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automotive diagnose-specialist DiagnosES 
introduceert autocom CarS iD. Het is de 
eerste software die analyseert of de kilo-
meterstand van personenauto’s en bestel-
wagens klopt en niet gemanipuleerd is. met 
CarS iD kunnen bedrijven in de autobranche 
zichzelf en hun klanten met een snelle scan 
beschermen tegen kilometertellerfraude.  

Tellerfraude is volgens Erik Streurman van 
DiagnosES een veel voorkomende vorm van 
fraude met personenauto’s en bestelwagens. 
“Bij tellerfraude is de kilometerteller losge-
koppeld, gereset of veranderd om het weer-
gegeven aantal kilometers te manipuleren.” 

Altijd kilometerstand controleren
Het terugdraaien van tellerstanden is sinds 1 
januari 2014 bij wet verboden. De strafmaat is 
€ 10.000 boete en/of 1 jaar celstraf. Ook het 
corrigeren, repareren of vervangen van een 
kilometerteller is verboden. Maar er zijn veel 
meer redenen waarom het verstandig is om 
de tellerstanden van voertuigen te controleren. 
Geknoei met de kilometerstand kan immers 
onder andere leiden tot onveilige verkeerssitu-
aties als gevolg van technische mankementen.

Naast de veiligheid van de inzittenden van 
het voertuig en hun omgeving, kan een 
kilometerstand scan kostbare verborgen ge-
breken zichtbaar maken. Het frauderapport 
is om deze reden dan ook een belangrijke 
basis om het benodigde en juiste onderhoud 
aan het voertuig uit te kunnen voeren. Een 
auto waarvan de teller is teruggedraaid, kan 
onveilig zijn en is duurder in de aanschaf 
en het onderhoud. De Autocom CARS iD 

software download informatie en kilome-
terstanden uit voertuigsystemen zoals 
motormanagementsystemen, centrale 
regeleenheden, airbagsystemen, climate 
control, stuurbekrachtiging en het airbag- en 
antiblokkeersysteem.

De informatie wordt overzichtelijk weergege-
ven in een rapportage die in een oogopslag 
zichtbaar maakt of de kilometertellerstand 
overeenkomt met de onderhoudshistorie van 
het voertuig en reparatievoorschriften van de 
autofabrikant.
 
CARS iD in de praktijk
De laptop of PC met daarop de CARS iD 
software geïnstalleerd, wordt met een inter-
face op de EOBD-stekker van het voertuig 
aangesloten. Met behulp van een VIN-deco-
der kan het chassisnummer van het voertuig 
gescand worden. De analyse begint door op 
System Scan te klikken en de voertuig en 
motorcode te selecteren. Nu scant CARS iD 
alle in het voertuig aanwezige en beschikba-
re systemen op foutcodes, of de VIN-num-

mers en systemen overeenkomen (en bij 
elkaar horen) en kilometerstanden. Als de 
scan voltooid is wordt de data naar de Auto-
com cloud gestuurd en start de analyse.   

Zodra de analyse voltooid is wordt er een 
fraudedetectie rapport geproduceerd met 
alle in het voertuig aanwezige systemen, 
mogelijk aanwezige foutcodes en VIN’s en 
kilometerstanden. Afwijkende informatie 
waaruit opgemaakt kan worden dat de teller-
stand gemanipuleerd is, wordt in het rapport 
rood gemarkeerd. 

Van de auto’s die in Nederland rondrijden wa-
ren er volgens Vereniging Aanpak Tellerfrau-
de (VAT) op 1 december 2017 264.220 auto’s 
met een onlogische tellerstand geregistreerd. 
Dit heeft de Nederlandse consument en het 
bedrijfsleven 396 miljoen euro gekost. Diag-
nosES hanteert voor CARS iD een introduc-
tieprijs van € 1.050,00 inclusief 12 maanden 
updates. Een jaarlicentie kost € 360,00.

www.diagnosexl.nl 

Autocom CARS iD 
herkent gemanipuleerde
kilometertellerstand
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Forté MobiliteitsGarantie 
verzekert occasionverkoper 
tegen garantieclaims

‘Zorgeloos van a naar B’. Dat is de pakkende slogan waarmee Forté een zeer opvallend nieuw concept lanceert: Forté mobiliteitsgarantie. 
garagisten die zich Forté authorised Service Center mogen noemen zijn er na de verkoop van een occasion van gegarandeerd dat ze niet 
voor onaangename verrassingen komen te staan door garantieclaims. Die zijn dankzij deze mobiliteitsgarantie voor een laag bedrag verze-
kerd tegen zeer hoge kosten.

De eerste vraag die natuurlijk in je opkomt: 
Hoe kan het dat Forté in staat is een garantie 
af te geven die zo ver gaat? Erwin Klomp, 
managing director van Forté: ‘Als auto’s goed 
onderhouden worden met onze producten 
dan daalt de kans op hoge reparatiekosten 
drastisch. De kans op garantieclaims is 
aanzienlijk kleiner als een occasion, voordat 
deze wordt afgeleverd met onze producten 
is behandeld. Die zekerheid is de basis onder 
de Forté MobiliteitsGarantie.’ 

Drie jaar voorbereiding
Forté is bij de ontwikkelingen van dit concept 
uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. 
Klomp: ‘Het hele traject heeft in totaal bijna 

vier jaar aan voorbereiding gevergd. Eerst is 
er een uitgebreide studie gemaakt naar de 
meest voorkomende garantieclaims en de 
kosten die daarmee gepaard gaan. Con-
clusie daarvan was dat het dan vooral gaat 
om reparaties die betrekking hebben op de 
motor, het brandstofsysteem, het elektroni-
sche gedeelte, de versnellingsbak en niet te 
vergeten de airco. Natuurlijk kun je ook met 
onze producten niet alle storingen voorko-
men. Maar op 70% daarvan heb je zeker een 
positieve invloed. Wij zijn er dus zeer zeker 
van dat met onze producten storingen en 
daarmee garantieclaims heel veel minder 
voorkomen. En verzekeraar Mobile Garantie 
is daar ook van overtuigd. De Forté Mobi-

liteitsGarantie is samen met deze Duitse 
organisatie ontwikkeld. Mobile Garantie is 
een belangrijke partner van o.a. Volkswagen 
voor verlengde fabrieksgaranties’. 

Voertuigen zijn tegenwoordig dermate 
complex dat kwaliteitsonderhoud vereist is 
om ze in topconditie te houden. Standaard 
hoort hier het inwendig reinigen van het 
brandstofsysteem en de motor onderdeel 
van te zijn. Door toepassing van Forté reini-
gingsproducten wordt vervuiling die ontstaat 
tijdens het gebruik van het voertuig verwij-
derd, waardoor het voertuig beter en vooral 
betrouwbaarder functioneert.  



