
Jaargang 29 | oktober 2021

AUTOBRANCHE

THEMA:
Banden & wielen

Auto Zeitung: Vredestein Quatrac 
beste allseason-band 

KwikFit Bandenmonitor najaar 2021: 
 steeds meer automobilisten 

 kiezen vierseizoenenband 

Nieuwe range Texa KONFORT TOUCH 
aircoservicestations

www.marktaanbodautobranche.nl



Colofon
Marktaanbod Autobranche 
wordt elk kwartaal in 
een oplage van 12.000  
exemplaren verspreid. De 
doelgroep bestaat uit alle
Nederlandse autobedrijven .

Uitgever
Marktaanbod
WG-Plein 480
1054 SH AMSTERDAM
T 020-2246388
info@marktaanbod.nl
www.marktaanbod.nl

Redactie
auto@marktaanbod.nl

Stockfoto’s
123rf.com

Adverteren
Gertjan Neerhof
T 06-26252496

Layout & Vormgeving
VDS Crossmedia Emmen

Marktaanbod Autobranche 
is hét vakblad op het gebied 
van productinformatie voor de 
Nederlandse autobedrijven. 
Het is een intermediair tussen 
toeleveranciers en inkopers in 
de desbetreffende sector.

© Niets uit deze uitgave mag 
worden overgenomen en/of
gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van 
de uitgever.

Jaargang 29
oktober 2021

In dit nummer

THEMA:
Banden & wielen

3  Auto Zeitung: 

Vredestein Quatrac 

beste allseason-band

5  Carmar lanceert 

4PLAY velgen

7  ALCAR verstevigt positie 

in Europese TPMS markt

9  KwikFit Bandenmonitor 

najaar 2021

11	 	Axalta	Refinish	Neder-

land opent ultramodern 

nieuwbouwpand

13  Explora introduceert 

nieuwe range Texa 

KONFORT TOUCH 

aircoservicestations

15  Snap-on introduceert 

APOLLO-D9 diagnose-

tester 

19  CAR-O-LINER grootste 

databank met meeste 

meetpunten

21  AraClass en ProClass 

gloednieuwe generatie 

blanke lakken Glasurit

23  Distributie Lassa  

naar TTI

23  Aantal leerwerkplekken 

in schadeherstelsector 

onder druk

25  Quiksteel high-end 

reparatiepasta

25  Makkelijk te dragen 

beschermende kleding 

voor lassers

29 AUTONIEUWS

AUTOBRANCHE

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



T
H

EM
A: B

An
d

En
 &

 w
iElEn

auto Zeitung, een Duits toonaangevend 
autotijdschrift, heeft de Vredestein Quatrac 
uitgeroepen tot een van de twee beste all-
season-banden van 2021. De band, die ook 
de ‘Price-Performance recommendation’ 
won, had acht sterke concurrenten in het 
populaire allseason-segment.

Het tijdschrift heeft de 205/55/R16-ban-
den, gemonteerd op een zevende generatie 
Volkswagen Golf, uitgebreid beoordeeld. 
Hierbij werden de rij- en remprestaties van 
de banden geëvalueerd tijdens diverse veel-
eisende natte en droge tests bij verschillen-
de temperaturen. Ook het comfortniveau 
van de banden werd op verschillende 
oppervlakken getest, evenals de stugheid 
en de mate waarin ze geluid en trillingen 
genereren.

Een klasse op zich
De nieuwste Vredestein Quatrac-band is 
ontwikkeld voor het middensegment waar-
toe ook gezinsauto’s behoren. In de testbe-
oordeling verklaarde Auto Zeitung dat de 
Quatrac “een klasse op zich is” op nat asfalt 
bij diverse temperaturen. Ook benadrukte 

het tijdschrift de hoge mate van grip van de 
band, zelfs bij rijden op de limiet. Hier werd 
aan toegevoegd dat de rolweerstand laag is. 
Daarnaast is de band veilig op sneeuw en 
scherp geprijsd.

Het assortiment allseason-banden van het 
premium Nederlandse merk Vredestein, dat 
uitsluitend in Europa door Apollo Tyres wordt 
geproduceerd, biedt een zorgvuldig geop-
timaliseerde balans van prestaties onder 
droge, natte en ijzige omstandigheden en 
vermindert de impact op het milieu dankzij 
een lage rolweerstand en een lange levens-
duur.

Toonaangevend in allseason
Vredestein-banden zijn sinds de oprichting in 
het begin van de jaren negentig toonaange-
vend op de markt voor allseason-banden. Ze 
zijn ontwikkeld met de kennis van het bedrijf 
over winter- en zomerbanden om toppres-
taties te leveren, ongeacht de omstandig-
heden. Met maten variërend van 13 tot 22 
inch biedt Vredestein nu een van de meest 
uitgebreide en diverse assortimenten in dit 
segment.

Al veel vaker in de prijzen
De Quatrac is meerdere keren bekroond. 
Vorig jaar werd de Quatrac door Auto Bild All-
rad in zijn prestigieuze jaarlijkse bandentest 
uitgeroepen tot een van de twee winnaars. 
De band kreeg de hoogste of op een na 
hoogste beoordeling in elk van de veertien 
testcategorieën. In 2020 werd hij ook tweede 
in een grote test van Auto Bild, waarbij 32 
allseason-banden werden getest. Yves Pou-
liquen, Head of Sales & Marketing bij Apollo 
Tyres Europe; “We zijn trots op ons assorti-
ment allseason-banden. Het is de kern van 
het merk Vredestein. Met name de Quatrac 
loopt voorop wat betreft innovatie en groei 
in het segment allseason-banden. Wij blijven 
investeren in onderzoek en ontwikkeling om 
ervoor te zorgen dat de band voorop blijft lo-
pen. De award van Auto Zeitung laat zien dat 
ons harde werk niet voor niets is geweest.”

Naast de Quatrac omvat het Vredestein-as-
sortiment allseason-banden de Quatrac Pro, 
Quatrac 5 en Comtrac 2 All-Season+ voor 
lichte bedrijfswagens.

www.vredestein.nl

Auto Zeitung: Vredestein 
Quatrac beste allseason-band
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Carmar lanceert 4PLAY velgen
Carmar presenteert met 4PLaY een zeer opvallende lijn velgen in haar assortiment. alle 
modellen van 4PLaY zijn speciaal gecreëerd om een hele brute look uit te stralen onder 
bijvoorbeeld een Dodge ram 1500, gMC Sierra 1500 of een Ford F150. 

4PLAY onderscheidt zich van andere merken 
door altijd een diepe concave te gebruiken 
voor hun velgen, waardoor ze meteen breder 
lijken op de wagen.

Brede keuze
De velgmaten van de 4PLAY Gen 2 Series 
(4P08 tot 4P80) zijn beschikbaar in 10x20, 
10x22 en 12x22. Verder zijn de velgma-
ten van de 4PLAY Sport Series (4PS12 tot 
4PS60) beschikbaar in 9x17, 9x18, 9x20 en 
9x22. Vaak kiezen mensen juist voor deze 

velgen om voor die échte streetlook te gaan. 
En dat valt ook wel zeker te zien. Ze creëren 
een agressieve ondertoon, zeker als men voor 
de Brushed Black variant gaat. Die verkoopt 
men bij Carmar ook het meeste.

