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COMMENTAAR Peter Brouwer

Stabiele factor
Vijftien jaar Autoprof 

Hardenberg, dan mag je van een 

traditie spreken. Automobiel 

Management was van meet af 

aan mediapartner. En zag hoe 

de beurs gestaag groeide, dank-

zij de met een hoofdletter G ge-

schreven gastvrijheid. 

Onverminderd is de gemoedelijke sfeer de basis 
van het succes. In een wereld waarin menselijk 
contact steeds vaker verloopt via mobiele appa-
raten en bijbehorende apps vind ik het een ver-
ademing om elkaar letterlijk de hand te kunnen 
schudden. Ik vermoed dat het u net zo vergaat. 

Of u nu exposant bent of bezoeker, op Autoprof 
Hardenberg treft u ongetwijfeld bestaande re-
laties, maar zeker ook de nodige nieuwe. Want 
hoezeer we de prettige sfeer ook waarderen, het 
zakelijke aspect is nooit ver weg. Per slot van 
rekening wilt u zich informeren over mogelijk-
heden in de branche en uw vak. Waar kan dat 
tegenwoordig beter dan op deze beurs, die ook na 
vijftien jaar nog alive and kicking is? 

Natuurlijk treft u van 13 t/m 15 oktober een keur 
aan producten en diensten die passen binnen uw 
behoeften als ondernemer. De hele range aan af-
ter sales, inclusief schadeherstel, staat drie dagen 
lang in de Evenementenhal. De nodige grote Ne-
derlandse grossiers zijn vertegenwoordigd, wat 
illustreert dat ‘Hardenberg’ onverminderd heel 
belangrijk wordt gevonden door de branche. 
Graag zien we u trouwens op onze stand (num-
mer 127). Wilt u iets kwijt aan de redactie? Een 
leuk nieuwtje? Een afspraak maken? Wij hou-
den een dagelijks spreekuur, iedere beursdag van 
16.00 tot 17.00 uur. Schuif aan, zou ik zeggen.

Peter Brouwer, 
Hoofdredacteur Automobiel Management

Kennisprogramma Technisch Theater

Datum Spreker Tijdstip Onderwerp

Dinsdag 13 oktober Snap On Tools 17.00 uur-17.20 uur Diverse gereedschap-

pen voor in de garage

 Bearlok 

Benelux B.V.

18.30 uur-18.50 uur Versnellingsbak op slot 

zetten

 Eurol 19.15 uur-19.35 uur De diverse olie soorten

 Valeo 20.00 uur-20.20 uur Super Chargers

  Philips 20.45 uur-21.05 uur Led verlichting voer-

tuigen

Woensdag 14 oktober Snap On Tools 17.00 uur-17.20 uur Diverse gereedschap-

pen voor in de garage

 Bearlok 

Benelux B.V.

18.30 uur-18.50 uur Versnellingsbak op slot 

zetten

 Eurol 19.15 uur-19.35 uur De diverse olie soorten

 Valeo 20.00 uur-20.20 uur Super Chargers

  Philips 20.45 uur-21.05 uur Led verlichting voer-

tuigen

Donderdag 15 oktober Snap On Tools 17.00 uur-17.20 uur Diverse gereedschap-

pen voor in de garage

 Bearlok 

Benelux B.V.

18.30 uur-18.50 uur Versnellingsbak op slot 

zetten

 Eurol 19.15 uur-19.35 uur De diverse olie soorten

 Valeo 20.00 uur-20.20 uur Super Chargers

  Philips 20.45 uur-21.05 uur Led verlichting voer-

tuigen



advertentiePagina 4  | 9 oktober 2015



Pagina 5  | 9 oktober 2015 

Anatomische les bij 
Diesel Büchli

Platform Iris vervangt traditionele 
reparatiebrug
Met het toekomstbestendige platform Iris lanceert Duobond de nieuwe generatie in 

ruitreparatie. Iris is een alternatief voor de traditionele reparatiebrug. Doordat de drie 

houders uitwisselbaar zijn, is aan het platform plaats voor aanvullende functionaliteiten.

Diesel Büchli beschikt over bijna duizend referenties van respectievelijk Bosch, 

Denso, Delhi en VDO.  Sinds ruim een jaar is Diesel Büchli leverancier van Bosch 

Premium.

