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TECO is de wielservice-specialist in de 
nexion groep. En ze zitten daar zeker niet 
stil. Men is altijd bezig met nieuwe ont-
wikkelingen. Een goed voorbeeld daarvan 
is het TECO EVErEST bandendemontage 
nO COnTaCT concept. Daarnaast is er het 
nodige nieuws te melden op het gebied 
van uitlijnsystemen.

Ook al zijn de TECO LeverLess demontage-
systemen heel sterk, ze raken tijdens het 
afstellen altijd de velg. Bij de TECO EVE-
REST is dat dus absoluut niet het geval. De 
machine is voorzien van een pneumatische 
opspanning en een 230V inverter motor. 
Deze zorgt voor een traploze overgang van 
snelheid 1 naar snelheid 2, waardoor de ge-
bruiker de snelheid heel mooi kan doseren. 
Dit in tegenstelling tot 400V 2 speed mo-
toren, waarbij de machine “springt” tussen 
snelheid 1 en 2. De zijwaartse hulparm voor 
de montage is altijd standaard. De optio-
nele slimme wiellift biedt CBX in de basis 
standaard aan.  

Nieuwe 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 
moeten ook echt uitgelijnd worden. Toch 
wordt deze controle nog niet altijd uitge-

voerd. Dit terwijl dit met de juiste apparatuur 
wel snel en eenvoudig is gecontroleerd.

Teco uitlijnapparatuur 2.0
CBX presenteert van TECO twee uitlijnsys-
temen 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 uit-
lijnsysteem. Deze unit is voorzien van unieke 
technieken om onder alle lichtomstandig-
heden 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 fabri-
kanten nog niet toepassen.

Ruimtewinst met 
TECO 804 Smart
De TECO 804 Smart is voorzien 
van dezelfde superbetrouwbare 
meetkoppen als de standaard 
TECO 804. Het traditionele kabinet 
heeft plaats gemaakt voor een 
wandconsole inclusief oplaad-
station met daarbij een combi 
laptop/tablet voor het software-

verloop. 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 men af wil gaan stellen.  

www.cbx-nederland.nl 

Veel TECO nieuws bij CBX Nederland
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CONDOR MOBIELE HEFWAGEN VOOR
ACCUPAKKETTEN VAN E-VOERTUIGEN

É É N  A D R E S  V O O R  U W  C O M P L E T E  W E R K P L A AT S I N R I C H T I N G ,  O N D E R H O U D  E N  C E R T I F I C E R I N G

ERGONOMISCHE EN

EENVOUDIGE BEDIENING

Speciaal ontwikkeld voor elektrische voertuigen. Door de

mobiele- en precieze maneuvreerbaarheid is het uit- en

inbouwen van het accupakket nu gemakkelijk uit te voeren. 

Voorzien van een dubbele hef- en daalsnelheid kan de lift 

snel op werkhoogte worden gebracht. Vervolgens kan met 

het langzame hefprogramma zeer precies het accupakket 

aangebracht worden. Het hefplateau is uitschuifbaar en

licht kantelbaar, zodat de manoeuvreerbaarheid optimaal is.

NIEUW
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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

T
E

W

VERNIEUWDE 
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
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ROKEN 1000K reduceert 
kosten van puntlasboren 
Super High Tension, Boron, aHSS, HSS; het zijn slechts enkele van 
de zeer harde staalsoorten die tegenwoordig in moderne voertuigen 
worden aangetroffen. Voor het uitboren van de puntlassen in deze 
moderne staalsoorten zijn speciaal ontworpen boren nodig die erg 
duur zijn en scherp moeten zijn om nauwkeurig werk te kunnen 
doen. als deze boren bot worden gooit men ze vaak weg en moeten 
er nieuwe worden besteld. Met alle kosten van dien.  

GOODMEN equipment heeft een kostenbesparende oplossing: de RO-
KEN 1000K Spot Weld Cutter Grinder van Blackhawk. Waarom zou 
je iets weggooien dat vele malen kan worden gebruikt als je het kunt 
slijpen en honderden keren opnieuw kunt gebruiken? 

Perfecte punt
De gemakkelijke en veilige ROKEN 1000K slijpt niet alleen botte 
boren, maar kan zelfs kapotte bits weer in werkende staat brengen. 
De diamantslijpschijf vormt snel een perfecte punt. Een nieuw bit 
kan ongeveer vijfentwintig keer worden geslepen, wat tot 3600 extra 
puntlassen mogelijk maakt. Daardoor kunnen bedrijven duizenden 
nieuwe bitjes besparen.

De ROKEN 1000K is aantrekkelijk in aanschaf en betaalt zichzelf vele 
malen en heel snel terug. Het is simpelweg een geweldige investe-
ring. Autoschadeherstelbedrijven kunnen hun boren binnen enkele 
minuten slijpen en weer aan het werk gaan, waardoor de doorloop-
snelheid en het resultaat van de werkplaats worden verhoogd.

www.goodmen.nl
 

MSH breidt praktijk-
trainingen verder uit
als er het afgelopen jaar iets duidelijk geworden is in de autoscha-
deherstelbranche, dan is het wel dat zoveel mogelijk repareren en 
zo min mogelijk vervangen het beste rendement oplevert.

MSH equipment probeert de professionele autoschadehersteller hier 
zoveel mogelijk bij te helpen met het geven van praktijktrainingen. 
Hiervoor is in het moderne bedrijfspand van MSH equipment een 
prachtige ruimte ingericht waar wekelijks trainingen worden gegeven. 
De reacties en beoordelingen zijn zo positief dat na de zomer het 
cursusaanbod verder wordt uitgebreid. Ook is er een nieuwe poot aan 
het bedrijf toegevoegd. Daarover wordt de komende periode meer 
informatie naar buiten gebracht. 

