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DiagnoseXL is importeur van diverse 
merken diagnoseapparatuur:

Wij staan voor:

• Direct contact
• Topkwaliteit diagnose apparatuur

• Topkwaliteit service en ondersteuning

BMW/Mini diagnose op dealerniveau.

Tel. 0595-854444

info@diagnosexl.nl
www.diagnosexl.nl
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iGarage lanceert compleet 
vernieuwd garagedashboard
Vereenvoudigde communicatietools. Overzichtelijke klantoverzichten. naadloze koppelin-
gen met alle bekende garagemanagement-systemen. Het dashboard van igarage is op tal 
van punten vernieuwd en werkt nu sneller en intuïtiever. 

De verbeteringen zijn tot stand gekomen met 
de feedback van verschillende garagehouders, 
monteurs en receptionisten. Zij leverden hun 
ongezouten kritiek op het functioneren van 
software. Op basis daarvan is de programma-
tuur aangepast. 

In no-time aan de slag
Het vernieuwde garagedashboard is veel 
gebruiksvriendelijker. Dit is al merkbaar 
tijdens het eerste gebruik. Met duidelijke tekst 
en uitleg en een strak design is de garagist 
snel wegwijs in iGarage en kan hij in no-time 
ermee aan de slag. Het proces om reminders 
voor onderhoud of apk te sturen naar de app 

van de klant is volledig vereenvoudigd. De 
datavoorziening is completer en meer up-to-
date omdat iGarage en het garagemanage-
ment-systeem beter samenwerken. 

Nieuwe tools
Behalve verbeteringen in de bestaande soft-
ware zijn er ook verschillende nieuwe tools 
toegevoegd. Met Smart Insight kan men klan-
ten direct uitnodigen voor de app, zodat de ga-
rage op de smartphone van de klant komt te 
staan. Er is altijd een actuele to-do lijst in het 
dashboard met ‘Acties’ en ‘Berichten’. Jouw 
Klanten biedt een compleet klantenoverzicht 
waarbij kleurcodes de klantstatus weergeven.

Waarde van data benutten
De grootste winstpunten van het nieuwe 
dashboard zijn volgens iGarage-initiatiefne-
mer Örjan Frikkee niet zozeer de functiona-
liteiten, maar de waarde van de data die je 
genereert. “Als je met jouw data uit iGarage 
serieus aan de slag gaat, dan brengt dat 
je enorm veel. Wanneer je bijvoorbeeld de 
dikte van een remschijf invoert in de digitale 
checklijst, dan is iedereen op de hoogte: de 
monteur, de receptioniste én de klant.” 

Meer verkoop van onderdelen
Dit leidt volgens Frikkee tot meer verkoop 
van onderdelen: “Wanneer je systematisch 
onderhoudspunten afloopt en bespreekt met 
je klant, worden onderdelen eerder vervan-
gen. Ook kun je hiervoor notificaties aanma-
ken, zodat je klant tijdig een push-notificatie 
in de app krijgt wanneer een onderdeel aan 
vervanging toe is. In het vernieuwde dash-
board is dit heel eenvoudig. Probeer het zelf 
en volg een online training in onze iGarage 
Academy.”  Met dat laatste doelt Frikkee 
op de online omgeving van iGarage. Hier 
worden garagisten met behulp van webinars 
en instructiefilmpjes wegwijs gemaakt in 
het digitale garageplatform. Inschrijven en 
deelnemen is gratis.

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

de ruit eenvoudig uitgesneden kan worden. 
Het werken met RL-eez is eenvoudig en 
vergt een minieme fysieke inspanning. Het 
geeft monteurs de rust, tijd en gelegenheid 
om te zorgen dat het lossnijden van de kit 
zorgvuldig gebeurt. 

www.glasstech.nl



Start nu met iGarage
Ralf Drewes
0900-IGARAGE
ralf@igarage.nl

Beste ondernemer, de 
tijden zijn veranderd!

Slimmer werken, 
meer rendement en 
terugkerende klanten? 
Zet je garage op de 
smartphone van je klant. 

www.igarage.eu

Techno Vector wheel alignment systems

€13.995*
*excl. btw

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

technologies

NIEUW

Techno Vector 7  

Aluminium uitvoering met  

4 camera’s

Niet tevreden geld terug*

*vraag naar de voorwaarden
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SP Tools onderscheidt zich al jaren met even 
innovatieve als goed betaalbare gereed-
schappen. Het australische merk slaagt er 
opvallend vaak in om veelgebruikt handge-
reedschap naar een volgend level te tillen. 
Met state-of-art techniek helpt SP Tools de 
techneut in de werkplaats om beter, sneller 
én met meer plezier te werken.