Voor welk model men ook kiest, het is in ieder 
geval zeker dat er echt iets bruuts onder de 
pickup komt waar men veel bekijks mee zal 
hebben! Voor meer informatie over de 4PLAY 
velgen kunt u altijd een kijkje nemen op www.
carmar.nl.  

TECO bandendemontage NO CONTACT 

TECO is de wielservice-specialist in de 
Nexion groep. En ze zitten daar zeker niet 
stil. Men is altijd bezig met nieuwe ontwik-
kelingen. Een goed voorbeeld daarvan is 
het TECO EVEREST bandendemontage NO 
CONTACT concept. Ook al zijn de TECO 
LeverLess demontagesystemen heel sterk, 
ze raken tijdens het afstellen altijd de velg. 
Bij de TECO EVEREST is dat dus absoluut 
niet het geval. De machine is voorzien van 
een pneumatische opspanning en een 230V 

inverter motor. Deze zorgt voor een traplo-
ze overgang van snelheid 1 naar snelheid 
2, waardoor de gebruiker de snelheid heel 
mooi kan doseren. Dit in tegenstelling tot 
400V 2 speed motoren, waarbij de machine 
“springt” tussen snelheid 1 en 2. De zij-
waartse hulparm voor de montage is altijd 
standaard. De optionele slimme wiellift biedt 
CBX in de basis standaard aan.  

www.cbx-nederland.nl

Ultieme 
bandenwisselaar
Ravaglioli presenteert de nieuwe bandenwis-
selaar type G1190.30. Deze is uitgerust met 
het innovatieve en gepatenteerde ‘leverless 
tool’ systeem dat het mogelijk maakt om 
snel en moeiteloos te werken, zelfs met 
ultra lage en Run-Flat banden. Het compac-
te ontwerp maakt hem ook geschikt voor 
werkplaatsen met beperkte ruimte. Het is 
een compact ontwerp zonder kabels aan de 
achterkant van de kolom. De bekrachtigde 
armen zorgen voor een lichte en nauwkeu-
rige horizontale verstelling. De drie cilinders 
staan garant voor een onafhankelijke en 
snelle beweging van de armen.

www.overlander.nl
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in Europese TPMS markt
De aLCar groep timmert hard aan de tPMS weg. Het in 2020 ge-
introduceerde vernieuwde tPMS programma is succesvol, met op 
jaarbasis zo’n half miljoen verkochte sensoren en ongeveer 2.500 
diagnostische tools. De aLCar groep is daarmee de op-één-na 
grootste leverancier van programmeerbare sensoren op de europe-
se aftermarket. 

Binnen ALCAR is TPMS heel duidelijk core business met een sterke 
focus op product, kennis en innovatie. De eigen ALCAR Sensor wordt 
geproduceerd bij een OE-fabrikant die beschikt over een Duits “TÜV 
SÜD” kwaliteitskeurmerk en is uiteraard van OE kwaliteit. 

Online TPMS configurator
Qua	kennis	gaat	veel	aandacht	uit	naar	de	online	TPMS	configurator	
van ALCAR. Hier kan een klant heel eenvoudig zien welke sensoren 
geschikt zijn voor een bepaalde auto en wat de juiste inleerprocedure 
is. Innovatie is volgens ALCAR de belangrijkste sleutel tot succes. 

Multi programming
Jeroen de Kruif, marketing manager, licht toe: “De snelheid waarmee 
onze sensoren te programmeren zijn is ongekend. Daar komt vanaf 
oktober nog een extra handige feature bovenop: Multi programming. 
Met 1 klik op de Bartec Tech600 programmeerunit kunnen 
4 sensoren tegelijk van het juiste pro-
tocol worden voorzien in pakweg 
15-20 seconden.” De nieuwe 
feature vereist wel dat de 
Bartec Tech600 naar de 
nieuwste software versie 
wordt geupdate en werkt 
enkel met de universele 
ALCAR Sensor met een 
recente productiedatum 
- voorzien van een rode 
“ready for multi program-
ming” sticker op de doos.

www.alcar.nl

nieuwe sportband Continental 
start met 42 artikelen 
van 19 tot 23 inch
Met de SportContact 7 heeft Continental nu een nieuwe hogepresta-
tieband voor sportieve voertuigen beschikbaar. Vanaf dit najaar zullen 
in totaal 42 artikelen verkrijgbaar zijn in maten van 19 tot 23 inch en 
het assortiment zal het komende jaar nog verder worden uitgebreid. 

“Met de nieuwe SportContact-generatie bieden we een zeer veilig, op 
handling en een hoge kilometrage gericht aanbod aan bestuurders 
die sportief de weg op willen”, aldus Enno Straten, Head of Strategy, 
Analytics and Marketing Tire Replacement Business EMEA bij Con-
tinental. “Ons nieuwe product wordt het vlaggenschip en de eerste 
vertegenwoordiger van onze zevende generatie zomerbanden die in 
de komende jaren op de markt komt.” 

Testwinnaar
Volgens Straten heeft Continental tijdens de ontwikkeling de nadruk 
gelegd op het hoogste niveau van perfectie in alle prestatiecriteria 
om maximaal rijplezier te combineren met het hoogste niveau van 
veiligheid en duurzaamheid in het Ultra-high performance banden-
segment. De nieuwe SportContact 7 wordt de opvolger van een zeer 
beproefde, populaire sportieve zomerband. Sinds zijn lancering zes 
jaar geleden heeft hij tests gewonnen en topaanbevelingen gekregen 
in verschillende tijdschrifttests, waaronder sport auto en AutoBild 
sportscars. Toonaangevende Europese autoconstructeurs monteren 
in de fabriek banden uit de SportContact-familie.  

Samen met de twee andere actuele modellen zomerbanden dekt de 
bandenfabrikant uit Hannover met de beschikbare modellen bijna 
95% van de marktvraag.

www.continental.com
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KwikFit Bandenmonitor najaar 2021: 
steeds meer automobilisten kiezen vierseizoenenband 
We zien ieder jaar op rij dat het aantal vierseizoenenbanden blijft stijgen binnen het totale 
nederlandse personenwagenpark. 19% van de automobilisten kiest inmiddels voor deze 
banden en dit gaat ten koste van zowel de zomer- als de winterband. 

Het is wel duidelijk dat de vierseizoenen-
band een meer dan populaire keuze is voor 
de automobilist. Het aandeel vierseizoe-
nenbanden is verviervoudigd in de afgelo-
pen 5 jaar. De meeste bandenfabrikanten 
hebben dit type banden aan hun assorti-
ment toegevoegd. Wel lijkt de groei van de 
4-seizoenenband iets af te zwakken, maar 
dat kan een corona-effect zijn. Dit blijkt uit 
de negentiende KwikFit bandenmonitor die 
in augustus is gehouden onder ruim 2.200 
voertuigen.

Continental absolute nummer 1
Continental blijft de absolute nummer één 
voor wat betreft het aantal gemonteerde 
personenautobanden, gevolgd door Mi-
chelin en Vredestein. De top 5 is overigens 
goed voor 61,9% van het aantal gemonteer-
de banden.