Hoe werkt het? 
De garantie geldt voor occasions die 
maximaal 8 jaar oud zijn en niet meer dan 
150.000 km hebben gelopen. Voordat de ver-
kochte auto’s worden opgehaald reinigt de 
garagist eerst de motor en het brandstofsys-
teem. Uiteraard volgt daarna een complete 
inspectie van de hele auto. Als alles in orde 
is dan verzekert Forté de garantie voor een 
tarief dat zonder meer heel laag genoemd 
mag worden. Voor twee jaar geldt namelijk 
een tarief van € 719 en voor een jaar € 429. 
Klomp: ‘Deze bedragen zijn inclusief alle For-
té-producten die nodig zijn voor de reiniging 
aan het begin en tijdens de garantieperiode. 
De loonkosten zijn 100% gedekt en de ver-
goeding van de kosten voor de onderdelen is 
gekoppeld aan het aantal gereden kilome-

ters. De lijst met onderdelen die onder de 
garantie vallen is heel uitgebreid. Of het nu 
gaat om de distributieketting, een pompver-
stuiver, de bobine of een claxon’. 

De Forté MobiliteitsGarantie geldt voor occa-
sions van alle courante merken. Er zijn maar 
een paar uitzonderingen zoals bijvoorbeeld 
Ferrari of McLaren. De garantie wordt ook 
niet verstrekt voor taxi’s, huurauto’s en elek-
trische voertuigen. Auto’s moeten daarnaast 
officieel in Nederland verkocht zijn.   

Forté Authorised Service Center
De garagisten waarmee Forté samenwerkt 
zijn erkend Forté Authorised Service Center. 
Alleen zij kunnen profiteren van de speciale 
overeenkomst tussen Forte en verzekeraar 

Mobile Garantie. Authorised Service Centers 
gebruiken de Forté producten voor al het 
reguliere onderhoud, houden er een courante 
werkvoorraad van aan en zijn uiteraard door 
Forté opgeleid om optimaal met de produc-
ten te kunnen werken. ‘Onze producten zijn 
bedoeld voor professionals en verkopen wij 
niet aan particulieren. Als zij onze producten 
zoeken dan vinden ze op onze website in een 
paar muisklikken het dichtstbijzijnde Forté 
Authorised Service Center. Zij verkopen onze 
producten en zijn uitstekend in staat hen 
te instrueren hoe onze producten het beste 
toegepast kunnen worden’.

www.forte-benelux.com

Forté levert een zeer breed program-
ma hoogwaardige en duurzame 
onderhouds- en reinigingsproducten 
die samen zorgen voor een optimaal 
functionerende motor, zo laag mogelijk 
brandstofverbruik en een constante opti-
male oliekwaliteit. Het inwendig reinigen 
van het brandstofsysteem en de motor 
is een voorwaarde om auto’s in topcon-
ditie te krijgen en te houden. 
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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.

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!



Flexibele antislip opbergmat
Na groot succes in de Verenigde Staten is de Sticky Tool Tray nu ook in 
Europa verkrijgbaar. Met de Sticky Tool Tray heeft men altijd opberg-
ruimte voor het gereedschap en onderdelen op de plek waar gewerkt 
wordt. Ook in krappe ruimtes en op schuine oppervlakken. De Sticky 
Tool Tray helpt het gereedschap te organiseren en voorkomt zoekraken 
van kleine onderdelen op de werkplek. De flexibele antislip opbergmat 
helpt iedere professionele monteur en hobby sleutelaar tijdens het wer-
ken aan een auto, motor, fiets of boot. Maar de Sticky Tool Tray is ook 
uitermate handig in de bouw, elektro en infra of in de medische wereld. 

www.sptoolseurope.com 

Schadenet Rosenboom investeert 
in TEXA 744 CO2 aircomachine
Met de komst van de Volkswagen ID.4 en in mindere mate de ID.3 is CO2 
airco weer hot. Eerder werd dit aircosysteem bij de Mercedes Benz S 
klasse en een enkele E klasse gevoerd. De nu geleverde ID.4 is standaard 
voorzien van een CO2 aircosysteem en bij een frontschade is dus het 
dus ook noodzakelijk om dit systeem te kunnen servicen. Schadenet 
Rosenboom in Den Meern is het eerste Schadenet bedrijf die bij Explora 
een TEXA KONFORT 744 heeft aangeschaft. Deze konden zij direct inzet-
ten. De TEXA KONFORT 744 CO2 aircomachine heeft een goedkeuring 
van Mercedes Benz. Hij is ook voor de modellen van VAG te gebruiken 
aangezien hij voldoet aan de eisen die daarvoor worden gesteld.

www.explora.nl    

State-of-the-art centraal distributiecentrum voor LKQ Fource
Eind 2020 werd de bouw van het nieuwe state-of-the-art centrale 
distributiecentrum van LKQ Fource in Berkel en rodenrijs afgerond 
door Heembouw Bedrijfsruimten. Het moderne, 50.000 m² grote 
CDC werd na een bouwperiode van ongeveer een jaar aan LKQ 
Fource opgeleverd. 

Het nieuwe distributiecentrum speelt een belangrijke rol in het onder-
steunen van de Europese logistieke voetafdruk van LKQ Europe. 

Maar liefst 50.000 m²
Het centrale distributiecentrum combineert de activiteiten van vier 
verschillende distributiecentra van LKQ Fource. Het gebouw heeft 
een oppervlakte van meer dan 50.000 m², waarvan 2.500 m² voor 
kantoren en 49.000 m² voor magazijnruimte. Er kunnen meer dan 
130.000 SKU‘s worden opgeslagen en er zijn 56 laadstations beschik-
baar. Voor het orderpicken wordt gebruik gemaakt van een volledig 

geautomatiseerd shuttle systeem van TGW Systems. Deze nieuwste 
technologie op het gebied van mechanisatie wordt gecombineerd 
met traditionele magazijnen. 

Producten nog sneller bij de klant
Samen zorgt dit ervoor dat LKQ Fource haar dienstverlening naar een 
nog hoger niveau kan brengen. Dit sluit naadloos aan bij de missie 
van LKQ Fource; Partner voor nu en in de toekomst, voor zowel klant 
als medewerkers. „Onze producten komen nu nog sneller bij onze 
klanten, dat is het uiteindelijke doel. Met deze combinatie van technie-
ken kunnen we echt het verschil maken“, zegt Sales Directeur Johan 
van der Hoeven. „Ik vind het geweldig dat we als organisatie deze stap 
zetten. We willen voorop blijven lopen en met dit CDC kunnen we dat 
zeker bereiken“.

www.fource.nl
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DiagnoseXL is importeur van diverse 
merken diagnoseapparatuur:

Wij staan voor:

• Direct contact
• Topkwaliteit diagnose apparatuur

• Topkwaliteit service en ondersteuning

BMW/Mini diagnose op dealerniveau.

Tel. 0595-854444

info@diagnosexl.nl
www.diagnosexl.nl

Intake en EGR 
Cleaner van Kroon-Oil
Exhaust gas recirculation kleppen zorgen ervoor dat een deel van de 
uitlaatgassen terug wordt gevoerd naar de motor. Daardoor worden 
de verbrandingstemperaturen in de motor lager en worden er minder 
schadelijke stikstofoxiden (nOx) geproduceerd. Een Egr-klep is op 
zich een vrij eenvoudig onderdeel dat door simpel te openen en te 
sluiten de juiste hoeveelheid uitlaatgassen terugvoert naar de motor.