Een schot in de roos is de nieuwe SP Tools 
81133 18v slagmoersleutel. Zeker na een 
YouTube vlog van de Amerikaan ‘Rustbelt 
Mechanic’ steeg de vraag drastisch. In zijn 
video bleef het Australische accugereedschap 
glansrijk overeind in een direct vergelijk met 
grote concurrenten Milwakee en Snap-On. 

Heel licht en buitengewone prestaties
En dat terwijl de SP Tools slagmoersleutel 
bijna 50% lichter is. De 18V machine weegt 
slechts 1,9 kg. Dankzij de hoogwaardige 
motor en overbrenging is evenveel of zelfs 
meer kracht beschikbaar; tot wel 970 Nm 
(!) bij 2200 toeren. Meer dan genoeg om 

bijvoorbeeld zonder een centje pijn wielen te 
wisselen bij iedere auto.  

Ook zo’n kleine krachtpatser is de SP Tools 
SP61073, de nieuwe compacte starthulp in 
een behuizing van slechts 18 x 12 x 4,5 cm. Bij 
een vergelijk met drie concurrerende jump-
starters kreeg de SP Tools starter als enige 
een V10 diesel pick up weer tot leven, waarbij 
de accuspanning was gedaald tot 5,06 V! Je 
vindt ook deze test op YouTube.

De buitengewone prestaties zijn te danken 
aan de modernste technologie, wat zorgt 
voor een vermogen van 336wh en een piek 
vermogen van 1600A. Dankzij de capaciteit 
van 28000 MAh is zo’n grote dieselmotor 
met hoge compressie uit de vergelijkingstest 
meerdere keren opnieuw te starten. En daar-
mee vrijwel iedere andere verbrandingsmotor.
 
Multifunctioneel
De SP Tools jumpstarter is ook nog multifunc-
tioneel inzetbaar als lader voor laptops en 

telefoons, tablets enz. De kleine krachtpatser 
is tijdelijk verkrijgbaar tegen een speciale 
actieprijs van € 249,- (ex BTW). 

Vast ook heel herkenbaar voor monteurs: de 
frustrerende worsteling met bouten of moe-
ren die muurvast zitten. SP Tools heeft haar 
inductieheater verder doorontwikkeld met 
als resultaat de kersverse SP Tools SPIH-10 
inductieheater. Met dank aan een vermogen 
van 1700 watt is deze in staat om meer dan 
800 graden warmte in te brengen. Hitte kan je 
redden als bijvoorbeeld de moeren van stuur-
stangen weigeren los te gaan.

De Australiërs leveren hun inductieheater met 
verschillende eindstukken, waaronder een 
flexi wire van 80 cm. Rondom hitte brengen 
in een moer of uitlaatdeel is met de flexi wire 
een fluitje van een cent: eromheen wikkelen, 
aansluiten en afregelen op de gewenste tem-
peratuur. Zo win je ieder duel..

www.sptoolseurope.com

SP Tools: 
innovatie
die werkt
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STANDARD SPANNER

240 DELIGE TOOLKIT IN TECH SERIES GEREEDSCHAPSWAGEN 

KAR NAAR KEUZE + 240 DELIGE 
TOOLKIT (5 INLAYS)

VOOR ALLE ACTIES GA NAAR 
WWW.SPTOOLSEUROPE.COM

SP50002 SP50013eu SP50070 SP00503 SP00507
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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

Overlander presenteert Ravaglioli 
Trucklift voor wasplaats
Overlander breidt haar leverpakket Ravaglioli 800 serie hefbruggen uit. De 
Ravaglioli 800-serie hefbruggen combineert de voordelen van een 4-ko-
loms hefbrug met die van de traditionele schaarhefbrug. De hefpunten 
op de hoeken van de rijbanen bieden optimale stabiliteit en nivellering. Er 
zijn geen kolommen en het voertuig is van alle kanten bereikbaar voor de 
monteur. Speciaal voor wasstraten en andere toepassingen waar veel wa-
ter toegepast wordt om het voertuig schoon te maken, heeft Ravaglioli nu 
twee nieuwe uitvoeringen in de 800 serie. Bij beiden zijn de metalen delen 
van de hefbrug verzinkt. Alle scharnierpunten zijn uitgevoerd met speciale 
pennen voorzien van smeermogelijkheden. De elektronica is zoveel 
mogelijk achterwege gelaten en de encoders zijn voorzien van speciale 
covers. Het geheel is volgens IP67 standaard uitgevoerd.