PTI-G puntlasser
Inspelend op de Plus norm, waarbij equipment voor structurele scha-
des een belangrijke rol zal gaan spelen, introduceert MSH de nieuwe 
PTI-G puntlasser. Dit is een uniek puntlasapparaat met praktisch 
alle OEM homologaties. De prestaties en gebruiksvriendelijkheid zijn 
bijzonder. Een razendsnelle microprocessor calculeert iedere puntlas 
afzonderlijk. Instellen is niet meer nodig. Veranderingen in het plaat-
werk worden gemeten en de las automatisch aangepast. De koeling is 
volledig geïntegreerd in de tang en electrode armen wisselen is secon-
de werk. Alle lasparameters worden opgeslagen op een SD kaart en 
kunnen aan het schadedossier toegevoegd worden. Er is een gemoto-
riseerde arm waar de puntlastang inhangt, een unieke constructie. 

Dit jaar bestaat MSH equipment 25 jaar. Dat zal begin oktober groots 
gevierd worden met een openhuis feestweek. Houd de website van 
MSH equipment dus goed in de gaten. 

www.msh-equipment.nl
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Collision Repair Solutions 

GOODMEN equipment BV
De Kil 24  |  8255 RR Swifterbant
+31 (0)321 323370  |  www.goodmen.nl

BLACKHAWK STL 27A
Elektrisch-hydraulische schaarbrug voor 

schadeherstel.
Robuuste, snelle, functionele richtbank voor 

snelle reparaties.

1. Geschikt voor installatie in de vloer of boven 
de vloer.

2. Minimale hoogte 110 mm.
3. Compleet met voorgemonteerde hy-

draulische slang waardoor installatie van de 
besturingseenheid op maximaal 5m.

BLACKHAWK WEL18000A BLACKHAWK MINIPOST II

1. Compleet mobile werk station voor reparatie 
van deuken in aluminium of stalen panelen en 
motokappen.

2. Puller station is uitgerust en ontworpen voor 
zowel WEL21000 Aluminium Dent Trekker en 
WEL16000 Dual Gun Spotter.

3. Het omvat multilevel, tractiebeugel, treksysteem 
en accessoires.

Aluminum-Steel Dent Puller Station

1. Heftafel met een capaciteit van 3 ton
2. Heffen met elektrisch hydraulische pomp met 

remote
3. Geschikt voor installatie in de vloer of boven de 

vloer.

COMPLEET IN SCHADEHERSTELAPPARATUUR

De nieuwe GYSPOT Inverter PTI G biedt ongekende voordelen. Het lasproces is geautomatiseerd: iedere 
puntlas wordt automatisch berekend. Een pelproef is verleden tijd. De arm is gemotoriseerd, het gebruiksgemak 
optimaal. De tang is dubbelwerkend, de electrode kan 80 mm ingetrokken worden. De koeling is  
geïntegreerd, het wisselen van de electrodearm is minder dan 2 seconden werk. Het lasproces gaat extreem snel 
en iedere puntlas wordt op een SD kaart opgeslagen. Afzekeren kan op 25 A! 

Voordelen:
• Lasstroom tot 14.500 A, afzekeren 25 A;
• Aandrukkracht 550 daN;
• Electrode kan 80 mm ingetrokken worden,  

dubbelwerkende tang;
• Nieuwe processor, lassen gaat extreem snel;
• Gemotoriseerde arm, veel gebruiksgemak;
• Lange laskabel 6 meter;
• Geïntegreerde koeling, electrode wisselen is minder dan  

2 seconden werk;
• Puntlassen worden opgeslagen op SD kaart;
• Voldoet aan alle homologaties;
• Optimaal gebruiksgemak.

Bezoek onze experience room voor een uitgebreide demonstratie 
of bel voor een demo bij uw bedrijf.

INFORMEER NAAR DE SCHERPE INRUILDEAL!

GYSPOT INVERTER PTI G
Het puntlasapparaat van de toekomst!

NIEUW!
GY 024878

MSH equipment B.V.  •  Adam Smithweg 1  •  1689 ZW Zwaag  •  T: 0228 561100  •  www.msh-equipment.nl  •  info@msh-equipment.nl
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Nieuwe Ravaglioli TD3200 
3D uitlijncomputer 
na het succes van de in 2012 op de markt gebrachte TD3000-serie 
besloot ravaglioli een verdere stap naar innovatie te zetten. Het re-
sultaat is de nieuwe TD3200 3D uitlijncomputer. ravaglioli wordt in 
nederland vertegenwoordigd door Overlander Werkplaatstechniek. 

9 jaar geleden zette Ravaglioli met de uitlijner TD3000 een nieuwe 
standaard in de werkplaatsen. Het unieke was dat het meetkop-sys-
teem was geïntegreerd in de hefbrug, waardoor de omvangrijke 
toren voor de hefbrug zelf overbodig werd. Ook revolutionair was de  
volledig draadloze communicatie tussen meetkoppen/camera’s en 
het verrijdbare kabinet. 

Wereldwijd succes
Deze kenmerken zijn door eindgebruikers over de hele wereld en door 
enkele van de grootste automerken zeer positief ontvangen. In het 
afgelopen jaar heeft Ravaglioli gewerkt aan het verder perfectione-
ren van dit succesnummer. Men heeft de productie opgestart van 
de tweede generatie van de 3D uitlijner met een aantal opvallende 
vernieuwingen.  