Wanneer een relatief simpel onderdeel als een EGR-klep vervuild is 
en dus niet meer geheel kan openen of sluiten, of zelfs compleet 
verstopt raakt en vast komt te zitten, dan kan dit verschillende 
problemen geven. Zoals een verhoogd brandstofverbruik, kloppende 
of pingelende motor, het ruw en onregelmatig stationair lopen van 
de motor, een brandend ‘’Check Engine’’ lampje op het dashboard en 
APK-afkeur doordat de auto niet meer voldoet aan de uitlaatgase-
missietest. Genoemde problemen zijn eenvoudig te voorkomen en/
of te verhelpen door met enige regelmaat het gehele inlaattraject te 
reinigen met een goede inlaattrajectsysteemreiniger.

Voor EGR-kleppen en 
andere toepassingen
Kroon-Oil introduceert 
daarom de 
Kroon-Oil In-
take & EGR Cleaner in een 
400 ml aerosol. Naast EGR-klep-
pen heeft het product nog andere 
toepassingen.  Het is ook uitste-
kend geschikt voor het reinigen 
van gasklephuizen, zuigerveren, 
zuigerveergroeven, inlaatkleppen, 
uitlaatkleppen, klepstelen, klep-
schotels en andere onderdelen 
binnen het inlaatgedeelte. Intake 
& EGR Cleaner is zowel geschikt 
voor benzine- als dieselmotoren.   

www.kroon-oil.com



www.maxxisbanden.nl

WINNAAR 
IN ZWEEDSE 
VI BILÄGARE 
ZOMERBANDENTEST
PREMITRA HP5
TESTMAAT: 225/45R17

RBI is exclusief distributeur 
van Maxxis in de Benelux

Reedijk
Banden
Import 088-225 40 18 www.rbi.nl

Autoglaz innoveert met Simpleclaim
In de afgelopen weken is Simpleclaim geïntegreerd in het ruitschadepro-
ces van alle Autoglaz vestigingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
mobiele app Simpleclaim van dit platform voor auto(ruit)schadeherstel-
bedrijven. Het is ontworpen om zowel verzekerde als verzekeraar volle-
dig inzicht in het herstelproces te geven. Door de mobiele app wordt een 
claim transparant en efficiënt aangeleverd, is de doorlooptijd korter en 
het herstelproces inzichtelijk voor verzekerden. “Naast een perfecte ser-
vice streven wij naar een transparante en efficiënte dossierafhandeling. 
Dankzij de samenwerking met Simpleclaim kunnen wij zowel de klant 
als de verzekeraar voorzien van een kijkje in onze zorgvuldige procesaf-
handeling. Altijd en overal”, aldus Leo Smid, directeur van Autoglaz. 

www.simpleclaim.nl

Nieuwe Arbocatalogus voor 
carrosseriebranche live
FOCWA heeft in samenwerking met RAI CarrosserieNL, FNV Metaal, 
CNV Vakmensen, De Unie en OOC de nieuwe website voor de Arbocata-
logus gerealiseerd. De vernieuwde website biedt op een laagdrempelige 
manier instrumenten aan om werkgevers en werknemers te helpen om 
op een veilige en gezonde manier te werken. Een Arbocatalogus wordt 
gezien als een erkende ‘handleiding’ die door sociale partners wordt 
uitgeschreven ter bevordering van gezonde en veilige werkomstandig-
heden. Een catalogus bevat een omschrijving van de meest voorkomen-
de risico’s in de branche en omschrijft oplossingen. Bedrijven kunnen 
aan de hand daarvan hun Arbobeleid uitvoeren en invulling geven aan 
de branche RI&E. Deze Arbocatalogus heeft niet alleen qua vorm een 
volledige verbouwing ondergaan. Vooral inhoudelijk is er gekeken naar 
geactualiseerde werkprocessen in functie van de veiligheid van werk-
nemer en -gever. Deze werkprocessen zijn daarom ook getoetst bij en 
erkend door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

www.arbocataloguscarrosserie-branche.nl
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#testwinner
#ALLSEASON

 

“Prestaties op prototypeniveau” 

“Beste veiligheid bij aquaplaning”

“Zeer hoog kilometrage”

www.vredestein.nl/winnaars

heeft zijn
strepen
verdiend

 
TEST vierseizoenenbanden SUV

215/60 R16

TESTWINNAAR

 

EDITIE 47 • 2020

ADV QUATRAC STRIPES_AFTERSALES_230x300.indd   1ADV QUATRAC STRIPES_AFTERSALES_230x300.indd   1 11-03-2021   10:4211-03-2021   10:42



T
H

EM
A:

 B
AN

D
EN

 &
 W

IE
LE

NMaxxis Premitra HP5 
testwinnaar Zweedse 
zomerbandentest 
maxxis banden, het exclusieve merk van reedijk Banden Import, 
blijkt onoverwinnelijk in de gerenommeerde Zweedse bandentest 
van Vi Bilägare. De populaire Premitra HP5 is op de eerste plaats 
geëindigd. De zomerband bewijst de ultieme mix te zijn van be-
trouwbare prestaties en betaalbaarheid.  

In de bandentest, die heeft plaats gevonden in het Franse Montpellier, 
zijn acht verschillende merken/profielen getest in de maat 225/45R17. 
Dit is een gangbare maat voor veel voorkomende automodellen. In 
deze test zijn banden uit diverse prijssegmenten vergeleken, waarbij 
de HP5 op de meeste onderdelen veel indruk heeft gemaakt.

Sensationele prestaties 
De stabiliteit en stuurrespons is op droog wegdek van absolute 
topklasse. Zelfs als de grens wordt opgezocht, blijft de band goed 
manoeuvreerbaar. Ook op nat wegdek imponeert de HP5 en scoort 
het best op het gebied van aquaplaning. Daarnaast heeft de band ook 
de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Exclusief distributeur 
RBI is al meer dan 30 jaar exclusief 
Maxxis distributeur in de Bene-
lux. ‘De afgelopen jaren zijn 
verschillende Maxxis profielen 
regelmatig positief beoordeeld 
in diverse (inter)nationale 
bandentesten. Het feit dat de 
Premitra HP5 als winnaar uit 
de bus is gekomen, is voor 
ons een erkenning van de 
kwaliteit’, aldus RBI.  

RBI heeft een uitgebreid 
matenpakket beschikbaar van 
deze testwinnaar. De Premitra 
HP5 is voorradig in meer dan 
45 maten, lopend van 15 
t/m 18 inch. 

www.maxxisbanden.nl  

Hoger kilometerrendement 
met nieuwe Grabber GT 
Plus van General Tire

met de nieuwe grabber gt Plus lanceert off-road 4x4-banden-
specialist general tire een innovatieve zomerband voor SUV’s en 
4x4-voertuigen. 

De Grabber GT Plus zal vanaf 
nu geleidelijk de Grabber GT 

vervangen. Bestuurders die 
voor deze nieuwkomer 

kiezen, krijgen wat de 
Plus in de naam belooft: 
een duidelijke plus in 
prestaties op alle ge-
bieden die van invloed 
zijn op zowel het 
economische als het 
veiligheidsaspect. 

Lagere rolweer-
stand

De ontwikkelaars van de 
band zijn er bijvoorbeeld 

in geslaagd om de rol-
weerstand van de Grabber 

GT Plus met maar liefst 12% te 
verminderen terwijl ze tegelijker-

tijd 5% meer kilometers hebben gemaakt. Dit is des te opmerkelijker 
omdat ze ook de prestaties bij nat weer een merkbare boost hebben 
gegeven. Op het EU-bandenlabel hebben alle Grabber GT Plus-pro-
ducten prestaties van A-klasse voor grip op nat wegdek. Op droge 
wegen biedt de Grabber GT Plus aanzienlijk kortere remafstanden en 
verbeterde rijeigenschappen dan zijn voorganger.