www.overlander.nl 

Nieuwe techniek Romess 
in een vertrouwd jasje
Romess heeft in zijn vertrouwde remontluchtingsketel 
de pomptechniek vernieuwd. Aan moderne remsys-
temen worden hele hoge eisen gesteld. Daarom heeft 
Romess, specialist in remontluchting, een nieuw pom-
psysteem 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 
fabriekshomologatie. Deze topmer-
ken staan volledig achter de Rotwin 
techniek en de daaruit voortvloeiende 
betere remservice. 

www.explora.nl

Nog nauwkeuriger schuren 
bij autoschadeherstel
3M Cubitron II schuurschijven en -stroken zijn nu ook verkrijgbaar in 
de fijne korrelgrofte 400+. Hierdoor ontstaat een range van Cubitron 
II  schuurmiddelen van 80+ tot 400+, die met name bij autoreparaties 
wordt gebruikt. De keuze van het juiste schuurmiddel is mede bepa-
lend voor het eindresultaat bij het opnieuw spuiten van voertuigen. 
Dankzij de nauwkeurig gevormde 3M Cubitron II schuurmineralen, 
laten 3M Cubitron II producten bij de reparatie van carrosserieschade 
een glad oppervlak achter met een uitstekende finish. Door de fijne 
korrelgrofte 400+ zijn nu nog betere schuurresultaten mogelijk - ideaal 
voor het matteren van plaatwerk en lakvoorbereiding. De 3M Cubitron 
II schuurschijven en –stroken zorgen voor 30% meer afname en een 
veel langere levensduur. Dit bespaart materiaalkosten, verkort de repa-
ratietijd en verhoogt de werkefficiëntie bij de reparatie van voertuigen.

www.3Mauto.nl



Vier 50 jaar lassen met ons. Help ons het oudste Migatronic-apparaat te vinden die er nog is.  
De prijs is een Sigma Select!

We trekken ook een winnaar van een RallyMIG uit alle deelnemers in Nederland. We willen alle 
lassers eren die onze groene apparaten gebruiken –de levende legendes.

Dit jaar vieren we dat het 50 jaar geleden is dat we het eerste Migatronic-lasapparaat hebben 
gecreëerd. Dat doen we door een eerbetoon te brengen aan alle lassers die hun groene apparaten 
door de jaren heen hebben gebruikt en ze nog steeds gebruiken. De speciale Migatronic-cultuur, 
die door generaties van lassers en lasapparaten is ontstaan, bestaat nog steeds en leeft voort in 
werkplaatsen en productiehallen over de hele wereld.

Lees meer over de wedstrijd op 
WWW.MIGA50.COM

REGISTREER UW 
MIGATRONIC EN WIN 
EEN SIGMA SELECT 

DE LEVENDE LEGENDEN

Zie de  
geweldige deals  

op onze  
website
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ASNU speciaal 
gereedschappen
All Test Solutions uit Apeldoorn levert het pro-
gramma ASNU speciaal gereedschappen voor 
FSi/GDi benzine-injectoren. De 
ASNU GDI Injector Extrac-
tor tool is ontworpen voor het 
veilig verwijderen van vast- zittende 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 in-
jector 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
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Nieuwe ChromaWeb-app
voor verhoogde productiviteit
De nieuwe ChromaWeb-app van Cromax voor smartphones en tablets 
is nu beschikbaar in de AppStore en Google Play. De app is gratis en 
biedt dezelfde functionaliteit als ChromaWeb, de uitgebreide cloud-ba-
sed software voor het ophalen van Cromax kleuren. De app heeft 
enkele extra functies, waaronder een barcodelezer die een toege-
voegde waarde levert bij het bepalen van digitale kleurformules. De 
ChromaWeb-app helpt autoschadeherstellers om sneller en preciezer 
te werken. Ze hebben toegang tot Cromax kleurgegevens en kunnen 
deze direct via de smartphone delen met bijvoorbeeld een netwerk van 
autoschadeherstelbedrijven. In combinatie met de spectrofotometer 
ChromaVision Pro Mini vormt de ChromaWeb-app de meest geavan-
ceerde digitale kleurmanagementoplossing via ChromaConnect.
www.cromax.nl

MEWA systeem voor 
herbruikbare poetsdoeken 
ideaal voor de werkplaats
De meest duurzame manier om het milieu te beschermen is afval ver-
mijden en spullen gezamenlijk gebruiken. Textielsharing is een vorm 
van actieve milieubescherming. MEWa-textielmanagement 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 veiligheid 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 kwaliteits-
controle 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 behoeften van een bedrijf.

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

www.mewa-service.nl



  

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.

