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Rl-eez Fitt autoruit 
montagehulp met zuignap
bij het inleggen van een autoruit loop je de 
kans het dak of de sponning te raken. dit 
kan voorkomen worden met een Fitt. daar-
mee ‘dwing’ je de ruit in de juiste positie.

Voor het uitsnijden van een voor- of achter-
ruit met het Duobond Rl-eez systeem wordt 
er nu gewerkt met een kunststof snijdraad 
met een sterkte van 200 daN en een door-
snede van 1,05 mm. Nieuw is de draad 270 
daN en een doorsnede van 1,1 mm. 

Steenslagschade
Sinds de komst van de Duobond Air Remo-
val Tool (DART) is het repareren van een 
steenslagschade al een stuk eenvoudiger 
geworden. Maar nu is er Duobond Pulse. 

Daarmee wordt een beschadiging volauto-
matisch gerepareerd. De Pulse automaat 
wordt geleverd in combinatie met het 
Duobond Iris Glasreparatiesysteem maar 
kan ook op de andere Duobond systemen 
worden aangesloten.

De injector wordt boven de breuk geplaatst, 
de Pulse aangesloten en het programma 
gestart. Met het 10 minuten durende pro-
gramma wisselen vacuüm en druk elkaar 
automatisch af. Deze handelingen zorgen er-
voor dat de lucht die in de breuk aanwezig is 
wordt weggezogen. Zodra het vacuüm wordt 
onderbroken loopt de UV-hars in de breuk.

www.glasstech.nl

Glasurit partner voor 
lakschadeherstel 
Koopmans Logistics
de Koopman Logistics group kiest opnieuw 
voor glasurit als partner voor lakschadeher-
stel en breidt daarnaast de samenwerking 
uit. beide partijen sloten onlangs een nieuwe 
meerjarige samenwerkingsovereenkomst af.

Glasurit leverde al langer reparatielak aan de 
vestigingen in Born en Amsterdam. Deze Koop-
man vestigingen kiezen na de eerdere succes-
volle samenwerking dus opnieuw voor Glasurit. 
Nieuw is bovendien dat voortaan ook de vesti-
ging in Putten beleverd wordt door Glasurit.

Identieke werkwijze
Door alles rondom de levering van repara-
tielak onder te brengen bij één partij, stan-
daardiseert Koopman de processen voor de 
vestigingen waar schadeherstel plaatsvindt. 
Daarmee ontstaat er een identieke werkwijze 
binnen alle bedrijfsonderdelen, waarbij de 
medewerkers overal op dezelfde wijze ge-
traind worden en alle locaties met dezelfde 
paint en non paint producten werken. Dit 
komt de kwaliteit en efficiëntie van de orga-
nisatie ten goede.

Duurzaam schadeherstel
Het assortiment lak gericht op duurzaam 
schadeherstel was voor Koopman een extra 
argument om met Glasurit in zee te gaan. 
Veel opdrachtgevers hechten immers grote 
waarde aan een positieve bijdrage aan het 
milieu en besparing van de CO2-uitstoot. 
Glasurit biedt, als koploper in de markt voor 
reparatielakken, zeer vernieuwende en unie-
ke oplossingen op dit vlak.

Koopman gaat bij alle schadeherstelproces-
sen op de compounds gebruik maken van 
de nieuwe spectrofotometer Glasurit RATIO 
Scan 12/6. Deze omvat diverse intelligente 
technologieën en levert automatisch en 
supersnel betrouwbare kleuroplossingen 
via Glasurit Color Online, ‘s werelds grootste 
kleurendatabase. Glasurit biedt daarmee 
aan Koopman een complete oplossing voor 
veelzijdig digitaal kleuren zoeken.
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Vijf stappen voor elk 
schadeherstelbedrijf om 
milieuduurzaamheid te verbeteren
Spies Hecker zet zich in om schadeherstelbedrijven te ondersteunen bij hun inspanningen 
om groen te denken en hun energieverbruik te verminderen. brand manager bij Spies Hecker 
voor europa, het midden-Oosten en afrika, Olaf adamek, gaat in op het belang van duur-
zaamheid en geeft advies over wat schadeherstelbedrijven kunnen doen om hun milieuduur-
zaamheid te verbeteren.

Het milieu, een belangrijke pijler van duur-
zaamheid, wordt bedreigd door klimaatveran-
dering. De toegenomen urgentie maakt dat 
het voor de schadeherstelsector van groot 
belang is om de juiste balans te vinden tussen 
economische groei, milieuzorg en maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Autobezitters zijn 
zich goed bewust van hun keuzes en worden 
steeds scherper op de groene referenties van 

bedrijven. Adamek: “We zijn op een belangrijk 
punt beland waar bedrijven milieubewustzijn 
moeten meenemen in de dagelijkse beoe-
fening van hun vak als ze winstgevend en 
een aantrekkelijke optie willen zijn voor de 
moderne, milieubewuste klant. Voor eigenaren 
van schadeherstelbedrijven zijn er vijf con-
crete manieren om groen denken vanuit een 
360°-perspectief toe te passen.”

Beoordeling
De eerste stap naar milieubewustzijn is een 
holistische beoordeling van bestaande be-
drijfsprocessen. Adamek vervolgt: “Eigenaren 
van schadeherstelbedrijven moeten de balans 
opmaken van de producten en accessoires 
die ze gebruiken, evenals de processen die 
ze volgen, van het schadeherstelwerk tot het 
afvoeren van gevaarlijk afval. Volgen werk-
nemers de meest efficiënte processen en 
werken ze met minimale hoeveelheden ma-
terialen en middelen? Zijn ze goed opgeleid 
en worden ze ondersteund in het gebruik van 
de nieuwste energiezuinige systemen? Zijn er 
nieuwere en milieuvriendelijkere opties op de 
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markt? Worden de richtlijnen voor gevaarlijk 
afval opgevolgd? Zodra ze een duidelijk beeld 
hebben van de huidige situatie, kunnen ze 
gaan kijken waar ruimte is voor verbetering.”

Energiezuinige producten
Door duidelijk te kiezen voor producten waar-
mee reparaties snel en efficiënt kunnen worden 
uitgevoerd, kan een verbeterde milieuduur-
zaamheid worden bereikt. Een productportfolio 
zoals Speed-TEC van Spies Hecker maakt 
reparaties sneller en energiezuiniger en levert 
uitstekende resultaten op. “Als een beoordeling 
eenmaal is uitgevoerd, kan de volgende stap in 
een groen-denkende aanpak iets simpels zijn 
zoals het kiezen van de juiste producten.”

Met de Speed-TEC-reeks van Spies Hecker 
kunnen procestijden worden gehalveerd en 
wordt extra energieverbruik tijdens het drogen 
geëlimineerd zonder concessies te doen aan 
de kwaliteit. Schadeherstellers kunnen dro-
gen bij temperaturen tot 20 °C, wat overeen-
komt met een energiebesparing van 70% voor 
het schadeherstelbedrijf. “Lage droogtem-
peraturen zorgen voor een kleinere impact 
op het milieu dan wanneer de temperaturen 
boven de 65°C moeten worden gehouden. 
Het spreekt voor zich dat de energierekening 
ook een stuk lager uitvalt,” zegt Adamek.

Training
Een milieubewuste aanpak moet in het hele 
schadeherstelbedrijf doorgevoerd worden. 
Het kiezen van gebruiksvriendelijke en ener-
giezuinige laksystemen is van grote bete-
kenis. Net zo belangrijk is het om ervoor te 
zorgen dat schadeherstellers getraind zijn in 
het juiste gebruik van de producten en dat ze 
weten hoe ze non-paint materialen dienen te 
gebruiken. “De derde stap is het minimalise-
ren van afval. Hoe minder materiaalafval een 

schadeherstelbedrijf genereert, hoe beter het 
is voor het milieu én voor de winst. Wanneer 
schadeherstellers volledig zijn getraind en 
ter zake goed geïnformeerd zijn over een 
product, is de toepassing eenvoudiger en 
neemt de doorvoer toe. Als ze onzeker zijn 
over het applicatieproces kunnen ze fouten 
maken die leiden tot onnodige verspilling”.

