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Als een van de eerste bedrijven die all-
season-banden introduceerde profiteert 
Vredestein nu van meer dan 28 jaar ervaring 
in het produceren van allseason-banden. 
Vandaag de dag heeft het merk het groot-
ste assortiment allseason-banden in de 
Europese markt. Om de leidende positie te 
behouden en uitstekend te blijven presteren 
in de Europese bandentests heeft Vredestein 
zijn producten in de markt voor kleinere 
maten doorontwikkeld. Deze zijn inmiddels 
gemeengoed geworden. 

Hoogwaardige prestaties 
met slimme oplossingen
Met de nieuwe Quatrac in 15 en 16 inch 
biedt Vredestein een goed uitgebalanceerde 
allseason-band. Deze band zorgt bovendien 
voor minder belasting van het milieu door 
brandstofbesparingen te realiseren dankzij 
het lagere gewicht en minder rolweerstand.  
De Quatrac combineert uitstekende winter- 
en zomereigenschappen dankzij de geves-
tigde kennis van Vredestein, het gebruik van 
gloednieuwe materialen en een paar slimme 
aanpassingen die de prestaties naar een 
nieuw niveau tillen.  

Beide schouders van de band zijn nu 
geschikt voor gebruik in de zomer, terwijl 
het midden van de band meer wintergeori-

enteerd is, met een hogere lamelledichtheid 
voor betere tractie. Het aantal schouderblok-
ken is afgestemd op de banddiameter om 
te zorgen voor superieure prestaties in de 
winter. De band heeft ook een diep V-vormig 
profiel, geperfectioneerd door finetuning van 
hoeken en luchtverhouding. 

Verbeteringen ten opzichte 
van zijn voorganger
De nieuwe Quatrac presteert 12% beter 
dan zijn voorganger op rijgedrag op droog 
wegdek dankzij het grotere contactoppervlak 
en stijvere schouderblokken. De silicacom-
pound en het V-vormige patroon zorgen voor 
een 20% beter rijgedrag op nat wegdek en 
10% hogere prestaties bij remmen op nat 
wegdek. 

De band is speciaal ontworpen voor Eu-
ropese wegen en wordt geleverd met het 
sneeuwvloksymbool met drie bergtoppen, 
dat aangeeft dat de band geschikt is voor 
gebruik in de winter en in heel Europa.  

Hoge ogen in allseason-bandentest
De nieuwe allseason-band kwam uitzon-
derlijk goed uit de bus bij de prestigieuze 
jaarlijkse test van AutoBild. De Quatrac werd 
tweede van de 32, waarbij alle grote namen 
uit de bandenindustrie meededen. De Qua-

trac wordt sterk aanbevolen vanwege zijn 
voorbeeldige prestaties en maakte indruk 
met zijn stabiele rijgedrag op besneeuwde 
hellingen. De band presteerde ook het beste 
op het gebied van aquaplaning en als een 
van de beste op nat en droog wegdek, korte 
remwegen en kilometrage. 

www.vredestein.nl

Vredesteins Quatrac 
nieuwe evolutie 
in groeiend 
allseason-segment
Het europese allseason-segment is vorig jaar met 23% procent gegroeid. Vredestein blijft 
zijn producten verder ontwikkelen en zijn allseason-expertise benadrukken. In 2019 introdu-
ceerde Vredestein de Quatrac Pro en was daarmee het eerste merk dat een allseason-band 
voor auto‘s uit het hogere segment met hoge prestaties introduceerde. Met de introductie 
van de nieuwe Vredestein Quatrac vergroot Vredestein nu zijn assortiment in het segment 
voor kleinere velgmaten. 
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KwikFit Bandenmonitor: 
vierseizoenenband blijft 
populair bij automobilisten
Het aantal vierseizoenenbanden in het to-
tale nederlandse personenwagenpark blijft 
stijgen. Maar liefst 16,4% van de automobi-
listen rijdt op deze banden. Dit gaat, net als 
vorig jaar, ten koste van de zomerband.

Hoewel er werd gerekend op een daling van 
het aandeel winterbanden, zien we toch weer 
een toename van het aantal automobilisten 
dat in de zomer doorrijdt op winterbanden, 
ondanks alle nadelen hiervan. Dit blijkt uit 
de achttiende KwikFit bandenmonitor die 
in augustus is gehouden onder ruim 2.200 
voertuigen.