Vierseizoenenbanden blijft groeien
De top 3 blijft onveranderd en Vredestein is 
nog steeds de nummer 1 met 31,8%. Wel 
hebben zowel Vredestein als de nummer 

2 Michelin aandeel ingeleverd, terwijl 
Goodyear aandeel heeft gewonnen. De top 
3 vierseizoenenbanden heeft een wegdek- 
aandeel van 62,7%. Dit is iets gedaald ten 
opzichte van vorig jaar, omdat ook andere 
bandenmerken de vierseizoenenband aan 
hun assortiment hebben toegevoegd en 
daardoor ook groeien in aandeel.  

Zomerbanden blijven populair
Hoewel de vierseizoenenband wegdekaan-
deel weghaalt bij de zomerband, is dit seg-
ment nog steeds het grootste met 76,5%. 
Continental blijft koploper met 22,2%, 
gevolgd door Michelin met 17%. Bridgesto-
ne is op de 3e plaats gekomen, met 7,8% 
en stoot Vredestein van deze positie. Een 
positief en opvallend resultaat is dat het 
aandeel winterbanden dat in de zomer nog 
onder personenauto’s zit gemonteerd ein-
delijk is afgenomen. In 2018 was dit 3,7% 
en de jaren daarna steeg dit naar 4,3% en 
5,4%. Nu is het aandeel gedaald naar 4,5%. 
De toename van de vierseizoenenband zal 
hier vast een gevolg van zijn. Hopelijk zet 

deze trend door, want in de zomer door-
rijden op winterbanden is minder veilig. 
Het stugge rubber van de winterband 
heeft minder grip op de weg bij zomerse 
temperaturen. Daarnaast slijt de band veel 
sneller. Een trendbreuk waar met name de 
rijveiligheid en het milieu mee zijn gediend. 
Ongetwijfeld zal ook hier de groei van het 
all season segment debet aan zijn.

“Het wordt een spannend najaar. Door 
corona heeft lang niet iedereen zijn banden 
gewisseld. Ook veel leaseauto’s staan nog 
niet op winterbanden. Dus dat wordt volop 
wisselen. Maar ook zullen veel Nederlan-
ders deze winter de sneeuw weer gaan 
opzoeken. Wij verwachten dus dat er volop 
vraag komt naar winterbanden”, aldus 
Arjan van der Meer, Marketing Director bij 
KwikFit.

Over de KwikFit Bandenmonitor 
najaar 2021
KwikFit vindt het als grootste onafhan-
kelijke bandenverkoper belangrijk om het 
wegdekaandeel per type band en merk in 
kaart te brengen. Daarom laat KwikFit hier 
ieder halfjaar onafhankelijk onderzoek naar 
uitvoeren door JES Marketing Onderzoek.  
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Axalta Refinish nederland 
opent ultramodern nieuwbouwpand
axalta, een toonaangevende wereldwijde 
leverancier van vloeibare- en poedercoa-
tings, heeft het ultramoderne en duurzame 
nieuwbouwpand officieel geopend voor zijn 
Refinish activiteiten in Nederland. 

Vanuit de strategische locatie in Tiel kan 
Axalta	Refinish	Nederland	nu	nog	beter	
in de behoeften van klanten voorzien met 
toonaangevende autoherstellak en non-
paint producten en diensten. De wereldwijde 
schadeherstelmerken van Axalta in Neder-
land, CromaxTM, Spies Hecker, Standox en 
SyroxTM, hebben in mei 2021 hun intrek 
genomen in het nieuwe pand.

duurzaam en gasloos
“Wij zitten in een opwindende fase met onze 
schadehersteltak in Europa en met name in 
Nederland. Ons nieuwbouwpand in Tiel vol-
doet in hoge mate aan de duurzaamheidsei-
sen en is volledig gasloos. Wij zijn dan ook 
een prima toekomstbestendige partner voor 
onze klanten en gezamenlijk werken wij aan 
een groenere toekomst”, zegt Jim Muse, vice 
president	van	Axalta	Refinish	in	Europa,	het	
Midden-Oosten en Afrika (EMEA).
Voorafgaand aan de openingshandeling gaf 
Marjolijn Lansu, sinds 1 maart de nieuwe 
business	leader	Axalta	Refinish	Nederland,	

een welkomstspeech. “De recente innovaties 
en ontwikkelingen binnen Axalta zijn een 
ideale basis voor de toekomst van Axalta in 
Nederland. Zo kunnen wij met onze innova-
tieve digitale services onze schadeherstelbe-
drijven helpen met het boeken van bedrijfs-
successen. Onze klanten blijven bovendien 
profiteren	van	continue	innovaties	als	ons	
Digital Color Management concept en de 
Daisy Wheel-technologie waarmee zij toe-
komstgericht kunnen werken.”

Axalta Refinish Academy
In het nieuwe pand bevindt zich de nieuwe 
Axalta	Refinish	Academy,	een	innovatieve	
omgeving voor autoschadeherstel waar 
toekomstige schadeherstellers worden 
opgeleid zodat zij lakreparaties van de 
hoogste kwaliteit kunnen uitvoeren. De 
Academy is uitgerust met de allernieuwste 
technologieën zoals de nieuwste generatie 
droogapparatuur waaronder een infrarood 
droograilsysteem. Het beschikt ook over het 
pas gelanceerde Daisy Wheel 3.0, het volau-
tomatisch kleurmengsysteem dat naadloos 
aansluit bij Axalta’s Digital Colour Manage-
ment opstelling in de Academy.

De kleurmakerij – onderdeel van Axalta’s 
direct-to-customer “Company Owned Store” 

principe - is uitgerust met een ultramoderne 
semi-automatische dispensing machine 
zodat Axalta klanten met een behoefte aan 
grote hoeveelheden autoschadeherstellak 
snel en gemakkelijk kan bedienen. Het 
nieuwbouwpand omvat ook drie verdiepin-
gen met kantoorruimte, een ruim en volledig 
papierloos magazijn voor een eersteklas 
logistieke dienstverlening, inclusief een in-
house kleurenontwikkelingsservice.

Meeste productieve lakmethodes
“Onze geavanceerde Academy is een 
gastvrije en goed-uitgeruste omgeving 
waar de focus ligt op de snelste en meest 
productieve lakmethodes ter wereld zodat 
autoschadeherstellers van onze klanten de 
fijne	kneepjes	van	het	vak	kunnen	leren”,	legt	
Muse uit. “Met het nieuwe pand lopen wij 
vooruit op het gebied van innovatie en tech-
nische mogelijkheden. Wij zetten namelijk 
alles op alles om klanten met onze scha-
deherstellakken	efficiënt	te	laten	werken.	
Daarbij geven wij training en advies over 
andere belangrijke bedrijfsonderwerpen, 
bijvoorbeeld	efficiënte	bedrijfsprocessen	
voor een betere winstgevendheid van het 
schadeherstelbedrijf.”

www.refinish.axalta.eu.
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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!

Excellent in Meten en gegevens

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

Car-O-Tronic® en Vision2 X3 Software PointX® II
Het meest geavanceerde en gebruiksvriendelijke meetsysteem ter wereld. Precisiemeting voor schadeanalyse.