Nieuw profiel en compound
Om dit mogelijk te maken heeft de band een nieuw ontworpen profiel 
gekregen, voornamelijk geoptimaliseerd voor gebruik op de weg, 
gecombineerd met een innovatieve rubbersamenstelling. De nieuwe 
met silica verrijkte compound heeft speciale dempingseigenschap-
pen die een belangrijke rol spelen voor een kortere remafstand op nat 
wegdek. De stabiele polymeermatrix verstevigt ook de loopvlakblok-
ken, wat vooral een positieve invloed heeft op het rijgedrag.  

www.generaltire.be   
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BLIJF IN CONTROLE TIJDENS UW REIS,
VOEL U VRIJ 

UITSTEKENDE 
PRESTATIES OP NAT

WEGDEK 4)

BESTE REMPRESTATIES 
OP DROOG

WEGDEK 1) 3)

BESTE STABILITEIT IN 
BOCHTEN EN OP

RECHTE STUKKEN 1) 2)

Bridgestone Europe NV/SA - Netherlands Branch
Bridgestone Europe NV/SA - Belgium Luxembourg Sales Division
www.bridgestone.nl of www.bridgestone.be

1)  Op vraag van Bridgestone heeft TÜV SÜD in juli-september 2020 tests voor een droog en nat wegdek uitgevoerd op het EUPG-complex van Bridgestone 
(Italië). Er werd toen een Audi S4 3.0 TFSI met bandenmaat 245/40 R18 gebruikt. De prestaties van de Potenza Sport waren vergelijkbaar met die van 
de belangrijkste concurrenten in hetzelfde segment: Continental PremiumContact 6, Michelin Pilot Sport 4, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, Pirelli P 
Zero PZ4. Bijlage verslag nr. [713190691-PS].

2)  Behoud de stabiliteit van je voertuig, zowel op rechte stukken als in een bocht. Stabiliteit op rechte stukken, score: Bridgestone Potenza Sport (9,33), 
Continental Premium Contact 6 (9,00), Michelin Pilot Sport 4 (8,67), Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (8,67), Pirelli P Zero PZ4 (8,56). Stabiliteit in 
bochten, score: Bridgestone Potenza Sport (9,21), Continental Premium Contact 6 (8,13), Michelin Pilot Sport 4 (8,67), Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 
(8,33), Pirelli P Zero PZ4 (8,58).

3)  Kortste remafstand op een droog oppervlak. Remafstand op droog wegdek (100 km/u tot 0 km/u), meter: Bridgestone Potenza Sport (33,4), Continental 
Premium Contact 6 (35,4), Michelin Pilot Sport 4 (34,5), Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (35,9), Pirelli P Zero PZ4 (34,8).

4)  Bekroond met EU-labelklasse ‘A’ voor grip op nat wegdek.

NIEUW
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Vredestein heeft een nieuwe serie Ul-
trac-zomerbanden geïntroduceerd. Deze 
leveren volgens de bandenfabrikant de 
beste prestaties in hun klasse op zowel nat 
als droog wegdek. 

De nieuwe Ultrac-band is met de focus op 
veiligheid en comfort ontwikkeld door het 
R&D-centrum van Apollo Tyres in Enschede 
en is leverbaar in maten van 15 tot 18 inch. 
Dat maakt deze band ideaal voor een breed 
scala aan gezinsauto’s en compacte auto’s.

Verbeterde bandconstructie
Naast de karakteristieke aantrekkelijke uit-
straling van Vredestein zorgt de gloednieuwe 
Ultrac-bandenserie voor een ongeëvenaard 
rijgedrag, ook in bochten en bij hoge snel-
heden, met 15% betere prestaties op nat en 
droog wegdek ten opzichte van zijn voorgan-
ger. Dit is het resultaat van een verbeterde 
bandconstructie met een meer vierkant con-
tactvlak, een stijver loopvlakpatroon en een 
middenrib met parabolische dwarsgroeven, 
die de stuurrespons en precisie verbeteren 
voor een veilige en dynamische rijervaring. 
Bovendien zorgt de 5% betere rolweerstand 
van de band voor een lager brandstofver-
bruik en een lagere CO2-uitstoot.

Het innovatieve R&D-team van Vredestein 
maakte gebruik van de nieuwste technologie 
op het gebied van compounds voor 10% 
betere remprestaties in vergelijking met zijn 
voorganger op droge en natte ondergronden. 
De nieuwe Ultrac-band bevat namelijk 50% 
meer unieke, tractieverhogende silica- en 
harscompounds in combinatie met multi-
functionele polymeren. 

Comfort was een prioriteit voor Vredestein 
en het bedrijf wilde de rijbeleving optimali-
seren. De schokabsorptie is verbeterd door 

een lagere hielvulstrookhoogte, een geopti-
maliseerde wangconstructie en een grotere 
flexzone voor een stillere rit. Voorts is de 
profielafstand van de band geoptimaliseerd 
bij verschillende banddiameters om het 
akoestische comfort te verhogen. 

Juiste bandenspanning zo gevonden
Automobilisten die regelmatig hun banden 
lucht geven rijden veiliger, zuiniger, schoner 
en stiller. Toch checkt drie op de tien Neder-
landse automobilisten nooit de bandenspan-
ning. Onder meer omdat ze de juiste banden-
spanning niet weten. 

Met de nieuwe webapplicatie watismijn-
bandenspanning.nl kunnen automobilisten 
eenvoudig checken wat voor hun auto de 
juiste bandenspanning is.

Samenwerking met Vredestein
Tweederde van de auto’s in Nederland rijdt 
rond met te lage bandenspanning. Automo-
bilisten hebben verschillende redenen om 
hun banden niet regelmatig op te pompen. 
Zo geeft de helft van de ‘niet-bandenoppom-
pers’ aan dat de garage dat voor hen doet 
(51%) of er simpelweg niet aan te denken 

(50%). Ook zegt ruim een derde (41%) de 
juiste bandenspanning niet te weten. Om die 
automobilisten op weg te helpen, ontwik-
kelde het programma Kies de Beste Band in 
samenwerking met Vredestein de webappli-
catie watismijnbandenspanning.nl.
 
Check eenvoudig de juiste banden-
spanning
Op watismijnbandenspanning.nl kan men 
eenvoudig checken wat de juiste banden-
spanning voor elke auto is. Hiervoor voert 
men het kenteken van de auto in en selecteert 
de juiste bandenmaat. Daarna komt in beeld 
welke spanning de banden moeten hebben.  

www.watismijnbandenspanning.nl
www.vredestein.nl

Vredestein introduceert 
nieuwe serie 
Ultrac-zomerbanden
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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

Inzameling van gebruikte banden voor een schoner milieu.