Grootste marktaandeel 
voor Continental
De merken in de top 10 zijn hetzelfde als 
vorig jaar. Wel zijn enkele merken van plaats 
gewisseld. Continental is weer de nummer 1 
met het grootste wegdekaandeel van 19,7%. 
Michelin volgt als tweede met 17,9% en op 
nummer 3 zien we Vredestein met 11,9%. 
Deze top 3 is samen goed voor 49,5% van 
het aantal gemonteerde banden onder het 
Nederlandse wagenpark.

Vierseizoenenbanden 
stijgt nog steeds
De top 3 in vierseizoenenbanden blijft on-
veranderd met Vredestein als grote nummer 
1 met 35,5%, gevolgd door Michelin met 
20,1%. Op 3 vinden we Goodyear met 8,8%. 
Bij de vierseizoenenbanden neemt de top 3 
inmiddels 64,4% wegdekaandeel voor hun 
rekening. Deze toename gaat vooral ten 
koste gaat van de zomerband.

Zomerbanden
Continental heeft weer het grootste weg-
dekaandeel in zomerbanden met 23,2%. 
Michelin volgt met 18,2% op plaats 2. 
Vredestein zien we voor het eerst in de top 
10 zomerbanden en haalt plaats 3 met 7,2%. 
Het aandeel zomerbanden is ook nu weer 
gedaald. Vorig jaar behaalde de zomerband 
een wegdekaandeel van 84,1% en dit jaar 
komt het aandeel uit op 78,3%. Het aandeel 
winterbanden dat in de zomer nog onder 
personenauto’s zit gemonteerd is ook nu 
weer toegenomen naar 5,4%. Dit is niet be-
vorderlijk voor de rijveiligheid en het milieu. 
Een winterband heeft veel minder grip bij 

zomerse temperaturen. En de band slijt veel 
sneller. “We zien dat een aantal consumen-
ten hun bandenwissel heeft uitgesteld of 
beter gezegd afgemeld, in verband met de 
‘intelligente lockdown’ op het moment van 
de geplande afspraak. Ondanks de genomen 
coronamaatregelen in onze werkplaatsen, 
bleven deze consumenten weg van de 
bandenwissels.” Aldus Arjan van der Meer, 
Marketing Director bij KwikFit.

Over de KwikFit 
Bandenmonitor najaar 2020
KwikFit vindt het als grootste onafhan-
kelijke bandenverkoper belangrijk om het 
wegdekaandeel per type band en merk in 
kaart te brengen. Daarom laat KwikFit hier 
ieder halfjaar onafhankelijk onderzoek naar 
uitvoeren door JES Marketing Onderzoek. 
Het onderzoek voor de achttiende KwikFit 
Bandenmonitor is uitgevoerd in augustus 
2020 onder 2.218 particuliere en zakelijk 
gereden auto’s. 

www.kwik-fit.nl
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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.
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Snelle diagnose 
met HUNTER 
balanceerapparatuur
De HUnter road Force elite is volgens de fabrikant ’s werelds 
snelste diagnostische balanceermachine. Het voert een balance-
ring niet alleen snel uit maar kan ook wiel-gerelateerde problemen 
oplossen. Dit is iets wat de traditionele balanceermachines niet 
kunnen. 

Behalve het meten van de radiale krachtvariatie kan ook de trek in een 
band gemeten worden, waarna de balanceermachine een plaatsings-
advies geeft. Het is de ideale combinatie met de Hunter HawkEye 
Elite QuickGrip.

HUNTER uitlijnapparatuur
De HUNTER Quick Check Drive is een gloednieuw revolutionair 
wieluitlijn-inspectiesysteem. Met de Quick Check Drive geïnstalleerd 
bij de ingang van de werkplaats kan 
de uitlijning van elk voertuig direct 
gecontroleerd worden. De Quick 
Tread Edge, leverbaar in een in- en 
opbouw versie, is een profieldiepte 
meetsysteem. Het kan worden 
toegevoegd aan de Quick Check 
Drive om een nog 
completer beeld van het 
voertuig te krijgen.

www.explora.nl

Autobandenpartner: Nieuw 
bandenconcept Fource
Fource introduceert een nieuw bandenconcept dat haar garageklanten 
helpt om een betere partner in banden te zijn voor de automobilist. Door 
middel van marketing- en technische ondersteuning en online zichtbaar-
heid laat de garagist met autobandenpartner zien dat hij de expert is. 