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, 
Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32  
e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

Onderweg naar een circulaire economie.
Inzameling van gebruikte banden 
voor een schoner milieu.

RecyBEM zorgt dat de bandeninzameling en 
-recycling in Nederland goed is geregeld, dat is 
de hoofdtaak van de organisatie. Daarnaast voelt 
het zich steeds meer verantwoordelijk voor het 
aanzwengelen en bevorderen van initiatieven op 
het gebied van circulariteit. Het vinden van nieuwe 
verwerkingstechnologieën en nieuwe toepassingen 
van gebruikt bandenrubber is, zo vindt RecyBEM, 
van groot belang voor een gezonde ontwikkeling 
van de recycling. Hoe verbetert RecyBEM de 
circulaire milieuwaarde van banden? Kees van 
Oostenrijk en Joost Kester Jacobs vertellen over de 
stip aan de horizon die RecyBEM wil zetten door 
circulair gebruik van grondstoffen te stimuleren.

“Een autoband moet aan zeer hoge eisen voldoen. Dat geldt dus 
ook voor de grondstoffen. En dat biedt kansen voor hergebruik”, 
zegt de algemeen directeur van RecyBEM Kees van Oostenrijk 
resoluut.  Toch constateert hij dat het circulaire gebruik van de 
grondstoffen uit autobanden nog in de kinderschoenen staat. 
“Het systeem in Nederland is zo ingericht dat we volgens de wet 
twintig procent van de banden moeten verwerken tot rubber- 
granulaat. Onze gecertificeerde recyclers verwerken zo’n zestig 
procent. Zij scheiden het staal en de vezels van het rubber. Het 
is een mechanisch proces waarbij  je kwalitatief goede korreltjes 
krijgt voor hergebruik. Dit proces controleren we. Het rubbergra-
nulaat vindt vervolgens op basis van vraag en aanbod toepassing 
in nieuwe producten zoals valbeschermende tegels en stalmat-
ten, maar rubbergranulaat van een specifieke korrelgrootte wordt 
ook toegepast als infill op kunstgrasvelden. Ik zie het als onze 
missie om met partijen in de autobandenindustrie de volgende 
stap te maken in chemische recyling door bijvoorbeeld pyrolyse 
en devulkanisatie. Hierdoor kunnen grondstoffen uit autobanden 
primaire grondstoffen gaan vervangen. We moeten nu het spoor   
van het circulaire gebruik van banden inzetten, zodat grondstof-
fen in de toekomst beschikbaar blijven”. 

Verlengen van de keten
Operationeel directeur Joost Kester Jacobs voegt daaraan toe dat 
we de eigenschappen van de verschillende grondstoffen zo lang 
mogelijk moeten gebruiken: “We moeten stimuleren dat de 
keten verlengt wordt waardoor de eigenschappen van grondstof-
fen zo lang en optimaal mogelijk gebruikt worden. Verbranden 
van materiaal om bijvoorbeeld energie terug te winnen kan 
namelijk altijd nog. Een voorbeeld is de toepassing van rub-
bergranulaat op kunstgrasvelden. Het is een mooi voorbeeld van 
hergebruik van de elastische eigenschappen van rubber. Zonder 
infill stuitert een bal namelijk niet. Circulair wordt de toepassing 
pas echt als het rubbergranulaat vervolgens toegepast kan 
worden in bijvoorbeeld een pyrolysefabriek waarna carbon black 
teruggewonnen kan worden.”

Samenbrengen van partijen
“Zo ver reikt onze arm echter niet”, zegt Van Oostenrijk hierop. 
“Het Besluit beheer autobanden zegt dat producenten en 
importeurs moeten zorgen voor het innemen van evenveel 
autobanden als ze op te markt brengen. Die verantwoordelijk-
heid nemen wij als RecyBEM van hen over. Ons systeem is 
gebaseerd op vrije marktwerking, waarbij garages, inzamelaars 
en recyclers vrij zijn in hun keuze met wie ze willen samenwer-
ken. Wij maken de afspraken met de inzamelaars en we certifice-
ren inzamelaars en recyclers om onze doelstellingen te halen. 
Om de circulaire milieuwaarde van autobanden te verbeteren 
moeten we dus met z’n allen de schouders eronder zetten. Wij 
stimuleren dat zo veel mogelijk autobanden als band of materi-
aal worden hergebruikt en de volgende schakel in de keten moet 
er dan weer voor zorgen dat het ontstane materiaal goed wordt 
bestemd.” “We merken dat partijen in het vervolg van de keten 
nog worstelen met de verantwoordelijkheden, maar als we de 
stip op de horizon gezamenlijk zetten, dan zorgen we er samen 
voor een duurzame toekomst voor onze kinderen. Dat is het 
juiste spoor denk ik,” besluit Kester Jacobs. 