Éénmaal oud 
voor éénmaal nieuw

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

 

ONDERWEG NAAR EEN 
CIRCULAIRE ECONOMIE

JAARLIJKS NEGEN 
MILJOEN INGEZAMELDE 

AUTOBANDEN
GRONDSTOFFEN VOOR  

DE TOEKOMST

kilowattuurkilo rubber kilo staal kilo CO2-uitstoot

14.933.33426.000.000 6.300.000 70.000.000
ECOLOGISCHE BESPARING GELIJK AAN:

1 x oud voor 1 x nieuw betekent: 
Wij halen voor iedere nieuw verkochte band één gebruikte 
band op bij garages en bandenservicebedrijven! Niet meer!

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

Éénmaal oud voor 
éénmaal nieuw

“De boodschap is al zo oud als het bestaan van RecyBEM, al 17 jaar dus. 
Tijd om de spelregels nieuw leven in te blazen,” zegt Kees van Oostenrijk, directeur van RecyBEM.

Als RecyBEM-man van het eerste uur is Van Oostenrijk 
meer dan bereid om de uitvoering van het inzamelings- en 
verwerkingssysteem van gebruikte banden uit de  
vervangingsmarkt nog een keer aan ons uit te leggen. “De 
boodschap van RecyBEM verandert natuurlijk niet, maar we 
moeten hem wel duidelijker maken. 1x oud voor 1x nieuw 
betekent: RecyBEM zamelt voor iedere “nieuw” verkochte 
autoband één “oude” autoband in. Dat geldt voor iedere ont-
doener van gebruikte banden. Geen of minder autobanden 
met de wettelijke afvalbeheersbijdrage gekocht, dan ook geen 
of minder gebruikte banden ingezameld onder de RecyBEM-
regeling. RecyBEM-banden zijn autobanden voor personen-
wagens en lichte bestelwagens, aanhangwagens en caravans. 
Andere banden zoals sloopautobanden, scooter-, motor- en 
vrachtwagenbanden worden sowieso niet kosteloos onder de 
RecyBEM-regeling ingezameld.” Gebruikte autobanden  
uit de vervangingsmarkt worden in Nederland kosteloos 
ingezameld onder de RecyBEM-regeling. Daar tegenover 
staat dat iedereen zich aan de spelregels moet houden:  
éénmaal oud voor éénmaal nieuw.  

Oud met wettelijke verplichting tot de registratie van het aan-
tal ingenomen banden. Nieuw met wettelijke verplichting tot 
betaling van de afvalbeheersbijdrage voor autobanden (nieuw 
en gebruikt) die voor de eerste keer op de Nederlandse markt 
geplaatst worden. Samen zorgen we ervoor dat er geen auto-
banden rondslingeren in de natuur, dat de uitstoot van CO2 
wordt vermeden en dat grondstoffen behouden blijven voor 
de toekomst.
 
Meer informatie of vragen? www.recybem.nl
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Bridgestone ontwikkelde de nieuwe Poten-
za Sport in samenwerking met meer dan 
3.800 bestuurders. Het resultaat: een band 
die het voertuig topprestaties laat leveren 
op nat én droog wegdek, terwijl de bestuur-
der steeds de controle houdt. Deze nieuwe 
generatie ultra high performance-band 
kreeg na uitgebreide testen het gerenom-
meerde EU a-label van de Duitse tÜV SÜD.  
Bridgestone leverde al speciale versies van 
de Potenza Sport als eerste-montageband 
voor topmodellen van onder meer Lam-
borghini, maserati en BmW.

Bridgestone gaat wereldwijd voorop als 
het gaat om geavanceerde oplossingen en 
duurzame mobiliteit. De Bridgestone Poten-
za Sport is het nieuwe paradepaardje. Deze 
ultra high performance-band combineert de 
pioniersgeest en expertise op het gebied van 
high performance-banden van Bridgestone 
met uitgebreid marktonderzoek om ervoor 
te zorgen dat autorijders de controle houden 
terwijl ze alles uit hun auto halen.

Nieuwe norm voor 
sportieve prestaties
Dankzij ruime ervaring in de Formule 1 en 
de langdurige partnerships met premium 
high performance autofabrikanten, kon 
Bridgestone de Potenza Sport ontwikke-
len. Deze band is de nieuwe norm voor 
sportieve topprestaties gekoppeld aan de 
beste resultaten in zijn klasse in droge om-
standigheden en op nat wegdek. Tijdens 
de tests van TÜV SÜD, een van de meest 
gerespecteerde, onafhankelijke testin-
stituten voor de automotive branche in 
Europa, levert de Potenza Sport de beste 
prestaties bij remmen op droog wegdek, 
in bochten en qua stabiliteit op de rechte 
lijn ten opzichte van concurrenten in het 
premiumsegment. Ook op een nat wegdek 
scoort de Potenza sport uitstekend in de 
tests van TÜV SÜD1, met een EU-label “A” 
voor grip, prestaties in bochten en hand-
ling. De band heeft ook een langere levens-
duur in kilometers dan zijn voorganger, de 
Potenza S001.2

Samenwerking met automobilisten
Met de Potenza Sport wilde Bridgestone een 
band maken die voldoet aan de verwach-
tingen die bestuurders hebben van high 
performance-banden en die ook geschikt is 
om de uitdagingen aan te gaan waarmee ze 
dagelijks worden geconfronteerd. Daarom 
is bij aanvang van de ontwikkeling van de 
Potenza Sport uitgebreid marktonderzoek 
gedaan. Bridgestone interviewde meer dan 
3800 eindgebruikers in heel Europa. Hun 
input was voor Bridgestone het uitgangs-
punt bij de ontwikkeling van een ultra high 
performance-band.

Bridgestone 
Potenza Sport:
sportieve 
topprestaties
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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

Om de baanbrekende prestaties van de Po-
tenza Sport te bereiken, maakt Bridgestone 
gebruik van nieuwe en innovatieve techno-
logieën op het gebied van loopvlakprofiel, 
compound en constructie. Om het loopvlak-
ontwerp van de band te verbeteren, werden 
innovatieve 3D-groeven aangebracht, wat 
ten goede komt aan de remprestaties en de 
slijtagebestendigheid. Voor de compound 
werd een geoptimaliseerde formule gebruikt 
die, in combinatie met een innovatieve 
mengtechnologie, de prestaties op nat en 
droog wegdek verbetert. Bridgestone past 
ook een nieuwe hybride kroonversteviging 
toe voor nog meer stabiliteit van de band 
op hoge snelheid. Er is ook een sportief 
karkaspackage gebruikt om de stabiliteit en 
stuurrespons te verbeteren en tegelijkertijd 
de rolweerstand te optimaliseren.

Milieuvriendelijke virtuele banden-
ontwikkelingstechnologie
Fundamenteel voor het ontwerpen en 
vervaardigen van de Potenza Sport is de 
gepatenteerde tijdbesparende en milieu-

vriendelijke virtuele bandenontwikkelings-
technologie van Bridgestone. Die laat toe om 
in het ontwikkelingsstadium zeer nauwkeu-
rig de prestaties van een band te voorspellen 
zonder deze daadwerkelijk te produceren en 
ermee te rijden. Dat is niet alleen milieuvrien-
delijker door de besparing van grondstoffen, 
maar verkort ook het ontwikkelingsproces, 
waardoor de band eerder op de markt kan 
worden gebracht.

