNU speciaal 
gereedschappen
All Test Solutions uit Apeldoorn levert het pro-
gramma ASNU speciaal gereedschappen voor 
FSi/GDi benzine-injectoren. De 
ASNU GDI Injector Extractor 
tool is ontworpen voor het veilig 
verwijderen van vastzittende of moeilijk toegankelijke GDI-injectoren. 
Voor de BMW Piezo injectors heeft ASNU een adapter ontwikkeld die 
te gebruiken is met de ASNU Extractor tool. 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 zitting gedrukt wordt.  

www.alltestsolutions.nl

Safe Clean productlijn 
Eurol krachtige reinigers
Eurol Specialty Lubricants introduceert de Safe Clean Range. Dit is een 
productlijn krachtige reinigers die beter zijn voor mens en milieu dan de 
gangbare reinigingsproducten. De productlijn bestaat uit twee bestaan-
de cleaners met een verbeterde formule en het nieuwe paradepaadje, 
de krachtige remreiniger Eurol Safe Clean Brake. Grote groepen mensen 
werken dagelijks met gangbare remreinigers die zijn ontwikkeld op ba-
sis van schadelijke stoffen zoals aceton en kookpuntbenzine. Eurol: ‘Wij 
bieden nu een remreiniger die beter werkt dan de gangbare remreinigers 
en tegelijkertijd beter is voor het milieu, veiliger is voor de gebruiker én 
zuiniger in gebruik. De Eurol Safe Clean Brake is daarmee de oplossing 
voor iedereen die bewust bezig is met verantwoord ondernemen zonder 
concessies te willen doen aan de kwaliteit van het product’.

www.eurol.com

Goede beschermingsmaterialen 
belangrijker dan ooit
Bescherming van personeel in garage- en schadeherstelbedrijven, en 
natuurlijk ook de klanten, is nu belangrijker dan ooit. De Foliefabriek 
levert een breed programma beschermingsproducten waaronder de 
5 in 1 SET. Hier in zit een stoelhoes, stuurhoes, vloermat, poolhoes 
en handremhoes. Deze kit draagt bij aan het zo hygiënisch mogelijk 
kunnen werken aan de auto van uw klant. Dit is niet alleen voor u en uw 

medewerkers van belang maar natuurlijk 
ook een belangrijk signaal naar uw klant. 
Veiligheid, kwaliteit en zorg staan voorop. 
Momenteel heeft de Foliefabriek een 
aanbieding voor 100 sets in 1 doos voor € 
59,00 in plaatst van € 69,00. 

www.defoliefabriek.nl



Van Weerden Poelmanweg 28   3088 EB Rotterdam   T +31 (0)88 400 90 00   E info@hefra.nl   

www.hefra.nl

 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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Om garagisten nog beter van dienst te kunnen zijn werd door Kroon-Oil 
in 2016 het Garage Supportplan geïntroduceerd. In Nederland en België 
werken inmiddels meer dan 300 garagebedrijven met dit laagdrempelige 
supportplan dat hen voorziet van marketing- en technische ondersteu-
ning. Er is nu ook de mogelijkheid om binnen het supportplan voor de 
PowerFlush® TPE te kiezen. Daarmee kan men zonder sleutelen en met 
fantastische resultaten een automatische transmissie spoelen, reinigen 
en volledig verversen. Kroon-Oil staat met gratis online adapteradvies en 
een gratis helpdesk voor demo’s en technische support klaar. 

www.kroon-oil.com 

Kroon-Oil
vernieuwt
Garage Supportplan 

Ook schokdempers voor 
Europese en Amerikaanse 
voertuigen bij Kavo Parts

Kavo Parts, specialist in onderdelen voor Aziatische auto’s, heeft zijn 
assortiment uitgebreid met schokdempers voor Europese en Ameri-
kaanse auto’s. Peter Bloemberg van KAVO. “We zijn vorig 

jaar begonnen met schokdempers voor 
Aziatische auto’s. Deze bleken een enorm 
succes, omdat er een grote vraag was 
naar schokdempers van hoge kwaliteit 

voor meer concurrerende prijzen. We 
hebben dat gat op het juiste moment 

weten te dichten. Onze klanten realiseerden 
zich dat ze hun marge konden verbeteren met onze 
schokdempers, waardoor we steeds meer vraag kregen naar 
schokdempers met dezelfde prijskwaliteit verhouding voor Europese en 
Amerikaanse auto’s ”. Het volledige assortiment, bestaande uit meer dan 
600 referenties, is vanaf nu beschikbaar.  