“We moeten de circulaire milieuwaarde van banden blijven verbeteren”

RecyBEM: Een groen spoor voor onze kinderen

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.
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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.

RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, 
Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.
Telefoon (070) 444 06 32  
e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

Onderweg naar een circulaire economie.
Inzameling van gebruikte banden 
voor een schoner milieu.

RecyBEM zorgt dat de bandeninzameling en 
-recycling in Nederland goed is geregeld, dat is 
de hoofdtaak van de organisatie. Daarnaast voelt 
het zich steeds meer verantwoordelijk voor het 
aanzwengelen en bevorderen van initiatieven op 
het gebied van circulariteit. Het vinden van nieuwe 
verwerkingstechnologieën en nieuwe toepassingen 
van gebruikt bandenrubber is, zo vindt RecyBEM, 
van groot belang voor een gezonde ontwikkeling 
van de recycling. Hoe verbetert RecyBEM de 
circulaire milieuwaarde van banden? Kees van 
Oostenrijk en Joost Kester Jacobs vertellen over de 
stip aan de horizon die RecyBEM wil zetten door 
circulair gebruik van grondstoffen te stimuleren.

“Een autoband moet aan zeer hoge eisen voldoen. Dat geldt dus 
ook voor de grondstoffen. En dat biedt kansen voor hergebruik”, 
zegt de algemeen directeur van RecyBEM Kees van Oostenrijk 
resoluut.  Toch constateert hij dat het circulaire gebruik van de 
grondstoffen uit autobanden nog in de kinderschoenen staat. 
“Het systeem in Nederland is zo ingericht dat we volgens de wet 
twintig procent van de banden moeten verwerken tot rubber- 
granulaat. Onze gecertificeerde recyclers verwerken zo’n zestig 
procent. Zij scheiden het staal en de vezels van het rubber. Het 
is een mechanisch proces waarbij  je kwalitatief goede korreltjes 
krijgt voor hergebruik. Dit proces controleren we. Het rubbergra-
nulaat vindt vervolgens op basis van vraag en aanbod toepassing 
in nieuwe producten zoals valbeschermende tegels en stalmat-
ten, maar rubbergranulaat van een specifieke korrelgrootte wordt 
ook toegepast als infill op kunstgrasvelden. Ik zie het als onze 
missie om met partijen in de autobandenindustrie de volgende 
stap te maken in chemische recyling door bijvoorbeeld pyrolyse 
en devulkanisatie. Hierdoor kunnen grondstoffen uit autobanden 
primaire grondstoffen gaan vervangen. We moeten nu het spoor   
van het circulaire gebruik van banden inzetten, zodat grondstof-
fen in de toekomst beschikbaar blijven”. 

Verlengen van de keten
Operationeel directeur Joost Kester Jacobs voegt daaraan toe dat 
we de eigenschappen van de verschillende grondstoffen zo lang 
mogelijk moeten gebruiken: “We moeten stimuleren dat de 
keten verlengt wordt waardoor de eigenschappen van grondstof-
fen zo lang en optimaal mogelijk gebruikt worden. Verbranden 
van materiaal om bijvoorbeeld energie terug te winnen kan 
namelijk altijd nog. Een voorbeeld is de toepassing van rub-
bergranulaat op kunstgrasvelden. Het is een mooi voorbeeld van 
hergebruik van de elastische eigenschappen van rubber. Zonder 
infill stuitert een bal namelijk niet. Circulair wordt de toepassing 
pas echt als het rubbergranulaat vervolgens toegepast kan 
worden in bijvoorbeeld een pyrolysefabriek waarna carbon black 
teruggewonnen kan worden.”

Samenbrengen van partijen
“Zo ver reikt onze arm echter niet”, zegt Van Oostenrijk hierop. 
“Het Besluit beheer autobanden zegt dat producenten en 
importeurs moeten zorgen voor het innemen van evenveel 
autobanden als ze op te markt brengen. Die verantwoordelijk-
heid nemen wij als RecyBEM van hen over. Ons systeem is 
gebaseerd op vrije marktwerking, waarbij garages, inzamelaars 
en recyclers vrij zijn in hun keuze met wie ze willen samenwer-
ken. Wij maken de afspraken met de inzamelaars en we certifice-
ren inzamelaars en recyclers om onze doelstellingen te halen. 
Om de circulaire milieuwaarde van autobanden te verbeteren 
moeten we dus met z’n allen de schouders eronder zetten. Wij 
stimuleren dat zo veel mogelijk autobanden als band of materi-
aal worden hergebruikt en de volgende schakel in de keten moet 
er dan weer voor zorgen dat het ontstane materiaal goed wordt 
bestemd.” “We merken dat partijen in het vervolg van de keten 
nog worstelen met de verantwoordelijkheden, maar als we de 
stip op de horizon gezamenlijk zetten, dan zorgen we er samen 
voor een duurzame toekomst voor onze kinderen. Dat is het 
juiste spoor denk ik,” besluit Kester Jacobs. 