Krachtig en nauwkeurig meten. 
1. Registreer de werkbon
2. Meet het voertuig - het systeem begeleidt u door het hele proces
3. Druk de resultaten af

Vision2 X3 en Vision2 PointX-software is gebaseerd op foto’s en geïntegreerd met 
Car-O-Data, ‘s werelds grootste meetdatabase voor voertuigen.

Excellence in Collision Repair



Explora introduceert nieuwe range 
Texa KONFORT TOUCH aircoservicestations
explora introduceert een compleet nieuwe range eenvoudig bedienbare, snelle en intelligen-
te texa aircoservicestations voor personenauto’s, bestelwagens, trucks en bussen. De texa 
konFort toUCH aircoservice equipment is ontworpen voor de hedendaagse en toekomsti-
ge generatie automotive aircosystemen met het r134a en r1234yf koudemiddel.

Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe 
generatie aircoservice-apparatuur, heeft 
de Italiaanse fabrikant continu nagedacht 
over hoe monteurs zo eenvoudig en snel 
mogelijk aircosystemen kunnen servicen. 
Het resultaat is de KONFORT TOUCH range. 

Eenvoudig bedienbaar en snel
De KONFORT TOUCH range is een serie air-
coservice-apparaten die is gebaseerd op de 
bewezen kwaliteit van de al meer dan tien 
jaar bestaande KONFORT apparatuur met 
innovaties, mogelijkheden en vereisten die 
automotive onderhouds- en reparatiebedrij-
ven vandaag en in de toekomst verwachten 
én nodig hebben.   

Tijd is geld, hoe meer werk er verzet kan 
worden in minder tijd, hoe groter de winst. 
Aircoservice bij voertuigen is essentieel voor 
de veiligheid van bestuurders en passagiers 
en daarnaast een zo kosteloos mogelijke 
en vooral lange levensduur van het airco-
systeem met daarin kostbare onderdelen 
zoals de aircopomp. En omdat koudemiddel 
kostbaar is winnen Texa KONFORT TOUCH 
aircoservice-apparaten nagenoeg al het gas 
uit een aircosysteem terug zonder het te 
verspillen. 

Geen intensieve training nodig
Moderne aircoservice equipment moet 
eenvoudig en snel te bedienen zijn. Met de 
Texa KONFORT TOUCH kan iedereen zonder 
intensieve training direct aan de slag. 
Dit is mede te danken aan het snelle en 
stabiele Android besturingssysteem en het 
hoofdnavigatiemenu op het 10 inch grote 
kleuren touchscreen. Op het startscherm 
worden de meest voorkomende en 
belangrijkste functietoetsen weergegeven 
zodat zoeken of navigeren naar een 
handeling minder tijd in beslag neemt. 
Dankzij het intuïtieve bedieningsmenu kan 
de Texa KONFORT TOUCH met slechts één 
druk op de knop de meest voorkomende 
aircoservice handelingen uitvoeren.

intelligent
Moderne, toekomstbestendige automotive 
aircoservice-equipment moet, net zoals de 
voertuigen waar ze voor gebruikt worden 
met internet verbonden zijn. Hiervoor heeft 
de Texa KONFORT TOUCH range ingebouw-
de Wi-Fi waarmee onder andere software 
updates uitgevoerd kunnen worden, de 
voertuig database (automatisch) met airco 
informatie bijgewerkt en aangevuld kan 
worden of, indien nodig, technische onder-
steuning gegeven kan worden. 

Bluetooth
Naast Wi-Fi heeft de KONFORT TOUCH 
Bluetooth waardoor met diverse accessoi-
res gecommuniceerd kan worden. Middels 
een ingebouwde USB-poort kunnen data- en 
rapport backups gemaakt worden, service 
uitgevoerd worden en databases bijgewerkt 
worden als er in de werkplaats geen Wi-Fi 
aanwezig is.  

Dankzij het grote touchscreen en de goed 
zichtbare drukmeters, kan de monteur van 
afstand de servicestatus in de gaten houden 
en tegelijkertijd andere werkzaamheden uit-
voeren. De KONFORT TOUCH begeleidt de 
monteur	met	duidelijke	grafische	aanwijzin-
gen wat hij moet doen. Het display kan naar 
wens met een donkere of lichte achtergrond 
ingesteld worden. Dankzij glove-toch tech-
nology kan het menu op het display ook met 
handschoenen aan bediend worden.     

www.explora.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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www.wolftools.nl

TOTAALLEVERANCIER VOOR 
WERKPLAATSINRICHTING
Alles in eigen beheer
• eigen installatieteams
• eigen aftersales organisatie
• topkwaliteit producten met 

standaard 2 jaar garantie
• Rexroth (Bosch) hydrauliek 

op alle Wolf producten

Vrijwel alles direct uit 
voorraad leverbaar + 
standaard 2 jaar garantie



diagnosES introduceert 
gunstig geprijsd alternatief 
voor kostbare drukomvormer

automotive diagnose-specialist DiagnoseS introduceert de betaal-
bare universele drukomvormer Ditex PDS500g. Hiermee kunnen 
autowerkplaatsen en diagnosespecialisten de dynamische druk 
en vacuüm in motoren, brandstof- en vacuumsystemen testen, de 
prestaties op een oscilloscoopscherm zichtbaar maken en zo doel-
gericht en snel diagnose stellen.

Als prijs, prestaties en accuratie er toe doen, is geen andere equip-
ment vergelijkbaar met de PDS500G. Met deze druktester is Ditex 
erin geslaagd een extreem krachtige, nauwkeurige, stabiele en be-
taalbare automotive druk- en vacuüm drukomvormer te ontwikkelen 
die ondanks z’n prijs niet onder doet voor zijn duurdere soortgenoten. 
Met de geavanceerde PDS500G kunnen monteurs onder andere de 
dynamische druk en vacuüm in motoren in beeld brengen, realtime 
de absolute druk in motoren bekijken en op deze manier de prestaties 
van de motor interpreteren.

Zeer nauwkeurige metingen
Mechanische storingen in cilinders of motoren zichtbaar maken, con-
troles op luchtlekkages en/of verstopping van de uitlaatpoorten en afwij-
kende (uitlaat)klep-lift, de hoog-resolutie PDS500G is met zeer nauw-
keurige metingen tot 500 PSI (34 Bar) zeer accuraat en een responstijd 
van 100 microseconde (µS) ultra snel. Dankzij deze hoge responstijd 
is de druktester in staat snel wisselende signalen duidelijk in beeld te 
brengen. Dankzij de Auto Zero functie hoeft de PDS500G tijdens en na 
een meting niet handmatig gereset of naar NUL gesteld te worden.

Vloeistof- en vacuümsystemen
De veelzijdige Ditex PDS500G is eveneens geschikt voor het op-
sporen en zichtbaar maken van storingen in onder andere cilinders, 
brandstofsystemen, vacuümsystemen en (koel)vloeistofsystemen. 
Dankzij de brede output van het dynamisch bereik is de PDS500G 
met een afwijking van maximaal één procent uiterst nauwkeurig 
waardoor de kans op misinterpretatie minimaal is.

www.diagnosexl.nl 

Snap-on introduceert 
APOLLO-D9 diagnosetester 
Snap-on tools presenteert de compleet nieuwe aPoLLo-D9 diagno-
setester. Dankzij nieuwe hardware, software en unieke features is 
de aPoLLo-D9 een gebruiksvriendelijke, zeer nauwkeurige en uitge-
breide tester die zowel snelle pre- en post scans als geavanceerde 
diagnose mogelijk maakt.