De 3D camera’s zijn zeer compact, 30% kleiner en nog lichter en 
bieden een haarscherpe nauwkeurigheid. Het computerkabinet heeft 
een uniek design en is makkelijk verrijdbaar. Het nieuwe robuuste 
kunststof ontwerp is 40% lichter en heeft een afsluitbare opbergruim-
te voor de camera’s.

www.overlander.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.

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 Velde, Head of Sales & Key Account Management 
BASF Coatings Services.

www.glasurit.com 
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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!

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
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Poriën of kleine defecten in het oppervlak 
van de blanke lak zijn zeer vervelend. Een 
nieuwe Standovision-trainingsvideo laat 
zien waarom deze klassieke fouten zich 
voordoen. Zo weten professionele schade-
herstellers hoe ze deze kunnen vermijden.

Standox biedt al langer gratis online trainings-
video’s aan onder de titel Standovision op 
YouTube en op de Standox-website. De video’s 
bieden oplossingen voor veelvoorkomende 
technische problemen en geven professionele 
tips voor alledaagse uitdagingen. Schadeher-
stellers kunnen in de video’s zien hoe ze poriën 
in de blanke lak kunnen voorkomen.  

Kies de juiste kleur filler
Defecten en poriën in de blanke lak worden 
veroorzaakt door het overspuiten van de ba-
sislak. Rode en witte effen kleuren vereisen 
daarbij meer aandacht. Als schadeherstel-
lers de juiste kleur filler kiezen, wordt het 

risico dat ze te veel basislak aanbrengen 
kleiner en bovendien besparen ze ook 
materiaal en kosten. Om zeker te zijn welke 
kleur filler ze moeten kiezen, dienen ze de 
Standowin iQ-kleurensoftware te raadple-
gen om alle relevante informatie over de 
kleurformule te vinden.

Uitharden op de juiste manier  
De juiste uitharding van de basislak is es-
sentieel voor een vlekkeloze aflak. Schade-
herstellers moeten daarbij de Standoblue 
klimaatgids in acht nemen. Daar kunnen ze 
alle informatie terugvinden over hoe ze de 
basislak kunnen aanpassen aan de huidige 
klimatologische omstandigheden.

Standoblue Booster 
voor extra veiligheid
Voor meer veiligheid bij het herstellen van 
effen kleuren heeft Standox een nieuw 
additief ontwikkeld: de Standoblue Booster 

MIX 100. Vooral in extreme klimatologi-
sche omstandigheden, zoals een zeer lage 
luchtvochtigheid of zeer droge omstandig-
heden, ondersteunt dit additief de optimale 
eigenschappen van de Standoblue Basislack 
en voorkomt het defecten in het oppervlak.

Spuitpistool en druk
De keuze voor de juiste nozzle en spuitdruk is 
zeer belangrijk. Bij een te grote nozzle wordt er 
meer materiaal aangebracht wat de kans op 
zakkers of andere defecten vergroot. Hetzelfde 
geldt bij de druk: materiaal dat niet fijn genoeg 
verneveld wordt, leidt tot hogere laagdiktes 
en daaruit voortvloeiende problemen. Een te 
hoge inlaatdruk of te fijne verneveling van het 
materiaal kan juist zorgen voor meer lucht op 
het oppervlak wat poriën veroorzaakt.

Tips voor drogen 
met een blaaspistool
Bij het drogen van de basislak met een 
blaaspistool moeten schadeherstellers de 
juiste druk gebruiken en voldoende afstand 
houden. Standox adviseert een inlaatdruk 
van maximaal twee bar en een minimale 
afstand van één meter. Deze droogmetho-
de is niet geschikt wanneer de Standoblue 
Basislack aan het uitharden is.

Voor meer informatie over het voorkomen 
van poriën en andere trainingsvideo’s van 
Standovision gaat u naar www.youtube.
com/standoxonline   

Hoe defecten en 
poriën in de blanke 

lak te voorkomen
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DE MEEST VEELZIJDIGE PARTNER 
IN DE WERKPLAATS
MEER INFO: STICKYTOOLS.EU/NL 

TOOL TRAY
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Autoschadeherstelbranche 
aantrekkelijker voor vrouwen
Bij aSa autoschade in amstelveen is de eerste vrouwelijke deelne-
mer aan de Front Office Exclusive opleiding van start gegaan. Dit is 
ilona van den abeele. Hiermee doet een nieuwe generatie vrouwen 
haar intrede in de autoschadebranche voor een sterke positie in het 
schadeherstelbedrijf.

De opleiding Front Office Exclusive wordt verzorgd door AutoTech en 
duurt één opleidingsjaar. Veilig herstel begint bij de Front Office me-
dewerker, het visitekaartje van het bedrijf. Front Office medewerkers 
worden opgeleid voor de hoogtechnologische werkomgeving binnen 
het autoschadeherstelbedrijf. 

Technische opleiding essentieel
Auto’s worden technisch steeds complexer en daarvoor zijn goede 
opleidingen essentieel. Hiervoor zijn er steeds meer hoogopgeleide 
en gediplomeerde medewerkers nodig. Dat Ilona van den Abeele de 
eerste vrouwelijke deelnemer is aan de opleiding Front Office Exclu-
sive onderstreept het belang dat zowel mannen als vrouwen techni-
sche functies bekleden binnen de schadeherstelbranche.