Vermindering en afvoeren van afval
Het vierde aspect van milieuduurzaamheid 
waar de schadeherstelsector aan moet den-
ken, is de afvoer van gevaarlijk afval dat wordt 
gegenereerd. Schadeherstelbedrijven moe-
ten zich houden aan de lokale wetgeving en 
EU-voorschriften voor het afvoeren van de pro-
ducten die ze gebruiken. Dit is niet alleen van 
belang voor de gezondheid en veiligheid van 
hun werknemers, maar ook voor het welzijn en 
de bescherming van het milieu. Adamek: “Alles 
dat aan lak is blootgesteld, wordt als gevaar-
lijk afval beschouwd, of het nu gaat om een 
schoonmaakdoekje of rubberen handschoe-
nen. Verkeerd geleegde verpakkingen worden 
bijvoorbeeld geclassificeerd als gevaarlijk afval, 
terwijl volledig uitgelekte verpakkingen worden 
beschouwd als gecontroleerd afval. Het is van 
cruciaal belang dat beide uit de buurt van af-
voeren en waterstromen worden gehouden en 
in overeenstemming met de milieuregelgeving 
worden afgevoerd. Onze productetiketten en 
veiligheidsinformatiebladen bevatten belangrij-
ke informatie over het afvoeren.”

Spies Hecker importeur Metalak neemt het 
werk uit handen van autoschadeherstelbe-
drijven met de service afvoer van chemisch 
afval. Klanten betalen slechts per afgevoerde 
kilo chemisch afval, terwijl Metalak als Part-
ner in Proces het transport en bijbehorende 
papierwerk op zich neemt.

Juiste partner kiezen
De vijfde en laatste stap in het traject van 
een schadeherstelbedrijf naar milieuduur-
zaamheid betreft externe partijen, zoals 
partners, leveranciers en andere verkopers.  
Adamek spoort schadeherstelbedrijven aan 
om zich aan te sluiten bij gelijkgestemde 
organisaties. “Zoals het gezegde luidt, bent 
u maar zo goed als het bedrijf dat u onder-
houdt. Het is voor schadeherstelbedrijven 
essentieel om zich aan te sluiten bij orga-
nisaties die hun inspanningen om groen te 
denken en te doen, ondersteunen en bevor-
deren. Tegenwoordig is geen enkel bedrijf 
meer te groot of te klein om de impact op 
het milieu in kaart te brengen.”

Door de juiste producten, de juiste mensen 
en de juiste processen te kiezen, kan de 
schadeherstelsector uiteindelijk haar steen-
tje bijdragen om het milieu te beschermen.

www.metalak.nl

Over Metalak
Metalak is de partner voor bedrijven in 
auto- & truckschadeherstel, carrosserie-
bouw en industrie. Metalak is o.a. verant-
woordelijk voor de marketing, verkoop en 
distributie van kwalitatief hoogwaardige 
Spies Hecker (auto)reparatielakken. 
Daarnaast is Metalak een toonaangeven-
de leverancier in non-paint en equipe-
ment. Vanuit het hoofdkantoor in Tiel 
werkt men iedere dag samen met de re-
laties aan verhoging van de kwaliteit van 
het eindproduct én aan de verbetering 
van het rendement. Door de persoonlijke 
aanpak - al ruim 60 jaar het handelsmerk 
van Metalak – is men ‘partner in proces’ 
voor deze ondernemers, managers en 
schadespecialisten. Metalak B.V. is een 
onderneming van Axalta.

T
H

EM
A:

 S
CH

AD
EH

ER
ST

EL

Jaargang 28 | december 2020 MARKTAANBOD AUTOBRANCHE 5



DAARDOOR KUNNEN WE UW BRUG 
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Telnr. 0577 45 60 47  •  Website www.mectec.nl  •  Email info@mectec.nl 
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DE MOBIELE
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NIEUWS! BINNENKORT KRIJGEN WIJ 
MECTEC EIGEN MERK HEFBRUGGEN!



100ste vestiging 
Eurorepar 
Car Service
eurorepar car Service heeft haar netwerk met 
9 nieuwe vestigingen uitgebreid. Het totaal 
aantal komt daarmee nu op 100 in nederland. 
Visser in nijkerk, autopalace in apeldoorn, 
Kampen en raalte, mulders in Tiel, mestrom 
in groesbeek, Hekkert in Sittard, de bliek in 
Oostburg en Van beek Oudenbosch zijn de 
nieuwe eurorepar car Service vestigingen.

Van Beek in Oudenbosch is de 100ste 
vestiging. Het bedrijf wil ook haar andere 3 
vestigingen aansluiten bij de snelgroeiende 
formule. Edwin van Beek: “Eurorepar Car 
Service is als multimerken aftersalesformule 

een waardevolle aanvulling op onze dienst-
verlening. Enerzijds zochten we een goed 
alternatief voor onze Citroën rijdende klanten 
met modellen van de oudere bouwjaren en 
daarnaast zijn we vanaf nu prima in staat om 
ook alle andere merken in ons werkgebied 
te voorzien van kwalitatief goed en scherp 
geprijsd onderhoud en reparatie.”

Nog eens 30 vestigingen in 2021 
De belangstelling voor de Eurorepar Car Ser-
vice-formule is onverminderd. De groei van het 
aantal vestigingen gaat dan ook onverminderd 
door volgens Harm Nieboer van Eurorepar. “De 
ambitie voor volgend jaar is om verder te groeien 
met zo’n 30 vestigingen, maar het is niet een doel 
op zich. Belangrijker is het om bedrijven te vinden 
die kwaliteit en service hoog in het vaandel 
hebben staan en daarnaast bereid zijn om te 
investeren in de toekomst.”

Europese formule
Op dit moment zijn er ruim 3.600 Eurorepar 
vestigingen in Europa. Uniek binnen de for-
mule is het eigen EuroRepar onderdelengam-
ma. Het betreft een complete onderdelenlijn 
voor alle merken, met de beste verhouding 
tussen kwaliteit, prijs en prestaties. Met 
tevens een garantie van 24 maanden op 
onderdelen en arbeid.

www.eurorepar.nl

Plan-IT de sleutel naar maximale productiviteit in de werkplaats
Plan-IT is, met momenteel een marktaandeel van zo’n 58% in nederland, en tevens in belgië en 
duitsland, al ruim 20 jaar bepalend in het aftersalesproces. Plan-IT is vooral bekend van de digitale 
weergave van het grote analoge planbord dat we in elke werkplaats wel hebben gezien vroeger. 

Inmiddels is Plan-IT met al haar producten 
een begrip in de automotive branche. De 
Plan-IT dagplanning is een onmisbaar onder-
deel, wat zich geheel dynamisch en automa-
tisch aanpast aan de dagelijkse processen in 

de werkplaats. 

Werkplaatsafspraken
Plan-IT Werkplaats biedt de mogelijkheid om 
alle werkplaatsafspraken weer te geven in 
één handig digitaal planbord. Daardoor heb je 
altijd een goed overzicht van de werkplaats-
planning. Met Plan-IT Werkplaats beschik 
je over de mogelijkheid om gemakkelijk af-
spraken aan te passen, te verplaatsen en de 
monteur te wijzigen. Het is in één oogopslag 
duidelijk wat de status van de betreffende af-

spraak is. Hierdoor maak je optimaal gebruik 
van de beschikbare monteurs en voorkom je 
dubbele afspraken en verloren tijd.