Tijd is geld. Om problemen snel op te lossen heb je een diagnose 
tool nodig die je volledig kunt vertrouwen. De Snap-on APOLLO-D9 
biedt de informatie en middelen die je nodig hebt om problemen op 
te lossen. Met de APOLLO-D9 heb je toegang tot Snap-on Intelligen-
te	Diagnose	met	gefilterde,	geverifieerde	en	bewezen	realistische	
oplossingen en alle voertuiggegevens die je nodig hebt om snel tot de 
juiste oplossing te komen. 

Twee seconden opstarttijd
De APOLLO-D9 doet dit door alleen relevante informatie te laten zien. 
Nooit meer scrollen door forums of eindeloos op internet zoeken om 
de juiste antwoorden te vinden. Dankzij Over-The-Air updates beschik 
je altijd over de meest actuele OEM data en oplossingen. De Snap-on 
diagnose-software draait in de APOLLO-D9 op de nieuwste generatie 
SMX besturingssysteem. De tester heeft slechts twee seconden 
nodig om op te starten waarna elektronische regeleenheden en 
foutcodes met één druk op de knop razendsnel gescand en gewist 
kunnen worden.  

Het	design	van	de	APOLLO-D9	is	ergonomisch	verfijnd	waardoor	deze	
tester	fijn	in	de	hand	ligt.	Naast	de	bediening	via	het	touchscreen,	kan	
met	de	vierweg	duimbediening	snel	en	efficiënt	door	de	overzichtelij-
ke menu’s genavigeerd worden.  

www.snap-on.eu
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www.bandenmilieu.nl

Inzamelen van gebruikte autobanden voor een schoner milieu.  
Alle gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt worden in Nederland 
door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt. 

RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier. 
Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&W 
algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor heeft 
RecyBEM kracht van wet.

Oude 
         banden, 
           nieuw 

                    leven.

Negen miljoen ingezamelde 
gebruikte autobanden per jaar...

…�dat�zijn�alle�gebruikte�personenwagenbanden�uit�de�vervangingsmarkt�in�Nederland

…dit�betekent�bijna�80.000�ton�minder�CO2-uitstoot

…�daarmee�ecologische�besparingen�gelijk�aan�de�emissie�van�
530�miljoen�autokilometers�(13.250�keer�de�aardbol�rond)�
of�de�aanplant�van�530.000�nieuwe�bomen

…dit�levert�42�miljoen�kilo�hoogwaardige�grondstoffen

…op�milieuverantwoorde�manier�verwerkt

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

I N Z A M E L I N G  V A N  G E B R U I K T E  A U T O B A N D E N  V O O R  E E N  S C H O N E R  M I L I E U
RECYBEM

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 ver-

vangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de Neder-

landse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in. De gebruikte banden verwerken we 

op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren 

in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en 

wordt de uitstoot van CO2 vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers.

“We hebben zoveel banden in gebruik, met zo’n gigantische grondstoffenwaarde, daar moeten we het maximale uithalen in de vorm 
van grondstoffenrecycling. Met de gestructureerde inzameling van de autobanden in Nederland maakt RecyBEM dit mogelijk.”

9,5 miljoen ingezamelde autobanden in 2020 81,9 miljoen kilo CO2-uitstoot vermeden

Op 31 juli jl. heeft RecyBEM de resultaten van de uitvoering van 
het Besluit beheer autobanden gerapporteerd aan het ministe-
rie. De marktdekking is 118 procent, omdat er zo’n anderhalf  
miljoen autobanden meer kosteloos door ons zijn ingezameld 
dan dat er op de Nederlandse markt geplaatst zijn. De milieu- 
score is onveranderd hoog gebleven. Bijna zeventig procent van 
de ingezamelde banden is verwerkt ten behoeve van materiaal-
hergebruik. Daarnaast was ongeveer 28 procent nog geschikt 
voor een tweede leven als band (met inachtneming van de 
daarvoor geldende verkeerstechnische en productkwaliteits-
specificaties), waarmee het totaalpercentage voor product- en 
materiaalhergebruik in 2020 op meer dan 97 procent uitkwam.
Met dank aan alle bedrijven die hieraan hebben bijgedragen!

Dankzij het RecyBEM-systeem wordt de uitstoot van CO2  
vermeden en worden waardevolle grondstoffen bespaard. De 
inzameling en hoogwaardige verwerking van bijna 9,5 miljoen 
gebruikte autobanden in 2020 heeft 81,9 miljoen kilo CO2- 
uitstoot vermeden. Dat is gelijk aan de uitstoot van 543 miljoen 
autokilometers (13.575 keer de aarde rond) of de aanplant van 
543 duizend bomen.

Kees van Oostenrijk, 
CEO van RecyBEM

kilo CO2-uitstoot
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37.500.000
kilo staal
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U hoort het goed:
Bij ons bespaart u geld

op alle lakken!

Nederlands eerste online leverancier van vrijwel alle merken zoals Dupont, Standox, 
Sikkens, Spieshecker, Glasurit, RM, Nexa en PPG.

Volg ons op Twitter 
en Facebook voor 

de laatste acties en 
aanbiedingen!

www.e-coatings.nl • info@e-coatings.nl • Karperdijk 20  • 5406 PH Uden • tel. +31 6 571 304 15



CAR-O-linER grootste databank met meeste meetpunten
Vandaag de dag is een richtbank vooral een multifunctionele werk-
plek waarop dagelijks gewerkt wordt en natuurlijk ook gemeten en 
gericht. om deze functie goed te vervullen moet de nul-positie laag 
zijn. ook maakt dit de bank toegankelijk voor lage auto’s.

CAR-O-LINER beschikt over de grootste (online) databank van de markt 
met de meeste meetpunten:150 op de gehele carrosserie voorzien van 
een individuele foto. Het systeem kan meten tegen fabrieksdata, point-
2point, symmetrie en kruislings op zowel chassis als de carrosserie.  
Een meetrapport genereren doet men met een druk op de knop in een 
geselecteerde	configuratie.	Binnen	de	selectie	van	het	voertuig	krijgt	de	
gebruiker	ook	adviezen	over	eventuele	extra	steun/fixatie	van	de	carros-
serie ondersteund met video’s en foto’s. Het CAR-O-LINER EVO-systeem 

is	een	universeel	fixatie	systeem	dat	wordt	omarmd	door	alle	Duitse	au-
tomobielfabrikanten. In de volksmond wordt dit een mal genoemd; het 
haalt de maatvoering uit het meetsysteem, instellingen uit de databank 
en de steun en stevigheid vanuit het universele EVO-systeem. 