“We moeten de circulaire milieuwaarde van banden blijven verbeteren”

RecyBEM: Een groen spoor voor onze kinderen

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

ADV. CIRCULAIRE MILIEUWAARDE tbv Marktaanbod Autobranche_460x300_spread.indd   Alle pagina'sADV. CIRCULAIRE MILIEUWAARDE tbv Marktaanbod Autobranche_460x300_spread.indd   Alle pagina's 29-06-20   14:2429-06-20   14:24



—
BLIJF IN CONTROLE TIJDENS UW REIS,
IN WELK SEIZOEN U OOK RIJDT

LANGERE  
LEVENSDUUR 3)

VERBETERDE 
PRESTATIES OP 

SNEEUW 2)

BESTE IN ZIJN KLASSE 
VOOR GRIP OP NAT 

WEGDEK 1)

Bridgestone Europe NV/SA - Netherlands Branch

Bezoek voor meer informatie onze website: 
www.bridgestone.nl

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

NIEUW

1) EU-label klasse “A”, label van de hoogste klasse voor grip op nat wegdek.
2) Gecertificeerd met sneeuwvlokkensymbool “drie bergtoppen met sneeuwvlok”-markering (3PMSF). Betere mogelijkheden op sneeuw. Gebaseerd op interne tests door 

Bridgestone op het testterrein in Zweden vs. Weather Control A005. Bandenmaat 205/55 R16 94V. Tractiekracht 3% groter dan voorganger in het bereik van [5-35 km/u]. 
Remafstand op sneeuw 3% korter dan voorganger in het bereik van [40-5 km/u]. Laterale acceleratie 4% groter dan voorganger in een slalomtest op sneeuw bij 50 km/u.

3) Zelfde kilometerprestaties als zijn voorganger vs. onze premium zomerbanden. Gebaseerd op interne tests door Bridgestone in het laboratorium vs. Weather 
Control A005. Bandenmaat 205/55 R16 94V. De levensduur van de band hangt af van de rijstijl, de bandenspanning, het onderhoud van de banden en het voertuig, de 
weersomstandigheden enz.
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ASN Autoschade Almere
gecertificeerd als Experience Center

aSn autoschade almere in almere is door franchiseorganisatie 
ASN Groep gecertificeerd als ASN Autoschade Experience Center. 
Dit betekent dat de aSn-vestiging voor aSn groep gaat fungeren 
als proeftuin voor nieuwe reparatietechnieken en equipment.

Peter Hubregtse, Algemeen Directeur ASN Groep, reikte het schild uit 
aan vestigingsmanager Paul Vuijst. In totaal opent ASN Groep dit jaar 
drie ASN Autoschade Experience Centers. Deze gaan aan de hand van 
hun opgedane kennis en ervaring andere ASN-vestigingen adviseren.

Schade herstellen steeds complexer
Aanleiding voor het ASN Autoschade Experience Center is de tech-
nologische ontwikkeling van auto’s en de toenemende complexiteit 
om schades te herstellen. Met de proeftuin wil ASN Groep voldoende 
kennis en ervaring opdoen om deze auto’s ook in de toekomst goed, 
efficiënt en volgens de OEM-normen te kunnen herstellen, met name 
de ADAS-systemen en de kalibratie ervan.

Naast de complexer wordende autotechniek houdt het ASN Auto-
schade Experience Center zich bezit met onderzoek en opleidingen 
die de ASN-medewerkers leren werken met nieuwe reparatiemetho-
den volgens de voorschriften van de autofabrikant. Onderzocht wordt 
hoe bestaande reparatiemethoden veiliger, efficiënter en sneller kun-
nen worden uitgevoerd met minimaal materiaalverbruik en slimmere 
procedures. Daarnaast wordt onderzocht hoe bij de reparatie minder 
fijnstoffen vrijkomen en hoe de processen in de werkplaats kunnen 
worden verduurzaamd. 

www.asnautoschade.nl

Drie nieuwe 
slangassortimenten Gates
gates presenteert drie nieuwe gates automobielslangassortimen-
ten van OE-kwaliteit voor toepassing op personenauto’s. Het gaat 
om een serie voorgevormde brandstofslangen voor benzine- en 
dieseltoepassingen in brandstofsystemen, carterontluchtingsslan-
gen en luchtinlaatslangen.