Plan-IT Online is een ideale aanvulling op 
Plan-IT Werkplaats. Via Plan-IT Online bied je 
klanten de mogelijkheid om 24 uur per dag 
zelf een afspraak aan te vragen, op een zelf 
gekozen dag en tijdstip, via de website. Op 
deze manier is de klant niet meer gebonden 
aan openingstijden. Plan-IT Online kan gemak-
kelijk geïntegreerd worden binnen de website. 
Hiermee wordt klantgerichtheid en klanttevre-
denheid verhoogd.

www.plan-it.nl
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 BP 889NV/390H/6L

CHEETAH

Specificaties
Opspanbereik: 11 - 26”
Velgbreedte: 3 -15J
Max. wieldiameter: 1100 mm
380V

KIJK VOOR DE VOLLEDIGE RANGE, (ACTIE)PRIJZEN EN SPECIFICATIES OP BRIGHT-PREMIUM.COM EN TOOLSPECIAL.COM

De Bright Premium Cheetah is uitgerust 
met het gepatenteerde ‘leva la leva’ 
systeem van Corghi. 

Scan QR-code voor video

Scan QR-code 
voor video

‘Leva la leva ‘
in beeld

Scan QR-code voor videoScan QR-code voor video

 BP 889N/390H/6L

TIGER
Specificaties

Opspanbereik: 11 - 26”
Velgbreedte: 3 -15J
Max. wieldiameter: 1100 mm
380V

EEN 295/25R21 
MONTEREN? 

ZO DOE JE DAT! 

✔ Professionele installatie
 en training op locatie 
✔ Servicebeurt na 
 12 maanden 
✔ Gratis geleverd
✔ 2 jaar garantie

Bright Premium is een merk van de 
Italiaanse Nexion group

Bright-Adv. Aftersales [210 x 67].indd   1Bright-Adv. Aftersales [210 x 67].indd   1 04-11-20   11:1804-11-20   11:18
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De impact van ADAS 
voor het garagebedrijf 
adaS is eigenlijk een verzamelnaam voor rijhulpsystemen: van parkeerhulp tot adaptieve 
cruise control. deze systemen zijn afhankelijk van een zeer groot aantal sensoren in en op 
de auto. bij een aanrijding, uitlijning of foutcodes op adaS gerelateerde systemen moeten 
deze gekalibreerd worden. Hoe moet dit op de juiste manier gebeuren?

Auto’s zijn de afgelopen 10 jaar zo’n 30 tot 
40% veiliger geworden. De opkomst van 
rijtaakondersteunde systemen levert hieraan 
een belangrijke bijdrage. De conclusies en 
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor 
Verkeersveiligheid (OVV) dat ADAS óók nieuwe 
verkeersveiligheidsrisico’s met zich meebrengt 
neemt RAI Vereniging dan ook zeer serieus. 
Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van 
Eijck geven ze richting aan een verdere veilige 
introductie van ADAS in ons verkeer.

RAI Vereniging dringt aan op contro-
le op ADAS
RAI Vereniging tekende onlangs met het 
ministerie IenW en 24 andere mobiliteitsor-
ganisaties het ADAS Convenant. Zij werken 
samen in de ADAS Alliantie die de inzet van 
ADAS wil stimuleren. Belangrijk doel is het 
verminderen van het aantal dodelijke onge-
vallen (tot 0 in 2050) en het terugdringen van 
files. In het convenant is op aandringen van 
de RAI ook opgenomen dat ADAS systemen 
onderhouden (lees gekalibreerd) moeten 
worden. Bijvoorbeeld bij ruitvervanging en 

(later) als onderdeel van de APK.  

Kalibreren
Er is een enorm aanbod ontstaan van diver-
se ADAS kalibratie apparatuur. Allemaal heb-
ben ze zo hun eigen werkwijze. De meeste 
kalibratiesystemen komen voort uit de fabri-
kantvoorschriften, maar sommige systemen 
kiezen voor een eigen systeem. Voor camera 
kalibratie wordt vooralsnog vaak de hartlijn 
van de auto als referentiepunt gekozen, voor 
RADAR is dit altijd vanuit de achteras. Deze 
kan namelijk net niet helemaal perfect staan 
waardoor de rijrichting van het voertuig niet 
per se door de hartlijn van het voertuig hoeft 
te gaan. Een groot probleem voor het rijden 
is dat vaak helemaal niet, maar voor een 
functie als RADAR is het wel belangrijk dat je 
dan op het juiste punt de kalibratie uitvoert.

Fabrieksvoorschriften
Het ProADAS systeem van TECO volgt altijd 
de fabrikantvoorschriften. Voor VAG is dat 
bijvoorbeeld altijd zowel voor camera als 
radar vanuit de achteras. Dit wordt ook 

voorgeschreven door VAG uit te voeren 
met een uitlijnsysteem. Kalibreren vanuit 
autofabrikant-voorschrift is de beste manier 
om de werking van het ADAS systeem te 
waarborgen en de beste manier om verze-
keringsmaatschappijen te overtuigen dat de 
kalibratie op de juiste manier is gedaan.  

Het ProADAS systeem bevat extra automati-
sche sensoren om de positionering van het 
paneel eenvoudig en gemakkelijk door een 
persoon te kunnen laten doen. Andere syste-
men hebben een handmatige input nodig of 
werken het fijnste met twee personen voor 
bepaalde stappen. Het ProADAS systeem is 
met een paar kleine uitbreidingen ook een 
volwaardig uitlijnsysteem. Het werkt zeer ge-
bruiksvriendelijk zodat voor iedereen de stap-
voor-stap begeleiding goed uitvoerbaar is.

Meer weten?
Wilt u meer leren over het kalibreren van 
ADAS dan kunt u een vrijblijvende demon-
stratie en uitlegsessie bijwonen bij CBX 
Nederland. Zij geven een zeer gebruiksvrien-
delijke uitleg in verstaanbare taal zodat ie-
dereen het kan volgen en men goed begrijpt 
wat er zoal bij komt kijken.

www.cbx-nederland.nl
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Snelle en accurate 
schadeanalyse met 
CAR-O-LINER
Het Point 2 Point diagnosemeetsysteem van car-O-LIner biedt 
een snelle en accurate schadeanalyse met rapportgenerator. de 
PointX ™ ontleent haar kracht aan de nieuwe generatie technologie, 
zowel in de meetarm als in de software. 

De lichte en efficiënte meetarm is eenvoudig in gebruik. In combinatie 
met CAR-O-DATA, ‘s werelds meest uitgebreide voertuig-database, is 
het een betaalbaar meetsysteem waarmee men snel en nauwkeurig 
meetpunten registreert.

Extreem licht
De PointX meetarm is gemaakt van koolstofvezel en daardoor 
extreem licht van gewicht. Daardoor is het voor technici eenvoudig 
manoeuvreren rondom de voertuigen om de meting te verrichten. Of 
het voertuig nu op een lift, richtbank of gewoon op de vloer staat. De 
PointX is eenvoudig te bedienen met Vision2 Software. Dit grafisch 
ingerichte systeem begeleidt het volledige herstelproces. Dankzij de 
uitgebreide meetgegevens zijn garagisten in staat om de hoogste 
kwaliteit diagnose te bieden aan hun klanten.  

Blackhawk spotter
Een ander interessant product in het assortiment van Goodmen 

Equipment is de WEL2100A aluminium spotter van 
Blackhawk. Dit is een draagbare snelle spotter voor 

aluminium die zorgt voor kortere reparatietijden. 
De Blackhawk spotter is bijzonder geschikt 
voor toepassingen in carrosseriebedrijven 
en wordt compleet geleverd met pistool, 
aardingskabel met klem en accessoires.

www.goodmen.nl

iClean Car Wash 
Naarden start met 
autoschadeherstel
iclean car Wash in naarden, de ultramoderne, duurzame wasstraat 
waarbij auto´s streeploos worden gereinigd, is nu ook gestart met 
het herstellen van kleine schades. Hiertoe heeft het bedrijf het 
inpandig schadelaboratorium iclean car repair’ geopend.

iClean had al ervaring met het herstellen van cosmetische schades. 
Maar door de toenemende vraag is nu gekozen voor een 2.0 oplos-
sing. De schadeherstelactiviteiten in het schadelaboratorium worden 
aangeboden onder de nieuwe naam iClean Car Repair. In een afgeslo-
ten ruimte worden kleine schades hersteld via cosmetisch schadeher-
stel. Hierbij gaat het voornamelijk om WA-schades die met behulp van 
SMART repair technieken worden hersteld, zoals lakschades, parkeer-
schades, ruitschades en kleine deuken. Deze schades komen vaak 
tijdens het wassen aan het licht. De auto-eigenaar kan na het wassen 
van de auto direct terecht in het schadelaboratorium.