Banden zijn in het moderne autobedrijf een substantieel onderdeel gewor-
den van het verdienmodel en niet meer weg te denken uit de werkplaats. 
De diversiteit en het assortiment is de laatste tien jaar alleen maar groter 
geworden. Zowel autobedrijven als automobilisten zien door de bomen het 
bos niet meer. De markt heeft behoefte aan een ondersteunende factor 
om in de steeds complexer wordende bandenmarkt te kunnen opereren. 
Autobandenpartner is een antwoord hierop. 

Schaalgrootte zonder verlies identiteit
Alle autobedrijven die zich aansluiten bij Autobandenpartner komen terecht in 
de garage finder op de website waardoor men eenvoudig te vinden is voor de 
klant. ‘Het is niet weer een bordje aan de gevel. Met dit concept kent de gara-
gist vele voordelen en willen we ook echt de consument naar hem toetrekken 
voor bandenonderhoud door hier een actieve (online) marketingcampagne 
op uit te voeren, waar we vooral focussen op veiligheid’, vertelt Johan van 
der Hoeven, Sales Director van Fource. ‘Er zijn diverse werkplaats concepten 
waarmee een garagist zich compleet als bandenspecialist positioneert, maar 
een degelijk marketingconcept, waarmee het autobedrijf kan laten zien dat hij 
specialist is zonder dat hij zijn identiteit verliest, dat miste nog’. 

Marketing- en technische ondersteuning
De technische ondersteuning bestaat onder andere uit diverse bandentrai-
ningen verzorgd door Automotive Academy, ondersteuning bij TPMS-on-
derhoud, balanceren en uitlijnen. De marketing-ondersteuning bestaat 
onder andere uit POS-materiaal, banden labels, controlelijsten en twee 
HAH-kranten per jaar. Hiervoor hoeft het autobedrijf geen extra investering 
te doen, maar kan wel zijn doelstelling behalen. Per verkochte band spaart 
de garagist voor een marketingpot, waaruit hij de marketingondersteuning 
bekostigt. Hoe meer banden er per monteur verkocht worden, des te hoger 
de bijdrage is.

www.fource.nl
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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

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

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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Plan-IT zorgt voor 
probleemloze 
bandenwisselperiode
Wordt u ook al nerveus wanneer de bandenwisselperiode er aan 
komt? Veel druk op de telefoon en een overvolle werkplaats, weinig 
tijd voor andere type afspraken en een planning waarvan u maar 
moeilijk het overzicht houdt? Het lijkt een noodzakelijk kwaad, maar 
dat hoeft niet!

Plan-IT Werkplaats in combinatie met Plan-IT Online zorgt dat u deze 
periode zonder problemen tegemoet kunt zien. Met een juist inge-
richte Plan-IT Werkplaatsmodule biedt u klanten de kans om zelf hun 
bandenwissel te plannen. Op basis van de beschikbare ruimte in de 
planning bepaalt de klant, zonder tussenkomst van de garagist, een 
datum en tijd om de bandenwissel uit te voeren.

Volautomatisch
De klant dient een planverzoek in die vervolgens “vol automatisch” als 
reservering in Plan-IT Werkplaats verschijnt. Daarmee wordt ook “vol 
automatisch” de beschikbare capaciteit aangepast, zodat dubbele 
afspraken voorkomen worden. Vooral in de weekenden heeft men 
daarmee een extra receptie medewerker beschikbaar, zonder dat deze 
op de loonlijst staat en blijft men baas over de eigen planning. 