Ilona heeft al een lange ervaring binnen de automotive branche. Ze 
werkt nu drie jaar bij ASA Autoschade als Front Office medewerker en 
houdt zich bezig met de intake van auto´s, begeleiding van klanten, 
administratie en de aansturing van het reparatieproces in de werkplaats. 
De opleiding Front Office Exclusive stoomt haar klaar om het schade-
herstelbedrijf en de werkplaats professioneel aan te sturen. Bijvoorbeeld 
haar kennis van technische en managementvaardigheden en over nieu-
we auto- en reparatietechnieken van elektrische- en waterstofauto´s.

AutoTech is het platform voor de Schadeherstelbranche. AutoTech 
bedenkt wat er in schadeherstelbranche nodig is en stelt hierbij ken-
nis, kunde, houding, gedrag en mensen centraal.

www.autotechalliantie.nl

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

Ilona van den Abeele, 
werkzaam bij ASA Auto-

schade in Amstelveen, is 
de eerste vrouwelijke deel-

nemer aan de AutoTech 
opleiding Front Office 

Exclusive.
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Vorig jaar zijn er onder de RecyBEM-regeling 9,5 miljoen ban-
den kosteloos ingezameld. Dat zijn er ruim anderhalf miljoen 
meer dan er op de Nederlandse markt geplaatst zijn. Het is een 
groeiende trend van de laatste jaren, maar nog niet eerder 
was het verschil zo groot. “Ontegenzeggelijk speelt in 2020 
incidenteel het corona-effect, minder bandenwissels, meer 
opruimingen. Maar daarmee is het grote verschil nog niet 
volledig verklaard. We monitoren lekstromen die hieraan ten 
grondslag liggen en zetten concrete acties uit, zowel aan de 
kant van de afdracht van de afvalbeheersbijdrage autobanden 
als aan de kant van de inzameling onder de RecyBEM-regeling. 
Dat is belangrijk want om het systeem op poten te houden 
doet een evenwichtige bandenbalans ertoe. Met onze gestruc-
tureerde inzameling kunnen we stappen vooruit maken en de 
milieuwaarde van banden blijven verbeteren”, legt Kees van 
Oostenrijk, directeur van RecyBEM uit.

“We monitoren zo scherp mogelijk en proberen met verschillende 
partners en stakeholders – PI’s, ontdoeners, inzamelaars, 
maar ook VACO, BOVAG en ARN – grip te houden op de 
ontwikkelingen, vooral door samen te werken, maar ook door 
correctieve maatregelen. Dit moet ertoe gaan leiden dat de 
bandenbalans meer in evenwicht komt. Dat is belangrijk voor 
het systeem en de branche, want we willen ons verder kunnen 
focussen op het verbeteren van de circulaire milieuwaarde van 
banden en daar ook in kunnen investeren”.

RecyBEM organiseert sinds april 2004 in Nederland de inzame-
ling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangings-
markt. Dat doen we onder het motto ‘inzamelen van  gebruikte 
autobanden voor een schoner milieu’. “Dat laat onze band  
met het milieu vanaf het begin goed zien”, zegt de trotste  
Van Oostenrijk. Hij ziet de noodzaak om dit motto verder uit 
te bouwen: een duurzame weg voor autobanden en andere  
producten en materialen naar een circulaire economie. 
“Daarvan moeten we niet een ver van ons bed show maken, we 
moeten onze duurzame doelen praktisch invullen om ze  
maatschappelijk en economisch haalbaar te laten zijn”. 

“Samen kunnen we het RecyBEM-systeem 
overeind houden. Dat is belangrijk op weg 

naar de circulaire economie”
Joost Kester Jacobs, COO RecyBEM

De basis van het Besluit beheer autobanden is: éénmaal oud voor éénmaal nieuw. Bij ver-
koop van een band waarvoor de wettelijke afvalbeheersbijdrage is betaald, kan een gebruikte 
band kosteloos worden ingezameld. Dat klinkt simpel. Toch zijn er in de praktijk een aantal 
aandachtspunten. Er is een aantal lekstromen waarmee RecyBEM aan de slag is gegaan. En 
dat is belangrijk, want in 2020 zijn er 1,5 miljoen meer banden onder de RecyBEM-regeling 
ingezameld, dan er banden op de markt gebracht zijn met betaling van de wettelijke afvalbe-
heersbijdrage. Kees van Oostenrijk, CEO van RecyBEM: “Natuurlijk zou het mooi zijn als de 
bandenbalans elk jaar neutraal is, niet negatief en niet positief: éénmaal oud voor éénmaal 
nieuw dus. Dat is belangrijk want we willen ons focussen op het verbeteren van de circulaire 
milieuwaarde van banden en daar ook in kunnen investeren.” 

Jaarlijks ruim 9 miljoen  
ingezamelde banden

 Cor en z ijn Band met het Milieu

      voor een circula ire toekomst.

Kees van Oostenrijk

Lees meer over RecyBEM en de circulariteit van banden in  
BEM-circle.  

Scan de QR-code voor de online versie.