SMART repair
Het schadelaboratorium is een high tech bedrijfsunit die volledig is 
uitgerust voor alle soorten SMART repair en kleine spuitwerkzaam-
heden. Het herstel wordt duurzaam uitgevoerd volgens de laatste 
reparatietechnieken. De unit is geheel stofvrij voor het veilig herstellen 
en spuiten van de lak, ook met oog op de gezondheid van de spuiter. 
Voor lakschades wordt de lak gemeten voor de juiste lakkleur. Ook is 
er een poetsservice voor het poetsen en polijsten van kleine lakbe-
schadigingen. Voor het herstel van grotere autoschades werkt iClean 
Car Repair samen met schadeherstelbedrijven in de regio.

www.icleannaarden.nl
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STRAKKE INRICHTING VAN UW WERKPLAATS NODIG?

MAAKT HET MOGELIJK!

WWW.SPTOOLSEUROPE.COM
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Permahyd Hi-TEC 480: 
De basislak die schadeherstelbedrĳ ven vandaag de dag nodig hebben.

Met elke nieuwe generatie voertuigen komen er steeds weer nieuwe indrukwekkende 
kleuren of effecten op de markt. Omdat we voortdurend investeren in de ontwikkeling van 
Permahyd Hi-TEC 480 Basislack, vindt u in een handomdraai de juiste kleurformules en 
exacte pigmenten die u nodig hebt. Of het nu gaat om het lakken van de nieuwste modellen 
of het restaureren van oldtimers, Permahyd Hi-TEC 480 Basislack staat garant voor een 
effi ciënte verwerking met kleurnauwkeurige resultaten... keer op keer.

100% kleurnauwkeurigheid
– keer op keer.

Spies Hecker – simply closer.

SH_3WBC_NL_230x300mm.indd   1SH_3WBC_NL_230x300mm.indd   1 20/11/2020   13:02:4920/11/2020   13:02:49



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

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



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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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 productivi-
teit en draagt daarmee bij aan nog betere prestaties voor schadeherstel-
bedrijven. Deze nieuwe lijn is het innovatieve antwoord op huidige en toe-
komstige uitdagingen, met een nieuwe pigmenttechnologie, een sneller 
verwerkingsproces en efficiëntere applicatietechnieken en de mogelijk-
heid om uit miljoenen kleuren te kiezen. AGILIS-gebruikers profiteren 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 snelle cloudverbinding met 
de kleursoftware van 
R-M en het online 
beheer van techni-
sche informatie.  

www.rmpaint.com

Nieuwe rechte én haakse stiftslijper Snap-On
Snap-on Tools heeft zijn Power Tools uitgebreid met een compacte 
multifunctionele 14.4 Volt Microlithium rechte én haakse stiftslijper. 
De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Snap-on Power Tools: 
compact, lichtgewicht en portable. Als je dagelijks aan het slijpen of 
polijsten bent is het essentieel om lichtgewicht kwaliteitsgereedschap 
te gebruiken. De stiftslijpers zijn een onberispelijke aanvulling en zelfs 
vervanging van hun pneumatische soortgenoten. Belangrijke voorde-
len van elektrisch ten opzichte van pneumatisch gereedschap; geen 
luchtslangen die door de werkplaats slingeren. Bovendien worden door 
het ontbreken van de luchtslang het comfort en met name de handel-
baarheid van het gereedschap significant beter.
www.snap-on.eu

Eerste RUPES Authorized 
Training Center in de Benelux
WSB Finishing Equipment heeft in Utrecht een nieuw trainingcenter in-
gericht voor Detailing en Automotive. Er is een volledig ingerichte ruimte 
gecreëerd waar WSB trainingen kan gaan geven aan bedrijven die meer 
willen weten op het gebied van detailing: ofwel het op hoog niveau polijs-
ten van o.a. auto’s. Er kan ook praktijkles worden gegeven op losse pa-
nelen. Met verschillende soorten verlichting en alle mogelijke technieken 
voor het schuren en polijsten van lak. Het ligt in de lijn der verwachting 
dat, zodra dit COVID-technisch weer mogelijk is, er trainingen worden 
aangeboden voor RUPES dealers en professionele eindgebruikers. 

www.wsb-benelux.nl 
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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.



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

200 Blue Corner 
laadstations bij 
Profile vestigingen in 
de Benelux
Profile Internationaal heeft onlangs een partnerovereenkomst ge-
tekend met blue corner. de belgische aanbieder van laadsystemen 
gaat Profile-vestigingen in de Benelux voorzien van laadstations 
voor zowel eigen als publiekelijk gebruik. naar verwachting worden 
nog dit jaar de eerste laadstations in gebruik genomen.

Elke dag stappen steeds meer mensen over op elektrisch rijden in de 
zakelijke markt, maar ook particulieren. Dat vraagt om een aangepaste 
infrastructuur en de juiste diensten. Profile en Blue Corner werken daar 
continu aan. Naast de installatie van de laadstations zal Blue Corner 
ook de serviceverlening verzorgen. Het gaat in totaal om zo’n 200 laad-
stations en minimaal 1 laadstation met 2 stopcontacten per vestiging.

‘Profile Electric’-concept
In juni introduceerde Profile het concept voor elektrische voertuigen 
bij alle ondernemers. Met dit totaalconcept kan Profile de berijders 
volledig ontzorgen op het gebied van reparatie, onderhoud en banden. 
Het concept bestaat uit vier onderdelen, die elk een specifieke invul-
ling krijgen en achtereenvolgens worden geïmplementeerd. Het gaat 
om training, equipment, branding en product & services.
Met het totaalconcept worden de Profile-vestigingen e-ready ge-
maakt. Kennis over de belangrijkste risico’s bij het omgaan met hoog 
voltage maakt integraal deel uit van de basistraining en is voor alle 
Profile-medewerkers verplicht. Alle onderhoudsmonteurs volgen de 
training tot EV Voldoende Opgeleid Persoon (VOP).  

www.profile.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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Direct te bestellen bij uw automotive grossier. 

Ervaar de krachtErvaar de kracht
van van KWALITEITKWALITEIT!!

De kwaliteitsbelofte van ERA
• 100% OE-kwaliteit
• “High Performance Grid” voor een verbeterde koude start

Green Power Initiative: voor een duurzamere toekomst
• “Zero Waste”-principe - bijna 100% recyclebaar
• Geproduceerd “in Europa, voor Europa” *op materiaal- en productfouten
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Vredestein is al vroeg begonnen met allsea-
son-banden en heeft nu bijna drie decennia 
ervaring in dit specialistische domein. Het 
werd in oktober 2019 door Auto Bild (zuster-
uitgave van Auto Bild Allrad), uitgeroepen tot 
‘All-Season Manufacturer of the Year’, niet in 
de laatste plaats dankzij het succes van het 
Quatrac Pro-model voor premium perfor-
mance-voertuigen. De nieuwe Quatrac werd 
eerder in 2020 geïntroduceerd en werd ook 
zeer goed ontvangen. De band eindigde als 
tweede van de 32 kandidaten in de jaarlijkse 
bandentest van Auto Bild in 2020.