Geen druk op de telefoon meer, klanten hoeven niet meer teruggebeld 
te worden en de planning blijft overzichtelijk. Men kan zelfs proactief 
een e-mail sturen naar klanten met een link naar de online planmodu-
le. Zo worden zij nog eens extra gemotiveerd om de afspraak online 
te maken. 

www.plan-it.nl  

Smart Corghi System 
reduceert stress van de band
Explora is exclusief importeur van Corghi 
banden(de-)monteerapparatuur voor perso-
nenauto’s en trucks. Eén van de patenten van 
Corghi is het “Smart Corghi System”. Dit re-
duceert de stress van de band. Deze techniek 
zit ook op de Corghi Master 28. Deze machine 
is zeer geschikt voor RunFlat en UHP 
banden. Dit is maar één item uit een 
hele range van banden(de-)
montagemachines. 
De range bestaat 
uit standaard tafel-
machines tot een 
volautomatische 
Artiglio Master Code.

www.explora.nl

Qweon lanceert 
bandenapp 
TyreTracker 
Qweon heeft begin dit jaar een gloednieuwe gratis app op de markt 
gebracht. 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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Techno Vector wheel alignment systems

€9.995*
*excl. btw en geldig t/m 31-12-2020

INTRODUCTIE PRIJS

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

technologies

NIEUW

Techno Vector 7  

Aluminium uitvoering met  

4 camera’s

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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glasurit introduceert met de 100 Line haar meest geavanceerde 
watergedragen basislaksysteem. Met de nadruk op eco-effectiviteit 
en de hoogste productkwaliteit voldoet deze nieuwe productlijn aan 
de hoogste eisen van het moderne schadeherstelbedrijf.

“De Glasurit 100 Line is een gamechanger voor onze klanten. Met deze 
lijn bieden we ze niet alleen ongekende kwaliteit en effectiviteit, maar 
ook de laagste VOS-waarde in de markt. Tel daar nog bij op de uitste-
kende kleurstabiliteit, de gebruiksvriendelijke applicatiemogelijkheden 
en de milieu-eigenschappen, en het is wel duidelijk dat de 100 Line het 
meest innovatieve en duurzame laksysteem op de markt is, waarmee 
onze klant meer auto’s gespoten krijgt”, zegt Fabien Boschetti, Director, 
Global Marketing, BASF Automotive Refinish Coatings Solutions. 

Besparing op verwerkingstijd
“Vergeleken met de basislakken die op dit moment op de markt zijn, 
kunnen klanten een gemiddelde besparing tot wel 35% op de totale 
verwerkingstijd verwachten, dankzij snellere applicatie en kortere 
uitdamptijden. Daarnaast is minder materiaal nodig, wat nog een extra 
besparing van 20% oplevert,” voegt Boschetti toe.

De Glasurit 100 Line maakt gebruik van een innovatieve pigment-
technologie, waarmee schadeherstelbedrijven voorbereid zijn op 
het huidige en toekomstige spectrum van schitterende kleuren in de 
auto-industrie. De kleurstabiliteit van de 100 Line is uitstekend en zeer 
goed bestand tegen invloeden van buitenaf. Daarnaast loopt Glasurit 
voorop met digitale oplossingen voor kleurmanagement en tilt met de 
spectrofotometer RatioScan 12/6 het zoeken naar de juiste kleur naar 
een nieuw niveau. Klanten kunnen gemakkelijk en snel de precieze 
kleuren bepalen en hebben toegang tot miljoenen kleurformules. 

www.100line.glasurit.com 

Falken Eurowinter 
HS01: uitstekende 
grip op glad wegdek
De Falken eurowinter HS01 is volgens de laatste bandentest door 
de austrian automobile, Motorcycle and touring Club een van de 
meest solide winterbanden voor personenwagens op dit mo-
ment. Het testveld bestond uit 15 kandidaten die werden getest 
in de maat 205-55 r16. De winterband van Falken haalde daarin 
de 6e plaats.

Het oordeel “goed in natte omstandigheden” is vooral relevant voor 
veiligheidsbewuste bestuurders, aangezien de winter in Midden-Eu-
ropa gekenmerkt wordt door een relatief hoog aantal regenachtige 
dagen. Zijn goede grip in natte omstandigheden zorgen ervoor dat 
kritieke rijsituaties naar de achtergrond verdwijnen.