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

De basis van het Besluit beheer autobanden is: éénmaal oud voor 
éénmaal nieuw. Bij verkoop van een band waarvoor de wettelijke afval-
beheersbijdrage is betaald, kan een gebruikte band kosteloos worden 
ingezameld. Dat klinkt simpel. Toch is niet iedereen zich bewust van zijn 
verplichting tot betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage. RecyBEM 
stelt bedrijven daarom een aantal vragen aan de hand waarvan duidelijk 
wordt of zij de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden moeten 
betalen.
1.  Koopt u nieuwe of gebruikte autobanden in het buitenland bij bedrij-

ven die geen lid zijn van de Vereniging Band en Milieu? 
2.  Koopt u autobanden bij websites van bedrijven die niet in Nederland 

zijn gevestigd? (Ondanks dat websites in het Nederlands zijn, kunnen 
ze van buitenlandse bedrijven zijn)

3.  Krijgt u autobanden, caravans of aanhangwagens geleverd uit het 
buitenland of wordt u vanuit het buitenland gefactureerd? 

4.  Produceert of assembleert u caravans of aanhangwagens en koopt u 
de banden in het buitenland bij niet-BEM-leden? 

5.  Importeert u auto’s, campers of bedrijfswagens met een extra set 
autobanden? 

6. Verkoopt u autobanden van sloopauto’s? 
7.  Bent u de eerste die in Nederland de autobanden in de vervangings-

markt brengt? 

Neem contact met ons op als u één van deze vragen met ´Ja´ heeft 
beantwoord. Betaling van de wettelijke afvalbeheersbijdrage autobanden 
is verplicht. We verzoeken u om te controleren of u met terugwerkende 
kracht vanaf 7 juli 2015 de afvalbeheersbijdrage heeft betaald. 

Betaling van de afvalbeheersbijdrage autobanden verplicht: voor u ook?

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

Een toekomstbestendig 
duurzaam systeem
Het succes van het systeem is volgens Kester Jacobs dat de 
bandenbranche zich altijd loyaal heeft getoond: “Onze markt-
dekking is groot en het is ook belangrijk dat iedereen mee doet 
en blijft doen om het systeem van kosteloze inzameling over-
eind te houden. Dit is belangrijk om ook de vervolgstappen in 
de circulaire uitdagingen te kunnen realiseren. Daar hebben 
we dus iedereen bij nodig, want een evenwichtige banden-
balans begint bij de ondernemer die de afvalbeheersbijdrage 
betaalt als hij daarvoor verantwoordelijk is en bij de ontdoener 
die maximaal evenveel banden kosteloos laat inzamelen als 
dat hij heeft verkocht met afvalbeheersbijdrage. Als iedereen 
zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan de regels houdt, 
dan is bij iedereen de bandenbalans sluitend. En die van het 
systeem als geheel dus ook.”
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Aantal leerwerkplekken in 
schadeherstelsector onder druk  
uit een onderzoek van brancheorganisatie FOCWa blijkt dat door 
de coronacrisis bij tweederde van de schadeherstelbedrijven het 
aantal beschikbare BBL-plekken voor het komende schooljaar 
afhankelijk is van de marktomstandigheden. 

De brancheorganisatie roept haar leden op om te blijven investeren in 
het opleiden van de vakmannen en -vrouwen van de toekomst. Want 
bijna alle respondenten uit hetzelfde onderzoek spreken hun behoefte 
uit aan de blijvende instroom van gekwalificeerde vakmensen. 

Economische omstandigheden oorzaak
Uit de coronamonitor van FOCWA blijkt dat 2 op 5 ondernemers in 
de schadeherstelsector aangeven op dit moment verliesgevend te 
zijn. Een kwart van de bedrijven vreest ook door de economische 
omstandigheden personeelsleden te moeten ontslaan. Deze trend 
lijkt zich nu ook door te zetten in de beschikbaarheid van het aantal 
leerwerkplekken. Zo geeft 64% van het aantal ondervraagden aan dat 
zij het komende schooljaar enkel een BBL-student kunnen opleiden 
tot autoschadehersteller of autospuiter als de economische omstan-
digheden dit toelaten. Eén derde van de bedrijven kiest er wel voor 
om in ieder geval leerlingen op te leiden. FOCWA roept al haar leden 
op om ondanks de crisis toch te blijven investeren in het opleiden van 
jongeren. Want zij zijn de toekomst voor ons vakgebied en absoluut 
noodzakelijk om in die toekomst in te kunnen blijven spelen op de 
toenemende complexiteit van voertuigen.

Veel minder schades
Femke Teeling, directeur FOCWA: “Schadeherstelbedrijven ondervin-
den momenteel bijzonder veel hinder doordat er veel minder verkeer 
op de weg is, en er dus veel minder schades worden gereden. Een 
deel van onze achterban geeft aan hierdoor ook verliesgevend te zijn. 
En dit heeft onlosmakelijk consequenties voor het aantal leerwerk-
plekken bij deze bedrijven. Toch merken we bij een groot deel van 
onze bedrijven de bereidheid om jongeren die in het vak willen stap-
pen op te leiden. We roepen deze jongeren dan ook op om zich in te 
schrijven bij een ROC dat schadeherstelopleidingen aanbiedt. Want 
het investeren in jongeren is voor FOCWA essentieel. Wij stellen dan 
ook -met succes- alles in het werk om leerlingen, ouders & scholen 
te ondersteunen in het zoeken en vinden van een geschikte leerwerk-
plek. We laten niemand vallen!” 

Via www.ikwordschadehersteller.nl vinden jongeren en hun ouders 
inspiratie en informatie over het schadeherstelvak. Op www.stage-
markt.nl kunnen herstelbedrijven hun BBL-leerplekken aanbieden.