Repareren volgen OEM-specificaties
De vele merkerkenningen en homologaties die CAR-O-LINER heeft 
verworven in de loop der jaren zegt iets over de kwaliteit, nauwkeu-
righeid en compleetheid van de databank maar ook over het geboden 
partnerschip naar de fabrikanten. Een mooi voorbeeld is de interac-
tieve relatie met Porsche AG. Deze bepaalt zelf actief de toegestane 
toleranties voor ieder model en de individuele meetpunten. Deze 
toleranties kunnen ook niet worden veranderd door de gebruiker.

Ook zien we de invloed van de fabrikanten terug in de wijze van 
verankering. Op de datasheet vinden we de positie van de verankering 
op het voertuig maar ook hoe dit moet worden uitgevoerd volgens 
voorschrift van de fabrikant.

Merkgerichte verankering beschikbaar
Veelal is de lasnaad onderaan de dorpel een stevig punt om het 
voertuig	te	fixeren	maar	soms	ontbreekt	deze	echter.	Denk	aan	de	
Mercedes Sprinter en VW Crafter. Hiervoor heeft de importeur van 
CAR-O-LINER een structurele huuroplossing. GOODMEN equipment 
is een specialist op het gebied van schadeherstel en voertuiguitlij-
ning. Jarenlange ervaring met het product en de markt maakt deze 
partij de ideale partner voor de schadehersteller.

www.goodmen.nl

Nu ook thermostaten bij NRF
NRF present een nieuwe productgroep. NRF thermostaten zijn 
ontworpen	en	geproduceerd	volgens	originele	(OE)	specificaties.	De	
prestaties en pasvorm zijn dus identiek aan het originele product. 
Vrijwel alle NRF thermostaten zijn EASY FIT omdat ze worden ge-
leverd met de juiste pakking. Dit is een voordeel voor de werkplaats 
omdat het onderdeel zo snel vervangen kan worden. 

NRF biedt een breed assortiment standaard thermostaten en 
speciäle thermostaten inclusief behuizing. Alle thermostaten zijn 
uitgebreid getest op kwaliteit, duurzaamheid en prestaties. NRF 
thermostaten zijn hierdoor een perfect aftermarket alternatief. NRF 
introduceert een assortiment van 190 scherp geprijsde thermosta-
ten. Meer referenties zullen volgen. 

www.nrf.eu
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Excellente diagnoseapparatuur

www.diagnosexl.nl

Importeur van Hylomar 
en Marston-Domsel

www.levico.nl
T 0495-634574

Hoogwaardige auto-
onderhoudsproducten

www.D2.nl
T 0348-471968

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 
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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



AraClass en ProClass gloednieuwe 
generatie blanke lakken Glasurit

glasurit introduceert een gloednieuwe ge-
neratie blanke lakken, die schadeherstelbe-
drijven een voorsprong biedt ten opzichte 
van de concurrentie. De nieuwe blanke 
lakken worden aangeboden in twee innova-
tieve 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 complete lijn, met niet te 
evenaren oplossingen voor duurzame en 
zeer	efficiënte	autoreparaties,	waarbij	unieke	
processnelheid en adembenemende resul-
taten 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 Neder-
land.

duurzame oplossingen 
Glasurit ziet een toenemende vraag naar 
duurzame oplossingen in de autoschadeher-
stelbranche. De Glasurit Eco Balance pro-
ducten, die in Nederland begin 2018 werden 
geïntroduceerd, waren de eerste producten 
in hun soort die succesvol tegemoet kwa-
men 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 op-
lossingen	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 

nieuwe deeltjesteller met CPC-technologie 
naast Mahle en brainbee heeft nu ook 
orange equipment een deeltjesteller met 
CPC-technologie in het programma. Zij zul-
len het apparaat met twee jaar garantie aan-
bieden, maar met name focussen op FULL 
SerVICe. Daarmee is de klant vijf jaar lang 
verzekerd van de totale cost-of-ownership.

Orange equipment wil zich zo onderschei-
den van de andere aanbieders van deeltjes-
tellers. Fons van der Linden, directeur bij 
Orange equipment, legt uit: ‘Alle deeltjestel-
lers voor periodieke keuringen zijn volledig 
nieuw. Dat betekent veel onzekerheid voor 
de gebruiker over de betrouwbaarheid en 
dus totale kosten van het apparaat. Die 
onzekerheid kunnen wij als enigen vijf jaar 
lang volledig voor ze wegnemen.’ Volgens 
Van der Linden komt dat grotendeels door 
de keuze voor CPC-technologie.

Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid
Er zijn momenteel twee meetmethoden: 

CPC (Condensation Particle Counter) maakt 
deeltjes zichtbaar met IPA-vloeistof en kan 
zo elk deeltje tellen. DC (Diffusion Charging) 
maakt middels het ioniseren van de deeltjes 
een schatting van het aantal deeltjes. Toch 
is CPC-technologie onder fabrikanten minder 
populair dan DC omdat het duurdere techno-
logie is. In een concurrerende markt als deze 
is prijs altijd een belangrijke factor. Orange 
equipment maakt desalniettemin de keuze 
voor CPC. Van der Linden: ‘Voor elke gara-
gist is betrouwbaarheid en voorspelbaar-
heid belangrijk. Bij DC kunnen we dat niet 
garanderen omdat voor deze toepassing 
de techniek nog zo jong en onontwikkeld 
is. CPC wordt al tien jaar gebruikt in de 
automotive, o.a. voor voertuighomolo-
gaties.’ Momenteel zijn er 
ca. tien DC-apparaten 
beschikbaar op de 
Nederlandse markt 
en drie CPC-appa-
raten.

De CPC500 deeltjesteller is per direct te 
koop vanaf € 4.650,- of te leasen voor € 95,- 
per maand. Uitlevering begint vanaf januari 
2022.  

www.orange-equipment.nl/producten/
deeltjesteller.html
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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!



Aantal leerwerkplekken 
in schadeherstelsector 
onder druk  
Uit een onderzoek van brancheorganisatie FoCWa blijkt dat door 
de coronacrisis bij twee derde 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.	Maar		
64% van het aantal ondervraagden geeft aan dat zij het komende 
schooljaar enkel een BBL-student kunnen opleiden tot autoschade-
hersteller of autospuiter als de economische omstandigheden dit 
toelaten. Eén derde van de bedrijven kiest er wel voor om in ieder 
geval leerlingen op te leiden. 

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.

Distributie Lassa naar TTI
Vanaf dit jaar verzorgt TTI Tyre Trading de distributie van Lassa. Lassa 
levert de ideale band voor echte kilometervreters. De banden 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-banden voor bestelwagens, 
personenauto’s en SUV’s. Zuinig, stil, comfortabel, veilig en natuurlijk 
zeer duurzaam.  De fundamenten 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	produc-
tietechnieken van deze mondiale bandengigant. TTI is een in binnen- en 
buitenland opererende groothandel in banden voor personenauto’s, 
bestelwagens	en	motorfietsen.	Naast	de	groothandelsactiviteiten	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

Gloednieuwe website en app wynn’s  

Wynn’s heeft zijn website opnieuw ontworpen om klanten en partners 
een betere ondersteuning te bieden. De nieuwe website gaat vergezeld 
met de Wynn’s Expert App, een gloednieuwe tool voor Automotive Pro-
fessionals. De nieuwe website is speciaal ontwikkeld voor professionele 
gebruikers in de auto-industrie en biedt verschillende tools en diensten 
om	efficiënte,	goedkope	en	eenvoudige	additiefoplossingen	te	vinden.	De	
responsieve website met intuïtieve ergonomie en modern design maakt 
het navigeren door de nieuwe functies makkelijk. Gebruikers hebben 24/7 
toegang tot technische en veiligheidsinformatie. Wynn’s biedt hiermee 

een probleemoplosser om de 
beste additiefoplossingen voor 
veelvoorkomende problemen 
te vinden, een vergelijkingstool 
om gemakkelijk onderscheid 
te maken tussen verschillende 
producten en technische tips en 
advies van de Wynn’s experts over 
de nieuwste technologieën.  

www.wynns.nl
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DAARDOOR KUNNEN WE UW BRUG 
SNEL REPAREREN EN/OF KEUREN.