De aanloopfase van elk van de nieuwe OE-kwaliteitsseries zal tege-
moetkomen aan een bestaande vraag van eindgebruikers in de markt. 
De nadruk zal daarbij liggen op de populairste voertuigen waarvoor 
inmiddels al veelvoorkomend op werkplaatsniveau reparaties worden 
uitgevoerd.

Voorgevormde brandstofslangen
De rol van de voorgevormde brandstofslang is het circuleren van 
brandstof vanuit de brandstoftank naar de injectoren. Het nieuwe 
Gates-assortiment biedt duurzamere oplossingen voor problemen die 
worden veroorzaakt door een slechte brandstofkwaliteit, wat verstop-
pingen kan veroorzaken.  

Carterontluchting
Oliedampen en gassen uit het carter van de motor worden via de 
carterontluchtingsslangen naar het inlaatspruitstuk gevoerd. Bepaal-
de materialen die bij de constructie van dergelijke slangen werden ge-
bruikt, waren samengesteld uit kunststof materialen die te hard waren 
en nu defect beginnen te raken. Alle carterontluchtingsslangen in het 
nieuwe Gates-assortiment bevatten kunststoffen die duurzamer zijn.  

Luchtinlaat
Lucht wordt via de luchtinlaatslang vanuit de luchtfilterkast naar de 
motor gevoerd. Dankzij de jarenlange ervaringen op OE-gebied wor-
den de luchtinlaatslangen van Gates vervaardigd uit beproefde EPDM- 
en NBR-materialen en naar de normen van voertuigfabrikanten.  

www.gates.com 



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!



Virtuele introductie
nieuwe Wintrac-band
van Vredestein
Vredestein heeft zijn vermaarde Snow-
trac-band verbeterd en het model als 
Wintrac gerebrand. De nieuwe band is zelfs 
nog geschikter voor de huidige Europese 
winters, omdat deze betere prestaties 
levert in alle soorten natte omstandigheden 
en tegelijkertijd uitstekend blijft rijden op 
sneeuw. 

De nieuwe Wintrac zou aanvankelijk op 
The Tyre Cologne-beurs worden onthuld. 
In plaats hiervan is het de eerste virtuele 
introductie van Vredestein terwijl het merk 
blijft innoveren en zich ontwikkelen in deze 
uitdagende tijd.  Het nieuwe model vertegen-
woordigt een belangrijke verandering van 
perspectief, van een band die voornamelijk 
is bedoeld voor het rijden op sneeuw tot een 
allround winterband, vandaar de rebranding 
van ‚Snowtrac‘ naar ‚Wintrac‘. De band is met 
name beter toegerust op Europese winter-
omstandigheden en maakt samen met de 

Wintrac Pro (zijn ultra-high performance 
tegenhanger) deel uit van de nieuwe Vrede-
stein Wintrac-familie.

Verbeterd profielontwerp
De Wintrac profiteert van een nieuwe struc-
tuur en nieuwe materialen. Het verbeterde 
profielontwerp omvat een speciale V-groef-
structuur met een gegarandeerd afvoerpro-
fiel voor een optimale waterafvoer in zowel 
de lengterichting als in de dwarsrichting. 
Schouderblokken bevatten gepatenteerde 
‚adaptieve‘ 3D-lamellen, waardoor de totale 
groeflengte wordt verlengd. Dit zorgt voor 
uitstekende prestaties in de winter gedu-
rende de levensduur van de band. Op elkaar 
aangesloten groeven in de schouderblokken 
zorgen voor extra stabiliteit en verbeteren 
de rijprestaties aanzienlijk in droge en natte 
weersomstandigheden. 

www.vredestein.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

www.D2.nl
T 0348-471968

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.



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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AUTONIEUWS

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

Geen blinde hoeken in nieuwe 
Kia dankzij real-time videofeed
De nieuwe Kia Sorento, verwacht in het derde kwartaal van dit jaar, 
wordt uitgerust met een groot aantal hightech features die het com-
fort, de connectiviteit en de veiligheid naar een next level brengen. 
Een mooi voorbeeld is de geavanceerde Blind-Spot View Monitor 
(BVM) met real-live camerabeelden van voertuigen die zich in de dode 
hoek bevinden. De live videobeelden van het BVM-systeem worden 
getoond in het nieuwe, volledig digitale ‘Supervision’ instrumenten-
cluster en verbeteren het zicht van de bestuurder aan beide flanken 
van de auto tijdens het rijden. De videobeelden worden kort getoond 
op de plek waar normaliter de snelheidsmeter of de status van het 
hybridesysteem wordt weergegeven. De video feed komt van high-res 
groothoekcamera’s die discreet zijn geïntegreerd in de buitenspiegels.