Inbouwcassettes stempelbruggen 
nu van gerecycled polyethyleen  
Explora maakt voor haar Slift stempelhefbruggen al ruim 15 jaar 
gebruik van een in eigen huis ontworpen en ontwikkelde kunststof 
inbouwcassette. Voor de specifieke Nederlandse omstandigheden 
zoals een hoog grondwaterpeil en vloeren op heipalen bieden deze 
een ideale en kostenbesparende oplossing. 

De volledige kunststof cassette is licht van gewicht en heeft geen 
ondervloer en versteviging met (mager) beton nodig. Hij kan niet door-
roesten en is zeer geschikt voor inbouw in drassig en nat grondgebied. 
Dat zorgt voor lage inbouwkosten en een beperkte vloerbelasting.

Gerecycled polyethyleen onbeperkt recyclebaar
Explora gaat nu nog een stap verder en introduceert de eerste 
inbouwcassette gemaakt van gerecycled polyethyleen, een thermop-
last dat onbeperkt recyclebaar is. Door gebruik te maken van deze 
nieuwe inbouwcassettes is een CO2 reductie mogelijk van 2,5 tot 3 
ton gebaseerd op 10 cassettes. Het milieu staat bij de ontwikkeling 
van bouwactiviteiten hoog op de agenda. Overweegt u stempelbrug-
gen dan bespaart u met de Slift stempelbruggen niet alleen bouwkos-
ten maar spaart u zonder extra inspanning ook het milieu. Uiteraard 
is een officiële datasheet beschikbaar en zijn de cassettes voorzien 
van het recycle logo.

De cassettes zijn leverbaar met een stempelbreedte van 1.350 mm 
voor de modellen met dorpelopname en rijbanen. Elektrische mobili-
teit, met name voor het (de-)monteren van accupakketten, vraagt om 
een bredere stempelafstand en draagarmen. Hiervoor zijn cassettes 
met een stempelafstand van 2.500 mm leverbaar. 

www.explora.nl
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Quiksteel high-end reparatiepasta
Met een uitgebreid assortiment epoxyput-
ty’s en -pasta’s biedt QuikSteel snelle 
reparatie-oplossingen voor vrijwel alle ma-
terialen en toepassingen. Dit amerikaanse 
topproduct onderscheidt zich nadrukkelijk 
door blijvende professionele prestaties.

Quiksteel is één van de producten uit het 
portfolio van de Technical Chemical Compa-
ny. TCC is sinds 1928 succesvol met speci-
ale additieven, smeermiddelen, reparatie-op-
lossingen en reinigingsmiddelen voor de 
technische- en automobielindustrie. Onder 
de vlag van Fiqsworkx uit Kampen wordt 
Quiksteel nu door de hele Benelux verspreid.

Bestand tegen 
zwaarste omstandigheden
Quiksteel onderscheidt zich van de concur-
rentie dankzij de ongekende prestaties. Zo 
weet Quiksteel een aantal unieke specifica-
ties te combineren waar geen concurrent 
zich aan kan meten. Quiksteel maakt het 
verschil dankzij de unieke en gepatenteerde 
samenstelling van de kneedbare plamuren 
en pasta’s. Dit zorgt voor ongeëvenaarde pro-
ducteigenschappen, ook onder de zwaarste 
omstandigheden. Quiksteel is bestand tegen 
temperaturen tot en met 260 °C, vormvast 
na 5 minuten en staalhard in 15 minuten. Het 
hecht uitstekend op een natte ondergrond 
en hardt ook uit onder water. Quicksteel is 

geschikt voor verschillende bewerkingen 
zoals boren, hameren, vijlen, schuren, slijpen, 
verven en heft op alle metalen, glasvezel, 
plastic, hout, keramiek en steen.  

Quiksteel is verkrijgbaar in drie typen repa-
ratiesets:  QuikSteel Aluminium Repair, Quik-
Steel Plastic Repair en QuikSteel Premium 
Standaard. 

www.quiksteel.nl 

NRF lanceert 
assortiment voor 
elektrische voertuigen
De wereldwijde markt voor elektrische 
en hybride voertuigen heeft het afge-
lopen decennium een enorme sprong 
voorwaarts gemaakt. Hoewel elektrische 
voertuigen geen verbrandingsmotor heb-
ben, hebben ze toch koelonderdelen nodig 
om bijvoorbeeld het accupakket te koelen. 
En aangezien ze allemaal zijn uitgerust 
met een airconditioningsysteem zijn er 
ook de nodige airco-onderdelen nodig. 
NRF wil een one-stop leverancier zijn door 
een compleet assortiment aan te bieden. 
Daarom introduceert NRF nu een speciaal 
assortiment aftermarket-onderdelen voor 
elektrische voertuigen. Het totale aanbod 
voor elektrische en hybride voertuigen be-
staat uit meer dan 500 referenties. Dankzij 
de focus van NRF op deze voertuigen zal 
dit aantal de komende jaren snel groeien.

www.nrf.eu

Distributie Lassa naar TTI
Vanaf dit jaar verzorgt TTI Tyre Trading de 
distributie van Lassa. Lassa levert de ideale 
band voor echte kilometervreters. De ban-
den presteren uitstekend als het gaat om 
veiligheid, grip en comfort en doen volgens 
de fabrikant niet onder voor de bekende 
merken. Het assortiment omvat een ruime 
keuze aan zomer-, winter- en allseason-ban-
den voor bestelwagens, personenauto’s 
en SUV’s. Zuinig, stil, comfortabel, veilig en 
natuurlijk zeer duurzaam.  De fundamen-
ten van het Turkse bandenmerk Lassa zijn 
gelegd in 1974. In 1978 is een joint venture 

gesloten met Bridgestone, waardoor Lassa 
kan profiteren van de nieuwste materialen 
en productietechnieken van deze mondiale 
bandengigant. TTI is een in binnen- en bui-
tenland opererende groothandel in banden 
voor personenauto’s, bestelwagens en 
motorfietsen. Naast de groothandelsactivi-
teiten met de bekende premium merken is 
TTI exclusief distributeur van onder andere 
Falken, Avon, Lassa, Sailun, T-Tyre, Tecnica, 
Torque, Vitour en Black Arrow.

www.tti.nl
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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!