OP VOORRAAD
+ 2000 ONDERDELEN

HERRMANN 
STEMPELHEFBRUGGEN

JOHN GUEST 
PERSLUCHTLEIDINGEN

AAN BOORD
HEFTRUCK &
HOOGWERKER

Mectec B.V.  •  Amersfoortseweg 223, 3888 NM Nieuw Milligen 
Servicenr. 06 53 40 12 99  •  info@mectec.nl  •  www.mectec.nl

ONZE TROTS:
DE MOBIELE
WERKPLAATS
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Quiksteel high-end reparatiepasta
Met een uitgebreid assortiment epoxyputty’s en -pasta’s biedt QuikSteel snelle repara-
tie-oplossingen voor vrijwel alle materialen 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 speciale 
additieven, smeermiddelen, reparatie-oplos-
singen en reinigingsmiddelen voor de techni-
sche- 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

Makkelijk te dragen beschermende kleding voor lassers
Voor beschermende kleding geldt een eenvoudig uitgangspunt: hoe comfortabeler ze is, hoe 
groter de kans dat ze wordt gedragen. Daarom heeft MeWa een bijzonder lichte collectie voor 
lassers ontwikkeld. Deze comfortabele hitte- en vlambeschermingskleding is verkrijgbaar in 
drie versies: voor incidenteel, frequent en permanent lassen.

Beschermende kleding blijft te vaak in de 
kast liggen, ondanks glasheldere risicoana-
lyses. Meestal is een gebrek aan draagcom-
fort door o.a. de hogere gewichtsbelasting 
de oorzaak. Daardoor hindert de kleding bij 
het uitvoeren van activiteiten.   

Comfortabele kleding
Het is dus cruciaal om beschermende 
kleding aan te bieden die zo comfortabel 
is om te dragen dat ze net zo vanzelfspre-
kend wordt gebruikt als normale werk-
kleding. MEWA heeft daarom haar Dyna-

mic-lijn verder ontwikkeld. Die kenmerkt 
zich door maximale bewegingsvrijheid en 
een groot draagcomfort. 

drie uitvoeringen
MEWA Dynamic Flame is beschikbaar in 
drie uitvoeringen. Iemand die af en toe last 
heeft een andere uitrusting nodig heeft dan 
iemand die permanent last. De basisversie 
is geschikt voor incidenteel lassen. Ze be-
schermt tegen kleine metaalspatten, kort 
contact met vlammen en stralingswarm-
te. Voor wie vaak last is er de Advanced 
uitvoering en voor wie permanent last 
de Extreme. Het robuuste weefsel biedt 
extreme hittebescherming bij thermische 
metaalbewerking. Typische toepassings-
gebieden zijn machinebouw, voertuigbouw, 
staalbouw, installatietechniek en scheeps-
werven.

www.mewa-service.nl
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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
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Techno Vector wheel alignment systems

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

INTRODUCTIE PRIJS

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

technologies

NIEUW

Techno Vector 7  

Aluminium uitvoering met  

4 camera’s

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





AUTOniEUwS
De nieuwe Taigo: sportieve crossover van Volkswagen
Volkswagen heeft het doek getrokken van 
de compleet nieuwe taigo. De nieuwste 
crossover van het merk maakt indruk met 
z’n sportieve design, een ruim interieur 
en de modernste assistentiesystemen 
waarmee hij semi-autonoom kan rijden. De 
Volkswagen taigo wordt begin volgend jaar 
in nederland verwacht.

De Taigo is gebouwd op het flexibele 
MQB-platform	van	Volkswagen	en	profiteert	
daardoor van alle sterke punten van zijn 
compacte broers, de Polo en T-Cross. De 
nieuwe Volkswagen springt in het oog met 
zijn aflopende daklijn en grote wielen (tot 18 
inch). De in contrastkleur afgewerkte wiel-
kasten benadrukken het crossover-karakter 
nog eens. De full LED-koplampen (stan-
daard) en doorlopende LED achterlichten 
met 3D-look zetten hightech accenten. De 
optionele IQ.LIGHT LED matrix-koplampen 
zijn met elkaar verbonden door een karak-

teristieke LED-lichtstrip. Diverse Taigo-mo-
dellen beschikken bovendien over projec-
tieverlichting in de buitenspiegels, met een 
opvallende honingraatstructuur.

Altijd praktisch
Bij de Taigo gaan de sportieve lijnen van een 
coupé samen met het gebruiksgemak van een 
SUV. Ondanks de compacte buitenafmetingen 
heeft hij een wielbasis van maar liefst 2,57 

meter. Hij biedt ruim plaats aan vijf personen. 
Daarbij is er ook genoeg ruimte voor bijvoor-
beeld vakantiespullen: de bagageruimte heeft 
een inhoud van 438 liter. De Taigo is 4,26 
meter lang, 1,76 m breed en 1,49 m hoog. 
De zitpositie van de sportieve crossover van 
Volkswagen is aangenaam hoog en comforta-
bel. Met de optionele trekhaak is hij klaar voor 
aanhangers met een gewicht van 1.000-1.200 
kg (afhankelijk van de gekozen aandrijving). 

Kia onthult eerste schetsen 
compleet nieuwe Europese Sportage
Kia heeft de eerste officiële schetsen van de 
compleet nieuwe, speciaal voor de europese 
markt ontworpen Sportage onthuld. Voor 
het eerst in de historie introduceert kia met 
de vijfde generatie van de populairste SUV 
van het merk een Sportage die specifiek 
voor europese kopers ontwikkeld is.

De geheel nieuwe Europese Sportage is met 
zorg en aandacht ontworpen en ontwikkeld, 

om uit te groeien tot de nieuwe benchmark 
in zijn klasse. Tegelijkertijd is hij helemaal 
afgestemd op de smaak van Europese con-
sumenten en de vereisten van de Europese 
wegen. Het nieuwe ex- en interieurdesign 
verlegt de stylinggrenzen en zet de toon voor 
de volgende generatie Sportage-modellen. 
State-of-the-art connectiviteit, snelle doch 
zeer	efficiënte,	geavanceerde	aandrijflijnen	
en de allernieuwste innovaties op het gebied 

van passieve veiligheid, actieve veiligheid en 
ADAS versterken het volwassen karakter van 
de auto. De Kia Sportage staat op een nieuw 
platform en is volledig afgestemd op het le-
veren van optimale rijprestaties en handling-
karakteristieken op Europese wegen.