Goed presteren in winterse omstandigheden
De afgelopen jaren zijn de strenge winters met veel sneeuw en 
ijs minder frequent geworden. Maar goed presteren in winterse 
omstandigheden is nog steeds cruciaal voor winterbanden. Op ijs 
wordt de Falken Eurowinter HS01 net zo positief beoordeeld als 
de testwinnaars. Een ander sterk punt is het hoge kilometragever-
mogen dat door goede slijtvastheid kan 
worden bereikt. “We zijn erg blij met 
de positieve beoordeling van de 
Falken Eurowinter HS01 in een 
zeer competitieve omgeving. 
Automobilisten zullen de 
winter veilig doorkomen 
met onze producten”, zegt 
Andreas Giese, Senior 
Manager van Falken 
Europe GmbH.

De Falken Eurowinter 
HS01 is verkrijgbaar 
bij TTI Tyre Trading in 
meer dan 100 maten in 
13 tot 21 inch. De band 
heeft het snelheidssym-
bool H, T, V en W.  

www.tti.nl

Glasurit 
introduceert 
100 Line
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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.

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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Accuhefwagen Condor voor elektrische voertuigen
Overlander levert sinds kort van Condor 
Equipment een mobiele accuhefwagen die 
speciaal is ontwikkeld voor elektrische voer-
tuigen. Door de mobiele- en precieze manoeu-
vreerbaarheid is het uit- en inbouwen van het 
accupakket gemakkelijk uit te voeren. Het 
bovenste platform kan vrij bewegen met een 
bereik van 30 mm en het onderste platform 
met 20 mm. De accuhefwagen voldoet daar-
door voor meerdere positioneringsbehoeften. 
Het hefvermogen is 1.200 kg en de hefhoogte 
800 tot 1.810 mm. De heftafel is ook geschikt 
om de versnellingsbak en andere kwetsbare 
onderdelen te monteren- en demonteren 
onder alle soorten hefbruggen.

HELLA lanceert nieuwe full-led 
verstralers voor vrachtwagens
Verhogen van de verkeersveiligheid en over-
zicht houden in elke rijsituatie: de eisen aan 
voertuigverlichting in bedrijfsvoertuigen zijn 
hoog. Daarnaast wordt de individuele uitstra-
ling van voertuigen steeds belangrijker. In dit 
kader brengt verlichting- en elektronica-expert 
HeLLa nu nieuwe full-led-extra koplampen op 
de markt uit de al decennia bekende Jum-
bo-serie.

De nieuwe Jumbo LED verstraler combineert 
functie en design in één product. Het hoogte-
punt is het opvallende LED-positielicht, dat zich 
presenteert in de vorm van een vriendelijke glim-
lach. Ingeschakeld presenteert de lichtsignatuur 
met de hoge herkenningswaarde zowel overdag 
als ‘s nachts een karakteristiek lichtdesign.  

Twee montagevarianten
De Jumbo LED is verkrijgbaar in twee monta-
gevarianten, zowel voor staande als hangende 
montage. Een ander voordeel van de LED-va-
rianten is de lichtkleur, die lijkt op daglicht en 
bijdraagt aan het rijden zonder vermoeidheid. Bo-
vendien maakt het grootlichtsignaal het gebruik 
van een opvallende knipperlichtfunctie mogelijk. 
Daarnaast heeft de Jumbo LED een slagvaste, 
lichtgewicht kunststof behuizing van thermo-
plastisch materiaal en biedt hij ook een hoge 
energie-efficiëntie met een laag stroomverbruik.

De Jumbo LED is getest volgens de nieuwe 
ECE-voorschriften (ECE R149 grootlicht, ECE 
R148 positielicht, ECE R10 EMC). De verstraler 
wordt geleverd in de verlichtingsvariant ECE Ref. 

25 en is ideaal voor montage op een dakbeugel. 
Dankzij de multivoltage functie is de Jumbo 
LED geschikt voor 12 en 24 volt spanning.

www.hella.nl

www.overlander.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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Nieuwe compressor 
Metabo ideaal voor 
mobiel gebruik
De nieuwe olievrije compressor basic 160-6 W oF van Metabo kan door 
het lage gewicht van slechts 8,4 kg en de geringe afmetingen gemak-
kelijk worden vervoerd. Met de inklapbare handgreep en geïntegreerde 
kabelopwikkeling kan hij overal mee naartoe worden genomen.