Goede prestaties op nat en droog 
wegdek
In het artikel naar aanleiding van de test, 
wees Auto Bild Allrad op de aanzienlijke 
voordelen die allseason-banden kunnen 
hebben doordat het gedoe en de kosten van 
het wisselen van zomer- en winterbanden 
twee keer per jaar wordt voorkomen, maar 
ook op het belang om ervoor te zorgen dat 
de banden voldoen aan de strenge eisen 
in Europa. De auteurs onderstrepen dat de 
testresultaten van het tijdschrift illustreren 
hoe vergevorderd de toonaangevende all-
season-banden zijn. Als voorbeeld geven ze 
de uitstekende prestaties van de Vredestein 
Quatrac op zowel droge als natte ondergron-

den, zonder dat dit ten koste gaat van de 
prestaties op sneeuw.

Een uitzonderlijke band
De test bestond uit veertien ca-
tegorieën in de groepen ‘snow’ 
(sneeuw), ‘wet’ (nat) en ‘dry’ 
(droog). Net als in de voor-
gaande jaren werden de 
sneeuwtests van Auto Bild 
Allrad uitgevoerd in een grote 
testhal boven de poolcirkel in 
Ivalo, Finland. In de laatste 
evaluatie werd de Vredestein 
Quatrac beschreven als 
een “uitzonderlijke allsea-
son-band met indrukwekken-
de kwaliteiten op sneeuw en 
ijs, uitstekende vermindering 
van aquaplaning, nauwkeurig 
rijgedrag op natte en droge on-
dergronden, korte droge remaf-
standen en lage rolweerstand”. 
Dit is opnieuw een compliment voor 
een uitzonderlijke band met uitsteken-
de technische kwaliteiten. 

www.vredestein.nl

Vredestein Quatrac 
weer de beste in 
allseason-bandentest
de Quatrac-allseason-band van Vredestein werd eerder dit jaar geïntroduceerd en blijft 
indruk maken op de testchauffeurs van de belangrijkste autotijdschriften. de nieuwste uit-
stekende beoordelingen zijn gegeven in de prestigieuze jaarlijkse bandentest van auto bild 
allrad. de Quatrac was een van de twee winnaars van de elf geteste modellen. Hieronder 
vielen banden van de meeste grote producenten. de band werd op vele gebieden aange-
merkt als navolgenswaardig en kreeg de hoogste of op een na hoogste beoordeling in elk 
van de veertien testcategorieën.
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accu’s van moderne auto’s worden als ze weinig worden gebruikt behoorlijk op de proef 
gesteld. als gevolg van de corona-crisis valt er daardoor meer uitval te verwachten. Voor ga-
ragisten is dit een kans. als tijdens de onderhoudsbeurt ook de accu wordt getest betekent 
dit een kans op extra omzet. En het belangrijkste: tevreden klanten. 

Hefra is distributeur van Varta accu’s, de 
absolute koploper in de Start-Stop techno-
logie en leverancier in OEM van vrijwel alle 
autofabrikanten. Daarnaast levert men een 
complete lijn in private label van VMF, ook 
van minder courante types. Jeroen Sluis van 
Hefra: ‘Vooral oudere accu’s verliezen tijdens 
stilstand spanning door o.a. zelfontlading en 
ontlading door de electronica in het voertuig 
zelf. Moderne auto’s zitten vol computers 

en elektronica en die slapen nooit helemaal. 
Dat geldt al helemaal als de auto niet op slot 
staat. De systemen blijven langer actief en 
verbruiken veel energie tot ze, soms pas na 
een uur, in de slaapstand gaan. De auto altijd 
op slot doen is dus het devies. Maar ook dan 
zijn er nog systemen die nooit slapen zoals 
GPS locatie-bepalers. Bij sommige auto’s 
zorgen die al na een week stilstand voor een 
lege accu’. 

Capaciteitsverlies
Nu veel mensen thuiswerken wordt de auto 
vaak alleen voor boodschappen gebruikt. 
De korte ritjes zijn niet genoeg om volledig 
op te laden en dat is slecht nieuws voor de 
accu. Het loodsulfaat dat bij ontladen op de 
platen ontstaat kan op termijn kristalliseren, 
waardoor de accu capaciteit inlevert. Er kan 
zelfs kortsluiting ontstaan als de kristallen 
zo dik worden dat ze door de separatoren 
prikken. Sluis: ‘Meestal ontstaat alleen 
capaciteitsverlies. Een accu die voorheen 60 
Ah leverde haalt dan bijvoorbeeld nog maar 
30 Ah. Hij levert nog wel voldoende spanning 
maar is sneller leeg. In de winter kan dat 
problemen opleveren omdat de startmotor 
dan harder moet werken. De accuspanning 
en het vermogen om een hoge startstroom 
te leveren zijn minder hoog als het koud is. 
De startmotor kan daardoor gaan haperen of 
zelfs helemaal dienst weigeren. Ook kunnen 
door onderspanning van de accu diverse 
functies ontregeld raken. De raambedie-
ning werkt bijvoorbeeld niet meer goed, de 
voorkeurszenders van de radio zijn weg of 
de motor draait niet optimaal’.

Meten is weten
Garagisten kunnen dit soort problemen voor 

Stilstand als gevolg van 
corona-crisis risico voor accu

Het Hefra-team in Wormerveer

Hefra heeft de kudde bizons van Diergaarde Blijdorp geadopteerd
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hun klanten voorkomen door bij een onder-
houdsbeurt of Apk-keuring de accu te testen 
en als dat nodig is een zwakke accu te vervan-
gen. Alleen het meten van de klemspanning 
volstaat uiteraard niet. Die daalt bij ontlading 
en geeft dus vooral informatie over de ladings-
toestand. De lading van de accu moet  “in rust” 
worden gemeten. Bij een volgeladen SLI of EFB 
accu is de klemspanning in rust 12,79V. Bij de 
veel gebruikte AGM-accu is die 12,91V.

Wanneer de spanning onder de 12,3V komt 
loopt de accu permanente schade op. Om 
de conditie van de geladen accu vast te 
stellen wordt met een diagnosetester de 
inwendige weerstand van de accu gemeten. 
Dan wordt duidelijk of de startcapaciteit, die 
wordt gemeten in ampère, nog voldoende is. 

Varta adviseert om hiervoor elektronische 
accutesters te gebruiken die een “conduc-
tance”-meting kunnen uitvoeren.

Start-Stop accu’s Varta
De laad- en start-stop-systemen van moder-
ne auto’s zijn afgeregeld op de capaciteit en 
de inwendige weerstand van de OE-accu. 
80% van de AGM accu’s voor Start-Stop zijn 
van Varta. Als een accu vervangen moet 
worden dan garandeert alleen de montage 
van een nieuwe Varta-accu dat alle syste-
men naderhand weer optimaal functioneren. 
Een voorwaarde is wel dat de accu op de 
juiste wijze is ingebouwd en aangemeld bij 
het computersysteem van de auto. Uiteraard 
mag de voedingsspanning van de compu-
ters tijdens het vervangen van de accu niet 
wegvallen en mogen er ook geen piekspan-
ningen optreden. Nieuwe accu’s dienen via 
een diagnosetester of met de via Hefra lever-
bare ECOBAT Battery Validation Tool bij het 
motormanagement te worden aangemeld

Kansen voor garagist
Hefra ziet in de universele aftermarkt 
voor personenwagenaccu’s de vraag naar 
Start-Stopaccu’s heel snel stijgen. Uiteraard 
is dit een direct gevolg van strengere mili-
euwetgeving. Start-Stopsystemen zijn voor 
autofabrikanten een efficiënte manier om 
de CO2 uitstoot van personenwagens onder 
de vastgelegde normen te houden. Het is 
heel belangrijk dat specificaties van vervan-
gingsaccu’s goed overeenkomen met die 
van de eerste-montageaccu. Anders werkt 
een Start-Stopsysteem niet optimaal en is 
er niet de brandstofbesparing die een goed 
werkend Start-Stopsysteem oplevert. 