96 maten in 17 tot 22 inch
Op maat gemaakte Potenza Sport-banden 
zijn al door een aantal van de meest prestigi-
euze automerken ter wereld geselecteerd als 
eerste-montageband, waaronder Maserati 
voor zijn MC20 supercar, Lamborghini voor 
de Huracán STO en BMW voor de 8-serie. Er 
zullen nog veel merken volgen. De in Europa 
ontwikkelde en geproduceerde Potenza 
Sport is vanaf midden februari 2021 lever-
baar in 96 maten, met een velgdiameter van 
17 tot 22 inch. Zo kan een groot deel van de 
personenauto’s en on-road SUV’s in de markt 
worden gedekt, van premium sedans en 

SUV’s tot auto’s uit het luxe- en topsegment. 
Met de introductie van de Potenza Sport is 
de dekking van het zomersegment in zowel 
HRD als ultra HRD aanzienlijk toegenomen.

“De Potenza Sport is het nieuwste hoofd-
stuk dat wordt toegevoegd aan de lange 
geschiedenis van Bridgestone op het gebied 
van high performance,” aldus Emilio Tiberio, 
Chief Technical Officer en Chief Operating 
Officer bij Bridgestone EMIA. “Dit is het re-
sultaat van de combinatie van onze ervaring 
en onze innovaties in de autosport, onze 
bereidheid om altijd een stapje verder te 
gaan om aan de behoeften van autorijders 
te voldoen en van ongekende investeringen 
in onderzoek en ontwikkeling. We hebben 
een hoogwaardige premiumband ontwik-
keld die ervoor zorgt dat rijders de controle 
houden terwijl ze alles uit hun auto halen. De 
Potenza Sport is de nieuwe standaard voor 
sportieve prestaties.” 

www.bridgestone.nl
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Bovendien rijdt ruim een derde van de auto-
mobilisten het hele jaar door op zomerban-
den, ongeacht de buitentemperatuur. “Onver-
antwoord en zelfs potentieel gevaarlijk”, zegt 
CEO van Bandenthuis Eric Stubbé.
 
Hele jaar op zomerbanden
Van alle Nederlandse autorijders wisselt 
ongeveer 53% nooit zijn of haar banden. 
Dat blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd 
door Factsnapp. Van deze 53% rijdt twee 
derde heel het jaar door op zomerbanden, 
iets minder dan een derde rijdt op all sea-
son- of all weather-banden en de overige 
2,3% gebruikt altijd winterbanden. Er zijn 
verschillen tussen de seksen als het gaat 
om wél wisselen en op tijd. Ruim een derde 
van alle mannelijke respondenten geeft 
aan in maart of april de winterbanden voor 
zomerbanden te verruilen, precies tijdens 
adviesmaanden volgens deskundigen. Bij 
de vrouwelijke automobilisten is dit slechts 
een kwart.

Gevaarlijk
Hoewel een kleine minderheid het hele jaar 
door winterbanden gebruikt, wisselt maar 
liefst 12% de winterbanden te laat voor zomer-
banden, namelijk meestal pas in mei of later 
in het jaar. Ruim de helft van deze groep geeft 
zelfs aan dat de wissel samenhangt met een 
buitentemperatuur van boven de 20°C.
 
“We raden aan op zomerbanden over te gaan 
bij een temperatuur van 7°C, omdat winter-
banden qua samenstelling en profiel niet zijn 
gemaakt voor hogere temperaturen”, zegt 
Stubbé. “Een dergelijke bandenwissel is geen 
luxe, maar eerder iets wat bij het basisonder-
houd van de auto hoort. Veel mensen besef-
fen niet dat de wissel negeren onverantwoord 
is en zelfs gevaarlijk kan zijn. Winterbanden 
slijten niet alleen sneller, ook de lengte van de 
remweg van winterbanden stijgt mee met de 
temperatuur. Zomerbanden hebben bij deze 
temperaturen een betere grip, een kortere 
remweg en ze slijten minder snel.”

Langere remweg groot risico 
De ANWB heeft het verschil tussen winter- 
en zomerbanden bij een remactie berekend. 
Volgens de vereniging staat een auto met 
zomerbanden binnen 12 meter stil op een 
droog wegdek, als het buiten 15°C is en de 
auto 50 kilometer per uur rijdt. Met win-
terbanden heeft een auto onder dezelfde 
omstandigheden 14 tot 15 meter nodig. Dat 
is tot 25% meer dan met zomerbanden. Bij 
een buitentemperatuur van rond de 35°C zijn 
de remprestaties van winterbanden zelfs 
zo’n 30% minder dan die van zomerbanden. 
Een auto zou op winterbanden 19 meter 
nodig hebben om tot stilstand te komen 
tijdens een Nederlandse hittegolf zoals in 
augustus 2020, waar dat bij zomerbanden 
omgerekend 14,5 meter is. Een verschil van 
4,5 meter, de lengte van een SUV of ruime 
gezinsauto.
 
www.bandenthuis.nl

Driekwart automobilisten
rijdt met verkeerde banden
nog geen derde van de automobilisten laat zijn winterbanden op tijd vervangen. Zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek 
onder 750 automobilisten in opdracht van Bandenthuis, het bedrijf dat thuis of op het werk banden vervangt. 



T
H

EM
A:

 B
AN

D
EN

 &
 W

IE
LE

N

Nieuwe range TECO uitlijnapparatuur

Uitlijnen levert goede en extra omzet voor de werkplaats op. En 
daarnaast is de klant er ook mee geholpen omdat het overmatige 
slijtage voorkomt en kan zorgen voor betere werking van aDaS 
systemen. 

Ongeveer 30% van de auto’s die gecontroleerd worden moet ook echt 
uitgelijnd worden. Toch wordt deze controle nog niet altijd uitgevoerd. 
Dit terwijl dit met de juiste apparatuur wel snel en eenvoudig is gecon-
troleerd.

Teco uitlijnapparatuur 2.0
TECO is als wielservice-specialist binnen de Nexion groep altijd 
bezig met nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. CBX presenteert van 
TECO twee nieuwe uitlijnsystemen die gecombineerd worden met de 
befaamde in eigen huis geproduceerde HOT klemmen. Op 3D vlak 
heet het nieuwe uitlijnsysteem de TECO 920. Voor de variant met 
draadloze meetkoppen aan de wielen komt de TECO 804 Smart in het 
programma.

Onderscheidend 3D uitlijnsysteem
De TECO 920 is een onderscheidend 3D uitlijnsysteem. Deze unit is 
voorzien van unieke technieken om onder alle lichtomstandigheden 
toch een zeer zuivere uitlijnmeting te kunnen garanderen. Diverse 
filters bij zowel de camera’s als de targets zorgen ervoor dat lichtinval 

geen hinder veroorzaakt. Ook softwarematig heeft TECO hier een 
aantal oplossingen voor gemaakt die andere fabrikanten nog niet 
toepassen.

Ook uniek is dat de TECO 920 ook leverbaar is met een mobiel frame. 
Hierdoor is de unit niet alleen voor meerdere werkplekken inzetbaar 
maar later ook te gebruiken voor ADAS-kalibraties. De software in de 
TECO 920 is dan ook voorbereid met software voor het positioneren 
van de TECO ADAS kalibratie systemen.  