‘Door de olievrije zuigercompressor heeft de compressor maar weinig on-
derhoud nodig’, vertelt Julian Sauter, productmanager bij Metabo. Ook bij 
temperaturen onder nul werkt de compressor probleemloos en kan onder 
alle omstandigheden vervoerd en gebruikt worden. ‘Op de stabiele rubber-
pootjes staat hij altijd stevig en het geïntegreerde buizenframe beschermt 
alle onderdelen optimaal’, aldus Sauter. De nieuwe compressor kan voor 
uiteenlopende toepassingen worden gebruikt. De tankinhoud bedraagt 
6 liter. Daarmee is deze compressor bijvoorbeeld heel geschikt voor het 
tackeren, nieten, uitblazen en het vullen van banden of werkzaamheden 
met kitpistolen met kokers, vetpersen en popnageltangen.

Altijd de juiste druk
De bedienings- en weergave-elementen zijn ergonomisch geplaatst: met 
2 goed afleesbare manometers voor de tank- en werkdruk en een grote 
draaiknop kan de druk gemakkelijk en passend voor elk gereedschap 
worden ingesteld. Een geïntegreerde overbelastingsbeveiliging beschermt 
de motor tegen oververhitting. Het condensventiel kan door de gemakke-
lijk te bereiken kraan met vleugelgreep eenvoudig met één hand worden 
opgedraaid. De universele koppeling is uitwisselbaar met de internationa-
le normen van alle Euro-, ARO- en ISO-steeknippels. De nieuwe compres-
sor maakt het uitgebreide perslucht-programma van Metabo helemaal 
compleet. Dit programma reikt van compacte compressoren op accu tot 
grote machines met een ketel van 270 liter.  

www.metabo.com

3/4“ accu slagmoersleutel 
voor extreme applicaties
Snap-on tools heeft de Ct9100 accu Slagmoersleutel met driekwart 
inch aandrijfvierkant geïntroduceerd. Dankzij zijn zware slagmecha-
nisme heeft Snap-on nu ook een draadloze slagmoersleutel voor 
extreme heavy-duty en industriële omstandigheden.

Om een slagmoersleutel harder te laten slaan, is een grotere en zwaar-
dere interne ‘hamer’ nodig. En dat is waar Snap-on de nieuwe CT9100 
mee uitgevoerd heeft. Mede dankzij de 18 Volt accu is het resultaat een 
buitengewoon startkoppel van 1.762 Nm en een maximumkoppel van 
maar liefst 1.355 Nm. Met 2.100 slagen en 1.500 toeren per minuut is 
zelfs de meest extreem vastzittende moer of bout geen probleem voor 
de CT9100.

Sterk en betrouwbaar
Omdat de borstelloze elektromotor van de Snap-on CT9100 geen on-
derdeel van de behuizing is, is de machine veel sterker en betrouwbaar-
der geworden. Bovendien zorgt deze constructie dat de draadloze slag-
moersleutel continu en langdurig een hoog vermogen kan leveren. Met 
behulp van een microprocessor gestuurde schakelaar kan nauwkeurig 
bepaald worden hoeveel kracht de machine moet leveren. De kracht 
om bouten en moeren los te draaien en de kracht om ze weer vast te 
draaien zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar. Op deze manier kan de 
machine veel kracht leveren om bouten en moeren los te krijgen. 

www.snap-on.eu



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



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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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

AGILIS nieuwe lijn 
watergedragen lakken R-M
R-M lanceert met AGILIS een nieuwe lijn watergedragen reparatielakken. 
Met het laagste VOS gehalte en de hoogste eco efficiëntie ooit brengt de 
nieuwe basislaklijn volgens R-M een revolutie teweeg in de wereldwijde 
markt voor premium autoreparatielakken. AGILIS verhoogt de producti-
viteit en draagt daarmee bij aan nog betere prestaties voor schadeher-
stelbedrijven. Deze nieuwe lijn is het innovatieve antwoord op huidige 
en toekomstige uitdagingen, met een nieuwe pigmenttechnologie, een 
sneller verwerkingsproces en efficiëntere applicatietechnieken en de mo-
gelijkheid om uit miljoenen kleuren te kiezen. AGILIS-gebruikers profite-
ren van een complete set van specifiek ontwikkelde oplossingen om elk 
proces in de spuiterij te stroomlijnen. Het ergonomische nieuwe 
mengstation van AGILIS zorgt voor een snel-
le cloudverbinding met de kleursoftware 
van R-M en het online beheer van 
technische informatie.  