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

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

www.hefra.nl

Hefra: Al meer dan 50 jaar de Accu Professionals 

Met het nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum  
is Hefra klaar voor de volgende stappen
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Fource breidt 
assortiment 
uit met ERA accu’s 
Fource heeft haar assortiment exclusie-
ve merken uitgebreid met agm, eFb en 
SLI-accu’s van ERA. De batterijen zijn extra 
krachtig en voldoen ruimschoots aan 
hedendaagse verwachtingen die aan accu’s 
worden gesteld. de onderdelenleverancier 
is overtuigd van de kwaliteit en biedt daar-
om standaard 3 jaar garantie.  

Voertuigen hebben tegenwoordig veel meer 
elektronica aan boord voor comfort zoals 
climate control, stoelverwarming en navigatie-
systemen. Deze elektronica is ook nodig voor 
veiligheidssystemen als ABS, ADAS en emissie 
controle. Dit vereist een krachtige accu. De 
accu’s van ERA voldoen aan deze vraag door 
hoogwaardige technologie en innovatieve 
details. Ze bevatten de nieuwste Calcium (Ca/
Ca)-technologie, zijn onderhoudsvrij en be-
schermd tegen lekkage. De kwaliteit is volgens 

Fource 100% gelijk aan OE. Daarom wordt er 
standaard drie jaar garantie op materiaal en 
productiefouten gegeven.

Assortiment
Met ruim 50 referenties dekt het productgam-
ma meer dan 98% van het Europese wagenpark 
af. En het ERA-accuassortiment blijft groeien, 
specifiek voor voertuigen met een start-stop 
systeem. Niet ieder voertuig vraagt hetzelfde. 
Daarom bestaat het assortiment uit drie types 
voor personenauto’s, lichte bedrijfswagens en 
trucks. De AGM-accu’s leveren maximale pres-
taties in moderne voertuigen met een geavan-
ceerd start- stopsysteem en voertuigen in de 
middenklasse en hogere segmenten.   

De ERA accu’s worden volledig in Europa 
geproduceerd. Een ander belangrijk aspect is 
dat de ecologische voetafdruk klein is: Gepro-

duceerd “in Europa, voor Europa”. En de pro-
ductiewijze is modern. Veiligheid staat voorop 
en er wordt gewerkt met zo min mogelijk 
verspilling van materialen en energie. Tevens 
wordt het Zero Waste-principe toegepast en 
zijn ERA accu’s bijna geheel recyclebaar.

Training
Moderne auto’s met start-stop systemen zijn 
uitgerust met batterij managementsyste-
men. Dit vergt extra kennis van de monteur. 
Daarom biedt Fource, via haar opleidings-
instituut Automotive Academy, binnenkort 
trainingen over accu’s en batterij manage-
mentsystemen aan. Naast ERA biedt Fource 
accu’s van onder meer Bosch en Lucas. 

www.fource.nl 
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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



All4Car en LIQUI MOLY 
slaan de handen ineen
LIQUI mOLY heeft in all4car een nieuwe distributeur gevonden. de 
duitse olie- en additievenproducent geeft hiermee haar nieuwe stra-
tegie vorm door dichter bij de markt te staan en de bereikbaarheid 
van de producten te vergroten.

Met deze samenwerking voegt All4Car olie, additieven en overige 
producten van LIQUI MOLY toe aan hun assortiment. De gereedschap 
groothandelaar, bekend van onder andere Weber Tools en Force ge-
reedschap, completeert hiermee hun huidige productgamma.

Assortiment eenvoudiger verkrijgbaar
“LIQUI MOLY is een gerenommeerd merk”, zegt Bart Weber, direc-
teur-eigenaar van All4Car. “De distributie verloopt momenteel via een 
beperkt aantal kanalen in Nederland, waardoor de bereikbaarheid voor 
de grossiers en garagisten beperkt is. Met behulp van ons bestaande 
grossiersnetwerk vertrouwen wij erop dat met deze samenwerking de 
producten van LIQUI MOLY eenvoudiger te verkrijgen zijn in Nederland.”

Compleet assortiment chemische producten
Motorolie en additieven zijn de belangrijkste producten van LIQUI 
MOLY uit Duitsland. Het bedrijf verkoopt verder service- en autoverzor-
gingsproducten, vetten en pasta’s, bodemplaatbescherming en ruiten-
kit. Daar komen nog gereedschap en uitrusting bij om de producten 
efficiënt te kunnen gebruiken. Het gaat om meer dan 4000 producten 
in totaal, waarmee LIQUI MOLY wereldwijd een van de weinige aanbie-
ders van een compleet assortiment van chemische producten voor 
de auto-industrie is. LIQUI MOLY heeft niet alleen eigen productlijnen 
voor auto’s, maar ook voor motorfietsen en fietsen, voor bedrijfsauto’s 
en bouwmachines, voor tuingereedschap en industriële toepassingen 
en voor boten en kleine vliegtuigen.

www.liqui-moly.com
www.all4car.nl

Falken Eurowinter 
HS01: uitstekende 
grip op glad wegdek
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 omstan-
digheden is nog steeds cruciaal voor winterbanden. Op ijs wordt de 
Falken Eurowinter HS01 net zo positief beoordeeld als de testwin-
naars. Een ander sterk punt is het hoge kilometragevermogen 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 And-
reas 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
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Waterstofauto 
voor consument 
duurzaam alternatief
consumenten zien de waterstofauto als een interessant alternatief voor benzine- en elektri-
sche auto’s. dit blijkt uit een grootschalig kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door de Konink-
lijke nederlandsche automobiel club (Knac) en bOVag. Van het ondervraagde algemene 
publiek blijkt 47% bereid tot 10 minuten om te rijden om waterstof te kunnen tanken. moet 
er langer dan 20 minuten worden gereden, dan haakt men af, zo blijkt onder meer.

Het onderzoek is uitgevoerd onder KNAC-le-
den, leaserijders en het algemene publiek. 
Met name het feit dat waterstofauto’s geen 
gebruik maken van een groot en zwaar ac-
cupakket, zoals in batterij-elektrische auto’s, 
noemt 80% van het algemene publiek als 
belangrijk voordeel. Andere pluspunten van 
waterstofauto’s die worden genoemd zijn: 
geen CO2-uitstoot en geen luchtverontreini-
ging. Vooral de KNAC-leden zien de grotere 
actieradius van waterstofauto’s en het sneller 
kunnen tanken ten opzichte van batterij-elek-
trische auto’s als een belangrijk voordeel. De 
impact van de accu op het milieu blijkt onder 
de respondenten een gedeelde zorg. 

Veiligheid
Het gebrek aan waterstoftankstations en de 
hoge aanschafprijs van waterstofauto’s zien 
alledrie categorieën van ondervraagden als 
een belangrijk nadeel. Het argument dat wa-
terstof minder groen zou zijn dan vaak wordt 
beweerd wordt ook door KNAC-leden ge-
noemd. Een deel van het algemene publiek 
en de leaserijders zet vraagtekens bij de vei-
ligheid van waterstof omdat het explosief is. 
Opvallend is dat dit aspect van veiligheid bij 
de KNAC-leden niet speelt. In het onderzoek 
is onder meer de vraag gesteld wie zich als 
eerste in een waterstofauto ziet rijden. Onder 
de automobilisten met een eigen auto sco-

ren de KNAC leden (16%) het hoogst. Onder 
de groep leaserijders scoren de werknemers 
met een leaseauto van de werkgever het 
hoogst (29%). Zij geven aan vaker bereid te 
zijn om langer te rijden naar een waterstof-
tankstation. Ongeveer 8% van deze leaserij-
ders is zelfs bereid om een half uur te rijden 
naar het dichtstbijzijnde tankstation.