Ruimtewinst met TECO 804 Smart
De TECO 804 Smart is voorzien van dezelfde super betrouwbare 
meetkoppen als de standaard TECO 804. Het traditionele kabinet heeft 
plaats gemaakt voor een wandconsole inclusief oplaadstation met 
daarbij een combi laptop/tablet voor het softwareverloop. Het voordeel 
is dat het al extreem betrouwbare systeem nu veel compacter wordt.

De nieuwe samenstelling levert dus behoorlijk wat ruimtewinst op, 
terwijl men de combi laptop/tablet eenvoudig mee kan nemen naar 
de plek waar men af wil gaan stellen. Men zet simpelweg het display 
op de rijbaan neer en kijkt tijdens het stellen heel eenvoudig op het 
display vanaf de plek waar men staat te sleutelen. Daarbij is, net als 
bij de TECO 920, de nieuwste uitlijnsoftware ook nog eens voorbereid 
voor de samenwerking met het TECO ProADAS kalibratiesysteem. 

www.cbx-nederland.nl
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Hefbruggen
• Schaarhefbruggen
• 2-kolomshefbruggen
• 4-kolomshefbruggen
• Motor hefbruggen
• Stempelhefbruggen
• Mobiele hefkolommen 

(Heavy Duty)
Balanceer apparatuur
De- en monteerapparatuur
(3D-) Uitlijnapparatuur

Wat leveren wij?

Wolf Tools is dé fabrikant 
voor top kwaliteit Europese 
werkplaats apparatuur

0573 - 700 218
info@wolftools.nl
www.wolftools.nl
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WEBSITE

www.wolftools.nl

Bestel nu eenvoudig op onze 
nieuwe website of bel voor 
persoonlijk advies.

Vrijwel alles direct uit voorraad 
leverbaar 
+ 
Standaard 2 jaar garantie

STRAKKE INRICHTING VAN UW WERKPLAATS NODIG?

MAAKT HET MOGELIJK!

WWW.SPTOOLSEUROPE.COM
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Nieuw assortiment 
blanke lakken R-M
r-m lanceert een nieuwe generatie blanke lakken. Deze zijn ieder met 
een bijpassend ondersteuningspakket beschikbaar in twee series. 

Ten eerste is er de Pioneer serie die aan de top staat van de heden-
daagse innovaties op het gebied van autoreparatielak. Deze nieuwe 
lijn zorgt voor kortere procestijden, garandeert een ongelooflijke 
dekkracht en is bovenal uiterst duurzaam.  

Efficient en duurzaam
De Pioneer serie is ontstaan vanuit de toenemende vraag in de 
schadeherstelbranche naar producten en oplossingen die niet alleen 
de efficiëntie verbeteren, maar ook nog eens duurzaam zijn. R-M 
introduceerde als antwoord op deze vraag begin 2018 al duurzame 
e’Sense producten. De introductie van de Pioneer serie is dus een 
logische volgende stap.  

Hugo van der Velde, Head of Sales & Key Account Management BASF 
Coatings Services: “Er ging veel onderzoek vooraf aan de ontwikkeling 
van de Pioneer serie en de Advance serie. De bevindingen en resulta-
ten die daaruit voortkwamen hebben we omgezet in een innovatief 
assortiment blanke lakken. Nieuw is dat we voor verschillende typen 
klanten nu ook verschillende oplossingen bieden. Zo helpt de Advance 
serie schadeherstelbedrijven om een productiviteitsvoorsprong te 
creëren. De Pioneer serie, onze toplijn, is speciaal ontwikkeld voor 
schadeherstelbedrijven die niet alleen efficiënt, maar óók zo duur-
zaam mogelijk willen opereren. Zo bieden we nu voor elk wat wils.’’

www.rmpaint.com/nl/ 

AraClass en ProClass gloednieuwe 
generatie blanke lakken Glasurit
glasurit introduceert een gloednieuwe generatie blanke lakken, die 
schadeherstelbedrijven een voorsprong biedt ten opzichte van de 
concurrentie. De nieuwe blanke lakken worden aangeboden in twee 
innovatieve klassen, waardoor glasurit voor ieder business model 
een passend pakket met producten en oplossingen in huis heeft. 

Allereerst is er de AraClass. Dit is de meest geavanceerde en com-
plete lijn, met niet te evenaren oplossingen voor duurzame en zeer 
efficiënte autoreparaties, waarbij unieke processnelheid en adembe-
nemende resultaten centraal staan. De volgende lijn is de ProClass, 
die aantrekkelijk is voor klanten die focussen op bewezen kwaliteit en 
efficiëntie. De AraClass en ProClass blanke lakken zijn vanaf januari 
2021 beschikbaar in Nederland.

Duurzame oplossingen 
Glasurit ziet een toenemende vraag naar duurzame oplossingen in de 
autoschadeherstelbranche. De Glasurit Eco Balance producten, die in 
Nederland begin 2018 werden geïntroduceerd, waren de eerste produc-
ten in hun soort die succesvol tegemoet kwamen aan deze behoefte 
van de markt. Tegelijkertijd blijven klanten focussen op zeer efficiënte 
oplossingen. Nu tilt Glasurit lakschadeherstel wederom naar een ander 
niveau door op de markt te komen met een unieke set blanke lakken en 
bijpassende oplossingen die efficiëntie en eco-effectiviteit combineren. 

“Iedereen bij Glasurit is trots om als eerste op de markt te komen met een 
reeks innovatieve en duurzame blanke lakken. Ons doel is altijd geweest 
het bedienen van klanten met oplossingen waarbij innovatie en efficiëntie 
centraal staan. We zijn dan ook bijzonder trots dat we deze nieuwe lijnen 
op de Nederlandse markt mogen introduceren”, aldus Hugo van der Vel-
de, Head of Sales & Key Account Management BASF Coatings Services.

www.glasurit.com 
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Van Weerden Poelmanweg 28   3088 EB Rotterdam   T +31 (0)88 400 90 00   E sales@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

Het VARTA® Partner Portal bespaart 

garages kostbare tijd en ondersteunt hen 

bij het geven van een doeltreffende en 

accurate batterijservice. Registreer nu gratis!







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 ge-
leverd met pistool, aardingskabel met klem 
en accessoires.

www.goodmen.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 aange-
paste 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 laadstations en minimaal 1 laadstation met 2 stopcontac-
ten 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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AUTONIEUWS

Nieuwe 
T-Cross R-Line: 
Sportiviteit 2.0
Volkswagen geeft de T-Cross een flinke dosis sportiviteit met de intro-
ductie van de T-Cross R-Line. Dankzij het R-Line in- en exterieurpak-
ket krijgt de kleurrijke, compacte SUV een extra dynamische touch. 
Deze wordt verder aangezet door de 81 kW/110 pk krachtige 1.0 TSI, 
desgewenst gekoppeld aan de razendsnel schakelende DSG-trans-
missie met dubbele koppeling. Deze sportieve versie van de T-Cross 
is standaard voorzien van het R-Line in- en exterieurpakket. R-Line 
bumpers, de speciale R-Line grille en 18 inch lichtmetalen velgen 
‘Nevada’. Getinte ramen achter (65% lichtabsorberend) en LED-verlich-
ting dragen bij aan de stoere en sportieve look. De T-Cross R-Line is 
zonder meerprijs leverbaar in de kleur Pure White.