www.kavoparts.com

Nieuwe techniek 
Romess in een 
vertrouwd jasje
Romess heeft in zijn vertrouwde remontluchtings-
ketel de pomptechniek vernieuwd. Aan moder-
ne remsystemen worden hele hoge eisen 
gesteld. Daarom heeft Romess, specialist 
in remontluchting, een nieuw pompsysteem 
ontwikkeld om lucht en vuil nog efficiënter 
uit het remsysteem te halen. Rotwin is een 
dubbel werkend pompsysteem dat door een 
vernuftige tegengestelde werking de rotatie 
van de remvloeistof tot een minimum beperkt 
tijdens het vullen. Romess is door Mercedes-Benz, 
BMW, Volkswagen en Audi beloond met een officiële fabrieks-
homologatie. Deze topmerken staan volledig achter de Rotwin techniek 
en de daaruit voortvloeiende betere remservice. 

www.explora.nl

Nieuwe strategie 
Altac Coating Group
De Altac Coating Group is leverancier van paint en non-paint producten 
en equipment voor de carrosseriesector. Het bedrijf kiest voor een nieuwe 
strategie en gaat zich ook profileren als technisch servicebedrijf voor 
schadeherstelbedrijven, met als basis veilig repareren volgens de normen 
van de autofabrikant. De nieuwe strategie kent vier speerpunten. Altac 
Academy volgt de innovaties in de markt en ontwikkelt trainingen om 
de klanten hiermee vertrouwd te maken. Altac Intelligence bewaakt de 
bedrijfsprocessen van klanten en het verbruik van materialen. Altac 123 
Profit richt zich op de bedrijfsprocessen bij de klant. Altac Innovations ten-
slotte ontwikkelt tools om efficiënter en kostenbesparend te werken. Altac 
profileert zich al van oudsher als totaalleverancier van alle mogelijke paint- 
en non-paint producten en aanverwante artikelen. Dankzij een fijnmazig 
netwerk in Nederland is Altac in staat te zorgen voor een snelle levering.

www.altac.nl



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

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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Vorig jaar hebben maar liefst honderd nederlandse autobedrijven gekozen voor één van de garageformules van alliance automotive group 
Benelux (voorheen: PartsPoint group). De grootste groeier was autovakmeester. maar ook de formules CarProf en autoservice Totaal kon-
den het afgelopen jaar op forse groei rekenen. 

Alliance Automotive Group Benelux wijst het 
succes van haar formules toe aan de strate-
gische positionering van de nieuwe formule 
Autovakmeester naast twee andere comple-
mentaire formules in haar portefeuille. Dit 
heeft, in combinatie met een constante, hoge 
tevredenheid onder de bestaande klanten van 
de onderdelenleverancier uit Ede, geresul-
teerd in een recordjaar voor wat de formules 
betreft.

Altijd een passende formule
“Altijd een passende formule. Daar zit onze 
kracht. Dat betekent keuzes maken en die 
keuzes helder uitleggen en doorvertalen. Een 
garagist moet in een oogwenk zien wat het 
voordeel van een formule is en welke formule 
het beste bij zijn of haar bedrijf past”, vertelt 
Marketing Manager Arjan Huesken. “Onze drie 
formules zijn onderscheidend in de markt. 
Autobedrijven reageren enthousiast op de 
inhoud van ons aanbod, maar merken ook 
onze persoonlijke benadering positief op en 
bevelen onze formules zelfs aan bij andere 
autobedrijven. Dit heeft geresulteerd in die 
honderd nieuwe deelnemers, waaronder ook 

het BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het 
Jaar 2019, CarProf Valentijn in Zaltbommel.” 
 
Drie verschillende formules
Ivar Camps, Retail Marketing Manager bij Al-
liance Automotive Group Benelux, legt uit dat 
er voor elk onafhankelijke autobedrijf een pas-
sende formule is: “We hebben een menukaart 
met drie verschillende formules. Garagisten 
kunnen daardoor makkelijk hun keuze maken. 
Zo is er het laagdrempelige Autoservice 
Totaal. Deze formule is er voor autobedrijven 
die het liefst zo zelfstandig mogelijk blijven, 
maar wel baat hebben bij ondersteuning van 
een professionele, landelijke partner. Wil het 
autobedrijf meer, dan is Autovakmeester bij 
uitstek geschikt. Binnen deze formule krijgt de 
garagehouder de beschikking over extra tools, 
landelijke marketingondersteuning en trainin-
gen via TECH360. De meest complete formule 
is CarProf. CarProf biedt onder meer een ren-
dementservice, toegang tot de zakelijke markt 
en een uitgekiende offertemodule. Oftewel, bij 
Alliance Automotive Group Benelux is er voor 
elk type autobedrijf, groot of klein – altijd een 
geschikte formule.”