Nieuwe high-performance Vredestein 
banden Ultrac Vorti+ en Ultrac Vorti R+
apollo Vredestein heeft vernieuwde uitvoe-
ringen uitgebracht van zijn hoogwaardige 
zomerbandenseries voor premium SuV’s, 
high performance-auto’s en sportwagens. 
De banden ultrac Vorti+ en ultrac Vorti r+ 
zijn geoptimaliseerd voor grotere wielen 
(18 tot 22 inch) en kenmerken zich door 
een nieuwe constructie en gereviseerde 
compoundmaterialen waarmee uitstekende 
prestaties onder natte en droge omstandig-
heden evenals een verbeterde efficiëntie 
worden geleverd.

De Ultrac Vorti+ biedt bestuurders superi-
eure controle, zelfs tegen de grens van de 
grip aan. Vergeleken met zijn voorganger, de 
Ultrac Vorti, kenmerkt de nieuwe band zich 
door een schouderconstructie en zijwangen 
die stijver zijn en een 13% groter hielopper-

vlak. Er zijn nieuwe profielen met hoge trac-
tie geïntroduceerd om de grip te verbeteren 
en de remweg te verkleinen, zowel onder 
natte als droge omstandigheden. Samen 
zorgen de veranderingen voor een grote-
re precisie en respons bij het nemen van 
bochten en een verbetering van op droge 
wegdekken.

Ideaal bij hogere snelheden
De Ultrac Vorti R+ biedt een niveau van 
controle dat nóg hoger is, vooral bij hogere 
snelheden en bij moeilijker bochtenwerk. 
Directe en voorspelbare stuurnauwkeurig-
heid in combinatie met sublieme wegligging 
worden bereikt door de aanzienlijk grotere 
apex-basis, stijvere zijwangconstructie en de 
stabiele middenrib. Bovendien is het profiel-
materiaal met hoge tractie een zorgvuldig 

uitgebalanceerde nieuwe, prestatiegerichte 
polymeer- en harsmix, die de grip en contro-
le bij het remmen en bij snelle richtingsver-
anderingen verbetert.

www.vredestein.nl

AllParts breidt commerciële team uit  
Met de aanstelling van twee bekende 
gezichten is het commerciële team van 
allParts op sterkte. Erik van de Water en 
Dennis Kruis zullen zich als commercieel 
manager inzetten voor het verder ontwikke-
len van het allParts grossiersnetwerk. 

Beiden hebben een uitgebreide ervaring in 
de Automotive aftermarket. Michiel Meijer, 
die al langer bij AllParts is, wordt verant-
woordelijk voor alle garageformules bij 
AllParts. Jan Kalisvaart is aangesteld als 
CFO (parttime). 

Jarenlang ervaring in parts
Erik van de Water, die recent vertrok bij 
Kawe Raalte, zat daarvoor bij Brezan, 
Sonax en MPM. Ook Dennis Kruis komt 
uit de branche (Corbo, ASN) en heeft ook 
veel ervaring in parts opgedaan. Zij worden 
aanspreekpunt voor de AllParts grossiers 
en zijn ook verantwoordelijk voor business 
development met nieuwe AllParts grossiers 
en hun klanten. Daarnaast blijft Frank Hut 
betrokken bij de organisatie voor de verdere 

uitrol van de bandenstrategie. Paul Greijn 
werd aangetrokken voor de verdere invulling 
van de grossiersformule met leveranciers en 
logistieke oplossingen. Hij deed eerder veel 
ervaring op bij Autodistribution en Alliance.
 
Uitbreiding garageformules
Ook de uitbreiding van de garageformules 
(nu bijna 150 aangesloten bedrijven) staat 
bij AllParts op het programma. Met de 
komst van Michiel Meijer is de afgelopen 
maanden verdere inhoud gegeven aan de 

formules AutoExcellent en CarXpert. Hij 
heeft veel ervaring opgedaan bij onder meer 
de formule James en bij Fource.  Hij zal 
daarbij nauw samenwerken met Erik van 
Lier (key accountmanager garageformules). 

AllParts is de nieuwe snelgroeiende formule 
van GroupAuto Nederland en heeft momen-
teel 37 leden met 50 vestigingen. De formule 
is van de grossierscoöperatie zelf. 

www.allparts.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.

Kia presenteert nieuwe EV6
De nieuwe EV6 van Kia tilt elektrisch rijden naar een nieuw niveau 
met zijn grote bereik, de ultrasnelle 800V laadcapaciteit en de on-
derscheidende styling van een crossover-SuV. De EV6 is de eerste 
Kia die is gebaseerd op het speciale nieuwe platform dat exclusief 
is ontwikkeld voor elektrische auto’s.

Deze baanbrekende cross-over - de eerste dedicated elektrische auto 
die is ontworpen volgens de nieuwe Kia-ontwerpfilosofie ‘Opposites 
United’ - heeft een toekomstgericht EV-design dat wordt gekenmerkt 
door hightech details. 