ŠKODA lanceert ENYAQ iV
Met de nieuwe volledig elektrische ENYAQ iV lanceert ŠKODA een 
nieuwe indeling van het modellengamma en een innovatief interieur-
concept. Het eerste ŠKODA-model op basis van de modulaire elektrifi-
catie-toolkit (MEB) van de Volkswagen Groep biedt gepersonaliseerde 
Design Selections voor het interieur. Deze zijn gericht op moderne 
leefomgevingen en vormen een aanvulling op de bestaande uitrus-
tingslijnen. De kleuren en materialen zijn perfect op elkaar afgestemd. 
Ook qua configuratiemogelijkheden is de ENYAQ iV vernieuwend en 
zet hij de toon voor de ŠKODA-modellen van de toekomst. De configu-
ratiestructuur is transparant en gebruiksvriendelijk, met in totaal twaalf 
uniek op elkaar afgestemde Design Selections die zijn gebaseerd op 
verschillende levensstijlen; van modern of luxueus tot sportief. 

Eerste beelden Kia EV6  
Kia heeft, voorafgaand aan de wereldpremière later dit voorjaar, de 
eerste beelden onthuld van het exterieur en interieur van de EV6, de 
eerste dedicated elektrische auto van het merk. 

De EV6 is ontworpen volgens de nieuwe ontwerpfilosofie ‘Opposites 
United’ van Kia die is geïnspireerd op de contrasten in de natuur en de 
mensheid. Centraal in de ontwerpfilosofie staat een nieuwe visuele 
identiteit die positieve krachten en natuurlijke energie oproept, met 
contrasterende combinaties van scherpe stilistische elementen en 
sculpturale vormen. De EV6 is de eerste Kia die geheel is ontworpen 
volgens de nieuwe ontwerpfilosofie. Het is de basis van het design 
van alle toekomstige Kia-modellen. De filosofie is gebaseerd op vijf 
belangrijke pijlers: ‘Bold for Nature’, ‘Joy for Reason’, ‘Power to Pro-
gress’, ‘Technology for Life’ en ‘Tension for Serenity’.

100% elektrisch
De EV6 is de eerste volledig elektrische Kia die is ontworpen volgens 
de nieuwe designfilosofie, die de verschuivende focus van Kia naar 
elektrificatie belichaamt. Het onderscheidende ontwerp is geïnspireerd 
op een crossover en is gebaseerd op het gloednieuwe Electric-Global 
Modular Platform (E-GMP). ‘De EV6 is een showcase van mensgericht, 
vooruitstrevend design en geëlektrificeerde kracht. We zijn er sterk van 
overtuigd dat de EV6 een aantrekkelijk en relevant model is voor de 
nieuwe EV-markt’, aldus Karim Habib, Senior Vice President en Head 
of Global Design Center. ‘We wilden een onderscheidend en indruk-
wekkend ontwerp creëren door hightech features te combineren met 
pure lijnen en rijke oppervlakken, die passen bij een futuristische EV.’



AUTONIEUWS
Nieuwe Škoda Fabia 
ruimer, veiliger 
en sportiever dan ooit
ŠKODa introduceert dit jaar de volledig nieuwe FaBIa. De vierde ge-
neratie van het compacte succesnummer heeft een gestroomlijnd, 
sportief design en een opmerkelijk ruim en comfortabel interieur. 

Mede dankzij de nieuwste assistentiesystemen behoort de FABIA bo-
vendien tot de veiligste auto’s in zijn segment. Dat alles combineert hij 
met typische ŠKODA-kwaliteiten als betrouwbaarheid, Simply Clever 
gebruiksgemak én een complete uitrusting.

Grotere afmetingen
De nieuwe FABIA is gebaseerd op het MQB-A0-platform. Vergeleken 
met zijn voorganger is hij in alle opzichten gegroeid. Hij is 4,11 meter 
lang (+11 cm) en 1,78 meter breed (+5 cm). Wel is hij met een hoogte 
van 1,46 meter fractioneel lager (-7 mm) dan de vorige FABIA. De wiel-
basis van het nieuwe model bedraagt 2,56 meter, waarbij de winst van 
9 cm ten goede komt aan de interieur- en bagageruimte. Zo heeft die 
laatste nu een inhoud van 380 liter (+50 liter). Met een neergeklapte 
achterbank is 1.190 liter beschikbaar (voorheen 1.150 liter). Ondanks 
de ruimere afmetingen is de nieuwe FABIA nauwelijks zwaarder dan 
zijn voorganger. 

Krachtige proporties, perfecte stroomlijn 
Door de toegenomen afmetingen, inclusief grotere spoorbreedtes 
en korte carrosserie overhang, heeft de nieuwe FABIA krachtige 
proporties. LED-verlichting is standaard op alle modellen (Full-LED 
optioneel). De strak vormgegeven koplampunits lopen door tot aan de 
grille. Ook voor de achterlichten is Full-LED-technologie beschikbaar. 
  

Toyota Yaris Europese 
Auto van het Jaar 2021 
De toyota Yaris is tot auto van het Jaar 2021 gekozen door Euro-
pese autojournalisten. Zij loven de efficiënte en verfijnde hybride 
aandrijflijn, de uitstekende rijeigenschappen, de hoge mate van 
veiligheid en het design van de Yaris dat spannender dan ooit is.

De jury van de Auto van het Jaar-verkiezing bestaat dit jaar uit 59 
onafhankelijke en professionele autojournalisten uit 22 Europese 
landen. De auto’s die aan de jaarlijkse verkiezing meedoen, worden 
beoordeeld op onder meer: design, comfort, veiligheid, weggedrag, 
rijplezier, milieuaspecten en prijs. De onderscheiding volgt slechts 
enkele dagen nadat de nieuwe Yaris voor het eerst werd uitgeroepen 
tot de bestverkochte auto in Europa. 

Meer rijplezier 
De Toyota Yaris is met 266 punten de winnaar en daarmee de Auto 
van het Jaar 2021. Die punten heeft hij te danken aan onder meer het 
rijplezier dat het nieuwe modulaire voertuigplatform (TNGA, Toyota 
New Global Architecture) biedt. Dit heeft een extra laag zwaartepunt 
wat een positief effect op de wegligging heeft. De jury prijst de Yaris 
Hybrid met 85 kW/116 pk vanwege het soepele rijgedrag, de lage 
uitstoot en de toegankelijke prijsstelling. 

De nieuwe Yaris Hybrid is uitgerust met Toyota’s hybridetechnologie 
van de nieuwste, vierde generatie. De nieuwe componenten hiervan 
zijn compact, licht van gewicht en efficiënt. Hiertoe behoren de volle-
dig nieuwe 1,5-liter Hybrid benzinemotor, de nieuwe lithium-ion-accu, 
de nieuwe Hybrid-transaxle en Power Control Unit (PCU).

Jaargang 29 | maart 2021 MARKTAANBOD AUTOBRANCHE 27



STANDAARD • STANDAARD •STA
N

D
A

A
RD

 •STANDAARD •STANDAARD •STA
ND

AA
RD

 •
ST

A
N

DA
AR

D • 
  

3 jaar 

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

“High Performance Grid” voor een verbeterde koude start“High Performance Grid” voor een verbeterde koude start“High Performance Grid” voor een verbeterde koude start