Samenwerking met HELLA verder 
uitgebreid 
Alliance Automotive Group Benelux en HELLA 
Benelux hebben hun samenwerking verder 
geïntensiveerd met als doel klanten een nog 
betere service en beschikbaarheid te kunnen 
bieden. Naast de Hella Pagid remmen en de 
HELLA elektronica worden per 1 maart 2020 
ook de HELLA voertuigspecifieke verlichting 
(koplampen en achterlichten) en universele 
verlichting op voorraad genomen. Dit bete-
kent dat voor zowel de eigen vestigingen van 
Alliance Benelux als voor de Alliance Trading 
grossiers HELLA producten verkrijgbaar zijn 
via één centraal loket. Jan Verbeek, Director 
PM & purchasing: “Door de samenwerking met 
HELLA verder te intensiveren reiken we onze 
klanten nog meer handvatten aan om snel en 
effectief te kunnen beschikken over absolute 
kwaliteitsproducten. Los van HELLA hebben 
wij afgelopen maanden op alle niveaus in onze 
organisatie veel geïnvesteerd in bredere en 
diepere voorraden. De HELLA uitbreiding sluit 
dus naadloos aan op de ingeslagen weg”.  

www.allianceautomotivegroup.eu

100 nieuwe
formuledeelnemers
Alliance Automotive Group Benelux

Alliance Automotive Group Benelux te Ede
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Excellente diagnoseapparatuur

www.diagnosexl.nl

Importeur van Hylomar 
en Marston-Domsel

www.levico.nl
T 0495-634574

Hoogwaardige auto-
onderhoudsproducten

www.D2.nl
T 0348-471968

iGarage lanceert online Academy
igarage zit stevig in de lift. in één maand is 
het gebruik flink gegroeid van 25.000 naar 
bijna 45.000 geregistreerde kentekens. een 
nieuwe online academy moet helpen om 
nieuwe garagisten snel de vruchten te laten 
plukken van dit digitale garageplatform. 

“We zien dat bij veel garages de werkplaats-
bezetting daalt. En dat garagisten manieren 
zoeken om klanten te behouden en te laten 

terugkeren. iGarage biedt hiervoor een 
pasklare oplossing”, zegt Örjan Frikkee van 
iGarage. “Jouw garage komt op de smart-
phone van je klant, zodat je uitnodigingen 
en notificaties kunt versturen en acties 
kunt doen. Je klant kan dan meteen in-app 
reageren. Modern en eigentijds. Zo verbeter 
je de werkplaatsbezetting, terwijl je een band 
opbouwt met je klant.”

iGarage Academy online van start
Onder het motto ‘Als je klanten terugscha-
kelen, moet je gas geven’ start eind deze 
maand de online iGarage Academy. In drie 
online sessies van 75 minuten worden 
geïnteresseerden wegwijs gemaakt in het 
gebruik en de werking van het platform en 
krijgen garagisten tips om de bezetting van 

hun werkplaats direct te verbeteren. Hierna 
kan worden besloten om wel of niet door te 
gaan met iGarage.

Online dashboard en checklist
iGarage bestaat uit een online dashboard en 
digitale checklists voor de garagehouder en 
een app voor de klant. In de app ziet de klant 
de onderhoudsstatus van zijn auto en kan 
hij direct contact opnemen met de garage. 
Via het dashboard stuurt de garagehouder 
(geautomatiseerd) berichten, notificaties en 
uitnodigingen. Dit zorgt ervoor dat de klant 
eerder afspraken maakt voor onderhoud en 
apk. Ook kan de garagehouder extra dien-
sten aanbieden, zoals pechhulp. 

www.igarage.nl



HET ORIGINELE ALTERNATIEF
CITROËN PEUGEOT RENAULT

CARFIX B.V.  •  Tt. Vasumweg 112  •  1033 SH Amsterdam  •  T +31 (0)20 68 80 348  •  www.carfix.nl

Carfix is de specialist in onderdelen voor Citroën, Peugeot en Renault. Wij bieden ruim 50.000 artikelen tegen 

de scherpste prijzen, waarvan een breed aanbod in originele verpakking. Deze artikelen kunt u eenvoudig online  

bestellen via onze webshop. Daarbij staan wij voor hoge kwaliteit, correcte service en een snelle levering.

AUTOTECHNICA 
HAL 7. STAND D08.

Wynn’s introduceert 
E10 Protector
E10 Protector van Wynn’s is een multifunc-
tionele brandstof-behandeling om proble-
men in het brandstofsysteem van benzi-
ne- en hybridevoertuigen te vermijden bij 
gebruik van E10 benzine. Het beschermt 
het brandstofsysteem tegen de gevolgen 
van het gebruik van E10, reinigt de verstui-
vers en de inlaatkleppen en geeft maxima-
le motorbescherming en betere smering. 
En ook niet onbelangrijk: het vermindert 
brandstofverbruik. De E10 Protecor is 
geschikt voor benzinemotoren met directe 
of indirecte injectie en hybride voertuigen. 
E10 is een benzinebrandstof die met bio-
ethanol aangelengd is. De letter E staat 
voor (bio)ethanol en het getal 10 voor het 
percentage toegevoegde ethanol. E10 is 
een mix van fossiele brandstof (90%) en 
bio-ethanol (max. 10%). 