www.rmpaint.com

Goede 
beschermingsmaterialen 
belangrijker dan ooit

Bescherming van personeel 
in garage- en schadeherstel-
bedrijven, 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, pool-
hoes 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
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Suzuki introduceert de vernieuwde Swift. De populaire hatchback 
krijgt een nog zuinigere Smart Hybrid-aandrijflijn, een completere 
standaarduitrusting en een uitgebreider pakket aan veiligheidssyste-
men. Bij de marktintroductie wordt eerst de scherp geprijsde topuit-
voering van de Swift, de Style, gelanceerd. De Suzuki Swift in Style 
uitvoering beschikt onder meer over adaptieve cruise control, LED-ver-
lichting voor de koplampen, dagrijverlichting en achterlichten, 16 inch 
lichtmetalen wielen, geregelde airconditioning, stoelverwarming, een 
7 inch infotainmentsysteem met Apple CarPlay, Android Auto en na-
vigatie, parkeersensoren achter en het Suzuki Safety System Pro. De 
vernieuwde Suzuki Swift is uitgerust met de nieuwe generatie van de 
Smart Hybrid-aandrijflijn. Met een gemiddeld brandstofverbruik van 
4,9 liter op 100 kilometer (WLTP) en een CO2-uitstoot van 111 gram 
per kilometer, is de Swift nog zuiniger en schoner dan voorheen.   

Puur rijplezier met nieuwe Audi 
S3 Sportback en Limousine

20 jaar geleden gaf audi met de S3 het startschot voor het spor-
tieve premium compact segment. De nieuwe S3 Sportback en S3 
Limousine zetten de dynamische traditie voort. Hun 2.0 tFSI met 
een vermogen van 228 kW/310 pk en een koppel van 400 nm maakt 
een acceleratie van 0-100 km/u in 4,8 s mogelijk. ook intelligente 
quattro vierwielaandrijving, de zeventraps S tronic-transmissie en 
het sportonderstel dragen bij aan rijplezier van topklasse.

De nieuwe S3-modellen zijn direct herkenbaar aan hun grote singleframe 
grille met ruitpatroon, de grote luchtinlaten en de buitenspiegels in alumi-
niumlook. Optioneel zijn Matrix LED-koplampen met specifieke dagrijver-
lichting leverbaar. Ook de achterzijde heeft typische S-kenmerken als vier 
uitlaatpijpen en een grote diffuser.  

Hightech 2.0 TFSI
De 2.0 TFSI met 228 kW/310 pk een koppel van 400 Nm is een fraai staaltje 
hightech. Zo beschikt hij over het Audi Valve Lift System (AVS), dat de mate 
van opening van de inlaatkleppen reguleert. Ook het slimme warmtema-
nagement draagt bij aan optimale efficiency. Beide S3-modellen accelereren 
in 4,8 s van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Via Audi 
drive select kan de bestuurder voor een extra intense motorsound kiezen.  

De nieuwe Audi S3 Sportback en S3 Limousine worden vanaf oktober op de 
Nederlandse markt verwacht. De exacte specificaties en de prijzen worden 
kort voor de marktintroductie bekend gemaakt.

Suzuki Swift 
completer dan ooit

Porsche Taycan: 
snellere acceleratie 
en meer laadgemak
Porsche voert vanaf het nieuwe modeljaar in oktober tal van inno-
vaties door voor de Taycan. De nieuwe Plug & Charge-functie maakt 
gemakkelijk opladen en betalen mogelijk zonder kaart of app.  Andere 
nieuwe innovaties zijn onder meer voertuigfuncties die flexibel online 
zijn te bestellen, een gekleurd head-up display en een ingebouwde 
AC-lader met een laadvermogen tot 22 kW. Daarmee kan de accu 
ongeveer twee keer zo snel worden geladen als met de standaard 
11 kW AC-lader. De Taycan Turbo S accelereert nu nog sneller. De 
sprint van nul naar 200 km/u is met ingeschakelde Launch Control 
nu mogelijk in 9,6 seconden, 0,2 seconden sneller dan voorheen.  Een 
andere nieuwe functie is batterijbesparend opladen. Hiermee kan het 
laadvermogen worden beperkt tot circa 200 kW, mocht er toch een 
langere pauze gepland staan. 
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Kia onthult Europese 
versie vernieuwde Stinger
De kia Stinger maakt indruk met zijn fraaie design, hoge prestaties 
en de dynamische rijkwaliteit. De gran turismo van kia krijgt nu een 
aantal interessante upgrades. 