Iris: minder handelingen nodig voor ruitreparatie.

Hoe haal ik met beleid en 

zonder nevenschade een vast-

zittende verstuiver los? Die 

en andere  praktijksituaties 

belicht Diesel Büchli op de 

beurs in Hardenberg. Een 

anatomische les op het ge-

bied van dieseltechniek.

Geweld is een slechte raadgever als 
het aankomt op het losmaken van 
een lekkende common-rail verstui-
ver of injector. Het onderdeel zit 
doorgaan niet vast aan de boven- 
maar aan de onderzijde. Bij heftig 
hameren is de kans op breken groot 
en dan ben je verder van huis. Uitbo-
ren van het restant kan zelfs het in-
wendige van de motor beschadigen.
Op de stand in de Evenementenhal 
laat de specialist uit Harderwijk aan 
de hand van een reeks producten 
haarfijn zien hoe het probleem ver-
holpen kan worden. 

Gewenste effect

Diesel Büchli is in het bezit van 
Vibropac-tools, expert in het verwij-
deren van vastzittende verstuivers 
en gloeibougies in common-rail die-
selmotoren. Trillingen op de juiste 

Met Iris heeft u bij het repareren 
van sterren in autoruiten geen losse 
UV-lamp meer nodig. Het platform 
beschikt namelijk over UV-LED-ver-
lichting. Iris werkt op batterijen via 
een accu-pack of kan aangesloten 
worden op netspanning via een om-
vormer. Iris is energiezuinig en ui-
terst gebruiksvriendelijk. 
Net zoals de traditionele reparatie-
brug bevat Iris een spoetnik voor de 
injector. Wat nieuw is, zijn de loep 
en de ingebouwde UV-LED-verlich-
ting. Deze belichting is zeer efficiënt 
en verbruikt daardoor weinig ener-
gie, zonder aan kwaliteit in te boe-
ten. Iris is gebruiksvriendelijker dan 
bestaande reparatiebruggen, door-
dat u minder handelingen hoeft uit 
te voeren. Met een zuignap van 9,5 
centimeter bevestigt u het platform 
stevig op de voorruit van auto’s en 
vrachtwagens. Hiervoor is slechts 
één handeling nodig; het omzetten 
van de hendel. Eenmaal bevestigd 

op de autoruit, kunt u Iris van de 
injector naar de loep draaien om te 
kijken of er geen lucht in de breuk 
zit en vervolgens naar de UV-LED-
verlichting om de hars uit te harden.

Energiebronnen

Behalve op batterijen (in een accu-
pack en zonder omvormer) kan Iris 
ook aangesloten worden op andere 
energiebronnen. Het platform func-
tioneert op de voltages 6,12 en 24 
volt. Iris heeft een grafisch modern 
uiterlijk en is gemaakt van kunst-
stof, RVS en rubber van de hoog-
ste kwaliteit. Een andere nieuwe 
functie is de ingebouwde buzzer, die 
geluid produceert als de UV-LED-
verlichting aan staat. Elke tien se-
conden klinkt er een signaal en na 
de optimale uithardtijd gaat de UV-
LED-verlichting automatisch uit. 
Ook dit levert een fikse energiebe-
sparing op ten opzichte van de hui-
dige traditionele systemen. 

Toekomstbestendig

Iris is meer dan een reparatiebrug. 
In de toekomst komt Duobond met 
meer functionaliteiten die aan Iris 
toegevoegd kunnen worden. Nieuwe 
platforms aanschaffen is dan niet 
nodig, omdat de drie houders uit-
wisselbaar zijn.Medio februari 2015 
startte Duobond met de productie. 
Duobond International is gevestigd 
in Oisterwijk en is behalve van Duo-
bond ook producent van Scratch A 
Way, voor het verwijderen van kras-
sen uit onder meer glas. Zowel Duo-
bond als Scratch A Way wordt op 
de Nederlandse en Nederlandstalige 
Belgische markt geleverd via Glass-
tech uit Veenendaal. Verder levert 
Glasstech alles op het gebied van 
glas en meer; behalve autoruiten 
en ruitenkitten, zie www.glasstech-
shop.nl.