www.wynns.nl

Overlander breidt 
‘BMW approved’ 
Ravaglioli 
programma 
uit
Overlander Werkplaatsinrichting 
breidt haar bestaande programma uit 
met een voor BMW gehomologeerde 
3D uitlijncomputer van de Italiaanse fa-
brikant Ravaglioli. Dit type TD3000HPBMW werd eerder ook door 
Mercedes gehomologeerd. De machine is op basis van de bestaan-
de Ravaglioli uitlijncomputer type TD3000HP uitgebreid met BMW 
software en heeft zijn meerwaarde te danken aan de opspanklem-
men voor de targets. De klemmen zijn uitgevoerd met een speciaal 
voor BMW ontworpen wielbout centreersysteem. Daarnaast wordt de 
uitlijncomputer compleet geleverd met reflectoren, een must voor het 
uitlijnen van BMW voertuigen. Een 22”monitor zorgt voor een duidelij-
ke aflezing van de afstelgegevens. 

www.overlander.nl
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AUTONIEUWS

Nieuwe Audi A3 Sportback:
focus op sportiviteit
audi presenteert de compleet nieuwe a3 Sportback. audi’s nieuwe 
compacte middenklasser heeft een sportief design, is volledig gedigita-
liseerd en krijgt krachtige en efficiënte motoren. Slimme assistentiesys-
temen dragen bij aan veiligheid, efficiency en comfort van hoog niveau.

De nieuwe vijfdeurs A3 Sportback is 4,34 m lang, 1,82 m breed, 1,43 m 
hoog en heeft een wielbasis van 2,64 m. Hij is zeer gestroomlijnd (Cw 
vanaf 0,28) en relatief licht (1.280 kg voor de A3 Sportback 1.5 TFSI). 
Het nieuwe model valt op door sportieve proporties en eyecatchers 
als de hol gestylde flanken, schuin geplaatste C-stijlen en de krachtige 
schouderlijn die de koplampen en vlakke achterlichten optisch met 
elkaar verbindt. De zeshoekige singleframe grille heeft rasters in ho-
ningraatdesign. Andere sportieve details zijn de grote luchtinlaten, dak-
spoiler en diffuser. LED-koplampen zijn standaard. De geïntegreerde 
digitale LED-dagrijverlichting heeft afhankelijk van de gekozen versie 

een eigen signatuur. Optioneel zijn matrix LED-koplampen leverbaar. 

De cockpit
De nieuwe A3 Sportback heeft een cockpit met een overzichtelijk 
black panel design. Een 10,25 inch digitaal instrumentenpaneel en een 
centraal 10,1 inch touchscreen zijn standaard. De Audi virtual cockpit 
(12,3 inch) met verschillende weergavemogelijkheden is evenals een 
head-up display optioneel. De S tronic-automaat met dubbele koppe-
ling wordt bediend via een compacte controller, terwijl de volumerege-
ling van het sound system met gebaren is aan te sturen. 

Nieuw two-tone lederen 
interieur voor alle 
Porsche 911-modellen 
Porsche heeft in samenwerking met de designers van het ontwikke-
lingscentrum in Weissach een nieuw interieurconcept voor de Por-
sche 911 ontworpen. Het exclusieve lederen interieur is opgebouwd 
uit een bijzondere combinatie van kleuren, materialen en individuele 
accenten en is nu te bestellen voor alle 911-modellen. Zo’n 90% van 
alle 911-modellen wordt op basis van klantenwensen gepersonali-
seerd. Met de nieuwe Lederen Interieur optie voegt Porsche opnieuw 
een exclusieve feature aan de mogelijkheden toe. In eerste instantie 
biedt men een keuze uit vier kleurcombinaties. Later gevolgd door 
meer varianten. Het two-tone interieur is beschikbaar in de kleurcom-
binaties Bordeauxrood/krijt, zwart/leisteengrijs, leisteengrijs/IJsland-
groen en grafietblauw/Mojavebeige. De nieuwe kleurschakering high-
light de 2+2 individuele stoelen. De talrijke decoratieve stiksels en de 
kruissteken op het stuurwiel worden in de contrastkleuren uitgevoerd.  

Vernieuwde ŠKODA SUPERB 
met scherper design
De nieuwste generatie ŠKODA SUPERB, met scherper design en 
innovatieve technologie, is nu leverbaar bij de Nederlandse ŠKO-
DA-dealers. De nieuwste versie van ŠKODA’s topmodel heeft een fris 
design, nieuwe motoren en hightech connectiviteits- en rijassisten-
tiesystemen. 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. 
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