Nieuwe Porsche 911 Targa 
maakt trio compleet
Deze zomer completeert Porsche de carrosserievarianten van de 
992-reeks. Na de Coupé en de Cabriolet debuteert nu de derde variant 
van de huidige 911-generatie: de vierwielaangedreven 911 Targa 4 
en 911 Targa 4S. Hét onderscheidende element van de Targa blijft 
zijn innovatieve, volledig automatische daksysteem. Net als het 
oorspronkelijke Targa-model uit 1965 beschikt de nieuwe variant over 
de kenmerkende, brede rolbeugel, een te openen daksectie boven de 
voorstoelen en een rondom doorlopende achterruit. Het dak kan in 
slechts 19 seconden worden geopend of gesloten. De nieuwe 911 
Targa wordt aangedreven door een 3,0-liter zescilinder boxermotor 
met dubbele turbo’s. In de 911 Targa 4 levert hij 283 kW/385 pk bij 
6.500 tpm, 11 kW/15 pk meer dan in de vorige generatie. De topsnel-
heid van de 911 Targa 4S bedraagt 304 km/u (+3 km/u).

Nieuwe Opel Mokka bijna 
klaar voor productie
Opel maakt zich gereed voor de productiestart van de volgende ge-
neratie Mokka. Voor de volledig nieuwe crossover heeft Opel diverse 
ontwikkelingsdoelen gesteld, waarbij extra focus ligt op rijdynamiek, 
efficiency en hoogwaardige kwaliteit. Met de voor Opel typische 
precisie leggen de Opel-engineers momenteel de laatste hand aan de 
nieuwe Mokka, voordat de productie eind 2020 van start gaat.

Bij het Test Center Rodgau-Dudenhofen in Duitsland vinden momen-
teel werkzaamheden plaats om te zorgen voor optimaal akoestisch 
comfort in het interieur, uitstekende voertuigveiligheid op hoge snelhe-
den en het voor Opel typische stuur- en pedaalgevoel. De nieuwe ge-
neratie Opel Mokka staat op een compleet nieuw platform, genaamd 
CMP (Common Modular Platform). Deze modulaire voertuigarchitec-
tuur biedt maximale flexibiliteit tijdens de voertuigontwikkeling. 



WAECO.COM

GA VOOR RENDABEL EN VEILIG ONDERHOUD 
MET WAECO

Er is een ruime keus aan aircoservicestations voor R 1234yf. Het maakt niet uit of u een nieuwkomer of 
gevestigde speler bent, werkplaatsapparatuur van WAECO is leverbaar in verschillende prijs- en prestatiecategorieën. 

Alle modellen hebben één ding gemeen: ze bieden alles wat nodig is om onderhoud aan voertuigairco’s 
rendabel en veilig te kunnen uitvoeren. 

LOW EMISSION  
TERUGVERDIENMODEL

1BEST

BEL OF MAIL ONS   T. +31 (0)76 50 29 010   E. sales@dometic.nl

DÉ STANDAARD

2BETER

HET INSTAPMODEL

3GOED

KIES EEN AIRCOSERVICESTATION 
DIE BIJ U PAST

ASC 5500 G RPA 

• Geavanceerd, volautomatisch   
 servicestation met een vulcilinder van 16 kg. 
•  Koudemiddelbesparende Low Emission
 Technologie. 

ASC 5300 G

•  Klassiek, volautomatisch servicestation met  
 een vulcilinder van 15 kg. 
•  Geïntegreerde vulhoeveelheid-database,  
 praktisch display, verwarmde vulcilinder, 
 printer, gepatenteerd 
 vulsysteem voor olie 
 en uv-contrastvloeistof 
 en meer.

ASC 5100 G

• Voordelig, volautomatisch servicestation  
 met een vulcilinder van 8 kg. 
•  Voor werkplaatsen die weinig airco  
 onderhoud hoeven uit te voeren. Ook 
 ideaal als “back-up station” 
 in het hoogseizoen. 

R 1234yf

Low Emission

€6.395,-
NU: €5.495,-

€4.295,-
NU: €3.595,-

€3.595,-
NU: €2.995,-

Extra veilig: 
 inclusief 

geïntegreerde 
koudemiddel 

analyzer

R 1234yf R 1234yf
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