De vernieuwde Stinger is direct te herkennen aan de subtiele 
designupdates binnen en buiten. Aan de voorzijde wordt de 
opvallende ‘tiger nose’ grille aan weerszijden geflankeerd door high-
tech LED-koplampen. De nieuwe LED-verlichtingsunit over de gehele 
breedte van de achterzijde vormt optisch een fraai geheel met de in 
de achterklep geïntegreerde achterspoiler.  

Subtiele designfeatures
Het interieur van de vernieuwde Stinger is voorzien van nieuwe, 
hoogwaardige materialen en heeft een aantal subtiele designfeatures 
meegekregen. Het stuurwiel en het instrumentenpaneel zijn afge-
werkt met nieuwe materialen en de achteruitkijkspiegel is nu frame-
loos. Het dashboard en de deurpanelen zijn afgewerkt met nieuwe 
bekledingsmaterialen met contrasterende stiksels en het nieuwe am-
bient lighting biedt keuze uit 64 verschillende kleuren die het interieur 
subtiel verlichten.

Krachtige 3.3 V6 T-GDI: 
snelst accelererende Kia in Europa
De Stinger is exclusief verkrijgbaar met de krachtige 3,3-liter T-GDi 
V6-motor met een piekvermogen van 366 pk bij 6.000 tpm. Dankzij de 
dubbele turbo levert de indrukwekkende motor zijn 510 Nm maxi-
mumkoppel binnen een breed toerentalbereik (1.300 tot 4.500 tpm). 
De snelst accelererende Kia in Europa sprint in slechts 4,9 seconden 
van 0 naar 100 km/u. De benzinemotor is gekoppeld aan een razend-
snel en soepel schakelende achttraps automaat, die perfect past bij 
het karakter van deze vierwielaangedreven Gran Turismo.

Hyundai i20 in sportieve 
N Line-uitvoering
In navolging van de onthulling van de compleet nieuwe generatie 
i20 presenteert Hyundai nu een extra sportieve variant: de i20 in n 
Line-uitvoering. Deze nieuwe Hyundai i20 n Line combineert krach-
tige looks met een zeer rijke, sportieve uitrusting. 

Net als de andere aantrekkelijke N Line-modellen binnen het Hyun-
dai-gamma heeft ook de Hyundai i20 N Line diverse designdetails die 
geïnspireerd zijn op het high-performance N-label van Hyundai. De 
levering van de nieuwe Hyundai i20 N Line start in de lente van 2021. 
De Hyundai i20 N Line-uitvoering combineert de uitgebreide connec-
tiviteits- en veiligheidstechnologie van de geheel nieuwe i20 met de 
sportiviteit en de extra uitrusting van het inmiddels welbekende en 
bovendien populaire N Line-uitrustingsniveau van Hyundai.

Exclusieve performance-styling
‘Met de geheel nieuwe i20 N Line brengen we onze stijlvolle en 
sportieve uitrustingsoptie voor het eerst naar de i20’, aldus Andre-
as-Christoph Hofmann, Vice President Marketing en Product bij Hy-
undai Motor Europe. ‘Met de nieuwe Hyundai i20 N Line voldoen we 
nog meer aan de behoeften van een nog bredere klantengroep door 
exclusieve performance-styling aan te bieden, geïnspireerd op ons 
merk N waarmee we de connectie tussen ons merk en de autosport 
benadrukken.’

De styling van de Hyundai i20 N Line is overduidelijk beïnvloed door 
autosport. Om dit extra te benadrukken heeft de N Line-uitvoering 
sportieve grijze accenten en een slanke achterbumper die samen de 
optische en aerodynamische prestaties versterken.

www.hyundai.nl  



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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