KNAC & BOVAG
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwer-
king met BOVAG, met als doel de interesses 
en de verwachtingen van de consumenten 
inzake waterstofauto’s in kaart te brengen. 
Zowel het kennisniveau, de diverse opinies 
als de onderliggende gedachten en argu-
menten komen door dit kwalitatieve onder-
zoek in beeld. In een reactie op de resultaten 
laat de KNAC weten verheugd te zijn met 
de inzichten die het onderzoek biedt. Niet 
eerder namelijk is er een grootschalig 
kwalitatief onderzoek onder consumenten 
uitgevoerd. De KNAC gaat alle inzichten 
actief delen met de relevante partijen en zal 
hierbij ook steeds het perspectief van de 
consument onder de aandacht brengen.
BOVAG vindt de opgedane inzichten nuttig 
en zal die delen met leden en stakeholders. 
Het is duidelijk dat waterstof nog een lange 
weg heeft te gaan, maar dat het wel een aan-
drijving met potentie is. 

Onderzoek
Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van 
de onderzoeks- en dialoogtechnologie van 
CircleLytics en is in twee fasen uitgevoerd. 
In de eerste ronde gaven de respondenten 
antwoord op een aantal gesloten en open 
vragen. Door middel van de dialoogtechno-
logie zijn belangrijke topics en meningen uit 
de toelichtingen op de open vragen gefilterd. 
In de tweede ronde werd de respondenten 
gevraagd op deze resultaten te reageren. 
De technologie filtert de meningen met het 
meeste draagvlak uit. Deze methode geeft 
de respondenten veel vrijheid om aan te 
geven wat volgens hen de belangrijke onder-
werpen zijn. De uitkomsten van ronde 1 van 
het onderzoek zijn gebaseerd op 1.275 res-
pondenten, waarvan 500 KNAC leden, 500 
algemeen publiek en 275 leaserijders. Aan 
ronde 2 deden 400 man algemeen publiek 
mee, 380 KNAC-leden en 200 leaserijders. 



MEWA schoonloopmatten 
maken bezoekers attent 
op de hygiëneregels
Zet een mondmasker op, blijf op afstand, desinfecteer uw handen: in 
pandemietijden gelden deze drie basisregels voor wie entreehallen, 
winkels of restaurants bezoekt. Als geheugensteuntje voor bezoekers, 
klanten en gasten biedt textieldienstverlener MEWA passend geïllus-
treerde schoonloopmatten aan. Deze zijn bedrukt met afbeeldingen 
van mond- en neusbescherming, handdesinfectie of 1,5-meter-af-
standspijlen en ze herinneren eraan om voorzichtig te blijven. De 
schoonloopmatten van MEWA Textil-Service bieden dus meteen drie 
voordelen: ze dienen als afstandhouder, vuilvanger en informatief 
hulpmiddel in één product. Letterlijk terloops kunnen bedrijven gasten 
op professionele wijze attent maken op de geldende hygiëneregels en 
zo de kans op besmetting voor medewerkers en bezoekers beperken.  

www.mewa-service.nl

Texa biedt toegang 
tot data nieuwe Renaults
Texa speelt in op de gateway-module voor gegevensbescherming die 
renault onlangs heeft geïntroduceerd op sommige recente modellen 
(vanaf de nieuwe Clio). De oplossing van Texa zou onafhankelijke 
garagebedrijven gegarandeerde toegang bieden, veilig en legaal. 

Officieel dient een gateway-module om pogingen tot manipulatie van 
data of diefstal van een voertuig te voorkomen. In de praktijk blok-
keert ze echter ook de toegang van marktpartijen buiten het fabriek-
snetwerk. Zij kunnen niet zonder aanpassings- en coderingsfuncties 
die nodig zijn voor reparatie.

Token
Met zijn nieuwe oplossing zegt Texa problemen bij vrije werkplaatsen 
die service en onderhoud plegen aan recente Renault-modellen te 
voorkomen. Om het voertuig te ontgrendelen moet de monteur zich 
registreren op een website van Renault, een token (USB-flashstation) 
kopen en een speciaal stukje software downloaden. Voorwaarde 
is ook het bezit van een Navigator TXTs- voertuiginterface die in 
Pass-Thru-modus kan werken. Overigens kan het Renault-token ook 
worden gebruikt met pc’s of de Axone Nemo-tool. De software geeft 
aan dat de gebruiker de verbinding moet maken. Bij oudere modellen 
kan gewoon verder worden gewerkt zonder deze melding.

Wachtwoord
Samen met het token ontvangt de monteur een gebruikers-ID en 
wachtwoord om toegang te krijgen tot de ontgrendelingsfuncties. Om 
verder te gaan met de diagnose sluit hij het token aan op een van de 
USB-poorten op de Axone Nemo 2. Nadat deze via een kabel is gekop-
peld aan de Navigator TXTs-interface kan de applicatie in gang worden 
gezet. Nodig is wel nog de bevestiging dat de gateway is ontgrendeld.

www.eplora.nl

e.PRIMACY Michelins 
nieuwe groene band

Al 30 jaar staat verlaging van de impact 
op het milieu centraal in de innova-
tiestrategie van Michelin. In 1992 ont-
wikkelde de Groep al de eerste “groene 
band” met minder rolweerstand om het 
brandstofverbruik en de CO2 uitstoot te 
verminderen. Met de MICHELIN e.PRI-
MACY, die volgend jaar wordt geïntro-
duceerd, begint Michelin aan een nieu-
we etappe. Een belangrijk voordeel: In 
zijn categorie heeft de band de minste 
rolweerstand. De geringe rolweerstand 
van de MICHELIN e.PRIMACY biedt 
de bestuurder de mogelijkheid om het 
brandstofverbruik te verminderen met 
ongeveer 0,21 liter per 100 kilometer. 
Vermindering van het brandstofverbruik 
betekent uiteraard ook een verminde-
ring van de CO2-uitstoot.  

www.michelin.nl
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Eerste Limburgse Würth 
Nederland shop in Sittard   
Al enige tijd was de wereldwijde marktleider op het gebied van montage- en bevesti-
gingsmateriaal op zoek naar een geschikte locatie om een Würth Shop te openen in 
Limburg. Nu is het dan zover en opent men een shop aan de Nolenslaan 149 te Sittard. 
De Würth Shop is een verkoopformule die alles bevat op het gebeid van gereedschappen, 
ijzerwaren, montagematerialen, lijmen, kitten, smeermiddelen, persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en werkkleding. Het (zelf) bedieningsconcept biedt de klant de mogelijk-
heid de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit voorraad te kopen. Iedere 
Würth Shop beschikt over een assortiment van ruim 5.000 producten. De Würth Shop is 
naast een verkooppunt van Würth-producten ook een servicepunt voor de klant.

www.wurth.nl

NMi goedkeuring voor 
Deeltjesteller VLT 
VLT, leverancier van moderne testapparatuur, heeft als een van de 
eerste nederlandse fabrikanten nmi type-toelating gekregen voor 
haar emissie deeltjesteller (VLT-e9700). met deze uitlaatgastester 
wordt de uitstoot gemeten - op basis van ionisatie - van fijnstofdeel-
tjes bij een voertuig in de werkplaats en/of (aPK) keuringsstation. 

Controle van het roetfilter is sinds 2017 een van de verplichte onderdelen 
van de Apk-keuring. In 2018 is daar de visuele check van het filter bij geko-
men. Nu komt daar boven op een daadwerkelijke meting van het roetfilter. 
Een extra meting om de werking van een roetfilter te kunnen vaststellen 
met als doel het verkeer in Nederland en Europa schoner te krijgen. 