Vooruitstrevend design
De nieuwe designtaal van Kia – Opposites 
United – staat aan de basis van het design 
van de nieuwe Sportage voor Europa en 
komt in alle facetten van het uiterlijk en 
karakter terug. Het ontwerp bouwt verder op 
het thema ‘Bold for Nature’ en vormt een ode 
aan de perfectie en eenvoud van de natuur. 
De nieuwe Sportage krijgt een compacter en 
avontuurlijker	profiel,	een	voorbode	van	een	
aangescherpte dynamiek en bijbehorende 
sportieve prestaties die passen bij het rijden 
op Europese wegen.  
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Citroën C5 X: Magische 
combinatie van een Sedan, 
Stationwagen en SUV  
Met de C5 X keert Citroën terug naar het segment van de grote, 
veelzijdige reisauto met een gedurfd concept dat innovatie toe-
voegt aan een traditioneel topsegment. Een flinke uitdaging voor 
de ontwerpers van Citroën, die in staat bleken om een heel eigen 
karakter mee te geven aan deze ‘next generation’ sedan. 

Door stijlkenmerken van diverse carrosserievarianten in het D-seg-
ment in evenwichtige verhoudingen te combineren, blaast de Citroën 
C5 X dit segment nieuw leven in. Tegelijk sluit hij naadloos aan bij 
de legendarische topmodellen van Citroën als de CX, XM en C6. De 
ronde, gespierde vormen, gecombineerd met gestroomlijnde, strakke 
lijnen resulteren in een vloeiende, dynamische en elegante vorm die 
het beste van drie stijlen combineert: de status en elegantie van een 
sedan, de dynamiek en veelzijdigheid van een stationwagon en tot 
slot de moderne en robuuste uitstraling van een SUV.

Meer functionaliteit, sprekender karakter
Sinds enkele jaren is de sedan niet meer de enige carrosserievariant 
die synoniem is voor auto’s in de topklasse, ofwel het D-segment. Ook 
de SUV en de stationwagon trekken inmiddels flink wat klanten in dit 
segment, klanten die op zoek zijn naar meer functionaliteit en een 
sprekender karakter. In Europa was de SUV in 2020 de bestverkochte 
carrosserievorm in het D-segment, goed voor 29,3 % van alle nieuwe 
verkopen, vóór de stationwagon (27,5 %) en de sedan (21,6 %).  

De uitdaging die de C5 X aangaat, is te voldoen aan veranderende 
verwachtingen bij de klant - verwachtingen die worden beïnvloed 
door een snel veranderende wereld. Citroën kon niet zomaar op 
traditionele wijze terugkeren naar het grote toersegment: de C5 X 
heeft daarom een radicaal andere, veelzijdige carrosserievorm. Een 
magische combinatie van het allerbeste van verschillende carrosse-
rievarianten.

Toyota RAV4 Adventure: 
avontuurlijk topmodel  
toyota breidt de authentieke SUV-allure van de raV4 uit met de 
introductie van de raV4 adventure, een nieuwe extra stoere uitvoe-
ring die zijn mannetje zowel op als buiten de gebaande paden staat. 

Met de RAV4 Adventure richt Toyota zich in het bijzonder op de con-
sument die een auto wil die past bij zijn liefde voor het (avontuurlijke) 
buitenleven,	met	behoud	van	de	prestatie-	en	efficiëntievoordelen	van	
Toyota’s hybride elektrische aandrijftechnologie.

imposante verschijning
Hoe de nieuwe RAV4 Adventure zijn avontuurlijke bedoelingen ken-
baar maakt? Ten eerste met een speciaal en extra stoer frontdesign, 
bestaande uit een nieuwe, volledig zwarte grille met een grote visuele 
impact. De imposante uitstraling en SUV-capaciteiten van de auto 
worden versterkt door de voorste mistlampen in een nieuwe zwarte 
behuizing te plaatsen en de voorbumper te voorzien van een promi-
nente skid-plate in een contrasterende zilveren kleurstelling. 

Standaard hybride-vierwielaandrijving 
De RAV4 Adventure wordt aangedreven door Toyota’s vierde gene-
ratie hybride elektrische technologie en is standaard uitgerust met 
intelligente vierwielaandrijving, verzorgd door een extra compacte 
elektromotor	op	de	achteras.	Deze	efficiënte	maar	krachtige	hybride	
aandrijflijn – bestaande uit een combinatie van elektromotoren en 
2,5-liter viercilinder benzinemotor – levert een adequate 222 pk en 
maakt het, mede dankzij de AWD-i, mogelijk om (geremde) ladingen 
tot liefst 1.650 kg te trekken. 

De nieuwe Toyota RAV4 Adventure staat vanaf het eerste kwartaal 
van 2022 bij de Toyota dealer. Prijzen worden in een later stadium 
bekendgemaakt.
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Dogger Dacia’s 
nieuwste grote  
gezinsauto
Dacia geeft zijn ambities in het C-segment vorm met een nieuwe ze-
venpersoons gezinsauto. De Dacia Jogger is de vierde pilaar onder 
de productstrategie van Dacia. Dacia werkt nu aan een nieuwe grote 
gezinsauto met plaats voor zeven personen, die het gamma van de 
onlangs gepresenteerde, volledig elektrische stadsauto Spring, de 
compacte Sandero en de nieuw Duster nog verder aanvult. 

Het nieuwe model is onderdeel van de strategie van Dacia om het 
modellengamma te vernieuwen; tegen 2025 verschijnen er nóg twee 
nieuwe modellen. De Dacia Jogger is een veelzijdige gezinsauto die 
het beste van de diverse modelvarianten verenigt: de lengte van een 
stationwagon, de ruimte van een MPV en de stoere looks van een 
SUV. Het nieuwste Dacia-model vormt een segment op zichzelf en 
is een volwaardig lid van de Dacia-familie, met de beste verhouding 
voor wat betreft prijs en interieurruimte en de veelzijdigheid van een 
alleskunner.

nieuwe merkidentiteit
Met een naam die associaties oproept met sport, avontuur en posi-
tieve energie helpt de Dacia Jogger de nieuwe merkidentiteit verder 
uit te dragen. De naam is kort, modern en internationaal en is een 
verwijzing naar zijn robuustheid en de veelzijdigheid. De Dacia Jogger 
geeft zijn bestuurder het gevoel dat hij een vriend voor het leven is 
voor zowel het dagelijkse leven van zijn gezin als voor avontuurlijke 
uitstapjes en het buitenleven.

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	be-
reik. Dankzij de 800V-oplaadcapaciteit kan de EV6 in slechts 18 minuten 
van 10 naar 80 procent worden geladen. De GT-versie, ontworpen om te 
inspireren met opwindende rijprestaties, kan in 3,5 seconden accelere-
ren 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 verkoopdoelstel-
ling van 1,6 miljoen eenheden. 
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Direct te bestellen bij uw automotive grossier. 

Ervaar de krachtErvaar de kracht
van van KWALITEITKWALITEIT!!

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

Green Power Initiative: voor een duurzamere toekomst
• “Zero Waste”-principe - bijna 100% recyclebaar
• Geproduceerd “in Europa, voor Europa” *op materiaal- en productfouten