100% elektrisch
De nieuwe Kia wordt uitsluitend aangedreven door elektrische energie 
en biedt keuze uit meerdere aandrijflijnconfiguraties met een groot 
bereik. Dankzij de 800V-oplaadcapaciteit kan de EV6 in slechts 18 mi-
nuten van 10 naar 80 procent worden geladen. De GT-versie, ontworpen 
om te inspireren met opwindende rijprestaties, kan in 3,5 seconden ac-
celereren van 0 naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 260 km/u.

De EV6 is de eerste dedicated elektrische Kia op basis van het geheel 
nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP) en is vaandeldrager 
van de nieuwe merkbelofte ‘Movement that inspires’. Het nieuwe mo-
del markeert ook de start van de middellange- tot langetermijnstra-
tegie voor volledig elektrische, plug-in hybride en hybride-voertuigen. 
In 2030 moeten deze milieuvriendelijke modellen 40 procent van de 
totale verkoop vertegenwoordigen, met een jaarlijkse verkoopdoel-
stelling van 1,6 miljoen eenheden. 



Bentley heeft het doek van de nieuwe top-
versie van de ultieme grand Tourer getrok-
ken: de Continental gT Speed Convertible. 
De Speed is de krachtigste interpretatie van 
de absolute benchmark onder de cabrio’s.

De derde generatie Continental GT Speed 
Convertible is voorzien van een verbeterde 
versie van Bentley’s beroemde 6,0-liter W12 
TSI-motor met dubbele turbo’s: de meest 
geavanceerde 12-cilindermotor ter wereld. 
Zowel de motor als de achttraps transmissie 
met dubbele koppeling is opnieuw gekali-
breerd voor de Speed, zodat ze passen bij 
de krachtige prestaties van de auto. De W12 
levert nu 659 pk - een toename van 24 pk - 
en een indrukwekkend koppel van 900 Nm. 
Dat vermogen resulteert in een acceleratie 
van 0-100 km/u in slechts 3,7 seconden 
en een topsnelheid van 335 km/u. Bentley 
levert de nieuwe open Grand Tourer naast 
zijn coupébroer, de Continental GT Speed, 
die afgelopen maand werd onthuld.

Dynamischer dan ooit
De nieuwe Continental GT Speed Convertible 
is dynamischer dan ooit. Hij is ontworpen, 
werd ontwikkeld en wordt met de hand 
gemaakt in Bentley’s CO2-neutrale fabriek 
in Crewe. De nieuwe GT Speed Convertible 
heeft verbeterde chassistechnologie gekre-
gen inclusief actieve vierwielbesturing, een 
elektronisch achterdifferentieel en de optie 
van koolstofkeramische remmen. Dit zorgt 

voor een superieur weggedrag, zonder dat dit 
ten koste gaat van het veelgeprezen rijcom-
fort van de Continental GT Convertible. Naast 
Bentley’s actieve driekamer luchtvering met 
adaptieve demping zorgt Bentley Dynamic 
Ride ervoor dat rolbewegingen van de koets 
zoveel mogelijk worden opgevangen. Bentley 
gebruikte dit 48V actieve anti-rolcontrolesys-
teem voor het eerst op de Bentayga en de 
derde generatie van de Continental GT. 

Enorm open dak 
met één druk op de knop
Het op maat gemaakte cabriodak van de 
Speed is in slechts 19 seconden te openen 
of te sluiten, ook rijdend, tot een snelheid van 
50 km/u. Daardoor verandert de auto met 
één druk op de knop van een luxe coupé in 
een Grand Tourer met een enorm open dak. 
Het cabriodak heeft een verbeterd afdich-

tingssysteem, wat bijdraagt aan een vermin-
dering van het geluidsniveau van drie decibel 
in vergelijking tot zijn voorganger. Er zijn ze-
ven dakkleuren beschikbaar, waaronder een 
eigentijdse interpretatie van traditioneel Brits 
tweed. Zwart, Blauw, Claret en Grijs behoren 
ook tot de opties. Bovendien levert Bentley 
acht interieurafwerkingen voor de dakhemel, 
variërend van New Red tot Magnolia.

Vanbuiten is het vlaggenschip onder meer 
te herkennen aan de unieke, gesmede 22 
inch lichtmetalen Speed-velgen die verkrijg-
baar zijn in Dark Tint, met de keuze uit een 
afwerking in Bright Silver of Black Gloss. 
Ook hebben de Speed-modellen een Dark 
Tint-radiatorrooster en een onderste bum-
pergrille, Speed-zijskirts, een Dark Tint-radia-
torraamwerk en discrete Speed-logo’s op de 
voorschermen.

AUTONIEUWS

Nieuwe power-cabrio
in Continental

GT-range Bentley
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WAECO.COM

NIEUW: WAECO ASC WIFI KIT
Bedien je aircoservicestation eenvoudig via WIFI. 
Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is de nieuwe 
WAECO ASC G WIFI Kit.

De compacte module sluit je simpelweg aan via de 
USB-ingang op het display van het aircoservicestation. 
De WIFI Kit is geschikt voor alle ASC-stations in de G-serie.

BEL OF MAIL ONS  T. 076 50 29 010 E. sales@dometic.nl

WIFI-GESTUURDE AIRCO SERVICE

MAAK JE ASC-STATION OP 
AFSTAND BESTUURBAAR!

WAECO.COM

0165-21-ad-230x300-asc5500g-wifi.indd   10165-21-ad-230x300-asc5500g-wifi.indd   1 12.02.21   14:0612.02.21   14:06