Eenvoudige werkwijze
De deeltjesteller (PN-meter) is eenvoudig in het gebruik. Via een menu 
leidt de deeltjesteller de gebruiker stap voor stap door de Apk-keuring 
heen. Ruim binnen 1 minuut is de meting voltooid. De VLT-E9700 is 
standalone in te zetten, maar ook voorbereid voor communicatie 
met andere VLT apparatuur of pc via RS-232 en bluetooth. Wilt u de 
VLT-E9700 Deeltjesteller in werking zien dan kan dat in de showroom 
van Autec in Montfoort. 

www.vltest.nl/vakdagen
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AUTONIEUWS

Pocket rocket SUV: de 
vernieuwde Audi SQ2
Audi’s SQ2, de sportiefste SUV in het compacte segment, is nu nog 
meer bij de tijd. Mede dankzij nieuwe koplampen en bumpers is 
het uiterlijk nog sportiever en opvallender en de nieuwe Audi con-
nect-diensten en assistentiesystemen maken het rijden comfortabe-
ler dan ooit. Gebleven zijn de indrukwekkende prestaties. Dankzij de 
2.0 TFSI met een vermogen van 221 kW/300 pk sprint de Audi SQ2 in 
4,9 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 240 
km/u. De standaard quattro-vierwielaandrijving en het S-sportonder-
stel garanderen dat het vermogen soepel op de weg wordt gebracht. 
Als vanouds is de Audi SQ2 een sportieve compacte SUV voor indi-
vidualisten die waarde hechten aan een uniek design, veel praktisch 
gebruiksgemak en een sportief weggedrag.  

Opel Insignia: LED Pixel 
Matrix verlichting 
De nieuwe Opel Insignia oogt scherper en biedt nóg beter zicht 
tijdens het rijden in de duisternis. Met zijn aangescherpte uiterlijk valt 
Opels vlaggenschip nu nog beter op en dat is mede te danken aan 
de extreem smalle koplampen met innovatieve LED-technologie.  De 
nieuwe, adaptieve IntelliLux LED Pixel Matrix verlichting heeft nu 84 
elementen per koplamp. Daarmee reageren de koplampen sneller en 
preciezer dan voorheen en bieden ze de bestuurder optimaal zicht 
zonder het overige verkeer te verblinden. Met IntelliLux LED Pixel Light 
is de Opel Insignia bovendien uniek in zijn segment. De nieuwe Insig-
nia is er vanaf € 39.399,- en staat nu al bij de Opel-dealer.

Krachtigste Golf ooit 
De krachtigste Golf ooit komt er aan. De nieuwe Volkswagen Golf R 
heeft een aandrijflijn met een 235 kW/320 pk sterke 2.0 TSI turbo-ben-
zinemotor, een zeventraps DSG-transmissie en 4MOTION vierwielaan-
drijving met R-Performance Torque Vectoring. De Golf R accelereert in 
4,7 seconden van 0-100 km/u. Met het optionele R-Performance pakket 
klokt hij een topsnelheid van 270 km/u. Dankzij de speciale Drift- en 
‘Nürburgring’-rijstanden is dynamiek bovendien op afroep beschikbaar. 

De nieuwe vijfdeurs Golf R is een echte eyecatcher. Vooral het front is 
helemaal ‘R’, met de R-voorbumper met splitter, grote luchtinlaten en 
zijdelingse luchtgeleiders. Een andere bekende highlight is de blauwe 
strip bovenin de grille. Zodra de motor wordt gestart, fungeert deze 
dankzij LED-technologie als dagrijverlichting. En profil vallen de specifieke 
dorpels en matchromen buitenspiegels op. Bij het openen en sluiten van 
de deuren projecteren de spiegels het R-logo op de grond. 18 inch ‘Jerez’ 
lichtmetalen velgen zijn standaard, optioneel zijn 19 inch exemplaren le-
verbaar. Er is zelfs een speciale bandenset met semi-slicks voor circuitge-
bruik beschikbaar. In de achterbumper is een diffuser in hoogglans zwart 
geïntegreerd waarin dubbele verchroomde uitlaatpijpen zijn opgenomen. 
Optioneel is een titanium Akrapovič-uitlaatsysteem beschikbaar. Dit zorgt 
voor een nog intensere sound en een gewichtsbesparing van 7 kg.



AUTONIEUWS

CUPRA Leon: 
vier sportieve smaken
De CUPRA Leon en CUPRA Leon Sportstourer staan op het punt hun 
debuut in Nederland te maken. De nieuwe modellen van het jonge 
Spaanse performance-merk worden leverbaar in vier uitvoeringen: 
Business, Adrenaline, Performance en Copper Edition. Ze zijn stuk 
voor stuk zó compleet en persoonlijk dat klanten alleen nog de kleur 
hoeven te kiezen. De CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid (180 kW/245 pk) met 
zestraps automatische DSG-transmissie   arriveert nog dit jaar in 
Nederland. 

Met sportieve accenten als de grote grille, full LED-koplampen, 19 
inch lichtmetalen velgen en aan de achterzijde de grote spoiler, 
diffuser en koperkleurige uitlaatsierstukken, zijn de nieuwe CUPRA 
Leon en CUPRA Leon Sportstourer echte blikvangers. In Nederland 
worden de modellen altijd geleverd als plug-in hybride met een 1.4 TSI 
turbo-benzinemotor, elektromotor, automatische 6-traps DSG-trans-
missie en 12,8 kWh lithium-ion accupakket. 

Tailormade sportiviteit 
CUPRA levert de nieuwe Leon-modellen met keuze uit vier setups. De 
CUPRA Leon Business staat aan de basis. Deze uitvoering heeft stan-
daard een Virtual Cockpit, navigatiesysteem met 10 inch kleurentou-
chscreen, Apple CarPlay, kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen 
vóór, multifunctioneel met leder bekleed stuur, Keyless Entry/Go en 
een alarmsysteem. Ook de rijstrookbehoudassistent, grootlichtassis-
tent en dodehoeksensor met uitparkeerassistent zijn inbegrepen. In 
Adrenaline-uitvoering voegen de CUPRA Leon en Leon Sportstourer 
hier onder meer 19 inch ‘Performance Black’ lichtmetalen velgen, 
parkeersensoren vóór, Park Assist (automatische inparkeerhulp), 
verwarming van stuur en voorstoelen en een draadloze telefoonlader 
inclusief antenneversterker aan toe. 

Nieuwe Landrover 
Discovery: Designrevolutie
de nieuwe Landrover discovery combineert een designevolutie met een 
ruim en veelzijdig interieur en superieur comfort en gebruiksgemak, 
onder meer dankzij het innovatieve Pivi Pro-infotainmentsysteem. 

De Discovery is leverbaar met krachtige en efficiënte zescilinder Inge-
nium benzine- en dieselmotoren van de nieuwste generatie. Door alle 
vernieuwingen blijft de Land Rover Discovery een van de meest capa-
bele, verbonden en veelzijdige premium SUV’s met zeven zitplaatsen 
die leverbaar zijn. 

Geavanceerde technologie
De nieuwe Land Rover Discovery is verfijnder, begeerlijker en effici-
enter dan ooit dankzij het nieuwe voertuigplatform Electrical Vehicle 
Architecture dat meerdere geavanceerde technologieën ondersteunt. 
Tegelijkertijd behoudt de Discovery zijn toonaangevende offroad-ca-
paciteiten en trekkracht. De ‘New Discovery’ legt met het vernieuwde 
Terrain Response 2-systeem, Software-Over-The-Air (SOTA) updates 
en nieuwe Cabin Air Filtration zijn rijders meer dan ooit in de watten. 
Gerry McGovern, Chief Creative Officer, Jaguar Land Rover: “De nieuwe 
Discovery is een fraai geproportioneerde en uiterst geavanceerde pre-
mium SUV. De fascinerende en veelzijdige SUV is tot in het kleinste de-
tail verfijnd waarbij zijn karakteristieke exterieur en veelzijdige interieur 
zijn versterkt om ervoor te zorgen dat de Discovery zijn positie als de 
meest capabele en gezinsvriendelijke fullsize SUV ter wereld behoudt.” 

Verfijnd ontwerp 
Het onderscheidende karakter en de geoptimaliseerde proporties van 
de nieuwe Discovery staan voor meer dan drie decennia van designre-
volutie. Typische designkenmerken – zoals de ‘clamshell’-motorkap, het 
‘zwevende’ dak en de opvallende C-stijl van de carrosserie – zijn hierbij 
behouden. De nieuwe Discovery oogt zelfverzekerder dan ooit tevoren. 
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