Standnummer 411

In woord en beeld

Zomaar even een doos-met-inhoud 

opsturen is niet de methode-Büch-

li. Elk ruildeel gaat vergezeld van 

eventueel montagemateriaal en 

een nummerspecifiek productinfor-

matieblad. Met daarop essentiële 

gegevens over aanhaalkoppels 

en montagevoorschriften. Alles in 

woord en beeld, bewust niet online 

maar op papier aangeleverd, om 

toepassing on the job te verge-

makkelijken. Behalve gemak biedt 

deze werkwijze de monteur ook 

de zekerheid dat hij de klus op de 

juiste wijze klaart.

ment vele malen breder en dieper – 
bijna tienduizend exemplaren, vari-
erend van conventionele lijnpompen 
t/m piëzoverstuivers - zodat altijd 
een oplossing binnen handbereik is. 
In totaal gaat het om iets minder 
dan duizend verschillende referen-

ties van respectievelijk Bosch, Den-
so, Delphi en VDO. Sinds ruim twee 
jaar is Diesel Büchli leverancier van 
Bosch Premium, een complete lijn 
common-rail verstuivers, hogedruk-
pompen en pompverstuivers. De lijn 
ruilproducten wordt geleverd in spe-

ciale Bosch Premium verpakkingen, 
met twee jaar garantie. Deze ruim 
driehonderd Bosch-referenties zijn 
in de eigen clean room in Harder-
wijk geproduceerd.

Standnummer 503

frequentie, in combinatie met een 
bewegende trekkracht, hebben vol-
gens Vibropac in 99,9 procent van de 
gevallen het gewenste effect. “Het 
is een dienst die we het garagebe-
drijf aanbieden”, licht Diesel Büchli-
directeur Hans Gerrits toe. “Onze 
mensen krijgen dagelijks met dit 
soort problemen te maken, hebben 
er dus ervaring en gevoel mee. Bij 
het autobedrijf speelt dat allemaal 
veel minder vaak. Zit een verstuiver 
moervast, dan kunnen wij naar de 
garage komen of we ontvangen de 
auto bij ons in Harderwijk en lossen 
het ter plekke op.”  

Netwerk

Naast deze anatomische les op het 
gebied van dieseltechniek is er voor 
de beursbezoeker nog meer reden 
om een kijkje te nemen. Diesel Büch-
li komt met een compleet nieuwe 
stand naar Hardenberg.  Samen met 
zijn zestien Partners biedt de onder-
neming een zo goed als landelijk dek-
kend netwerk. De garagist heeft dus 
‘om de hoek’ een dieselspecialist zit-
ten, die standaard een Bosch EPS202 
testbank in huis heeft voor een pro-
fessionele check van verstuivers. 
Ook is bij elke Büchli Partner een 
kleine  voorraad ruildelen aanwezig.
Bij Diesel Büchli zelf is het assorti-
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BESCHERMING TEGEN
START-STOP SLIJTAGE

www.wynns.nl
00-80025525550 (gratis)
distribution@wynns.eu

Wynn’s Start-Stop Engine Protector 
is een oliesupplement dat optimaal 
beschermt tegen start-stop slijtage. 
Dit product zorgt voor een perfecte 
beschermlaag die blijft zitten op de 
motoronderdelen tijdens het 
start/stop proces. Het beschermt de 
motorolie tegen voortijdige oxidatie 
en herstelt de viscositeit van de 
motorolie. 325 ml behandelt tot 5 
liter motorolie. Voor alle benzine, 
diesel-, LPG- en hybridemotoren 
uitgerust met Start-Stop systeem.
PN66841 - 24 x 325 ml

Bezoek voor meer informatie de
NIEUWE WEBSITE

NIEUW

OIL SYSTEM CLEANER
Reinigt en beschermt het 
smeersysteem, waardoor 
onmiddellijke vervuiling van 
de verse olie door achter- 
gebleven resten voorkomen 
wordt.
PN47241 - 24 x 325ml

SUPER CHARGE®
Verbetert de viscositeit- 
eigenschappen van motoroliën 
bij hoge temperatuur en stopt 
olielekken.
PN74941 - 24 x 325ml

SUPER FRICTION 
PROOFING®

Verbetert de smeer- en 
reinigingseigenschappen van 
motoroliën, vermindert de 
wrijving en voorkomt "black 
sludge" en lakvorming.
PN47041 - 24 x 325ml

HYDRAULIC VALVE 
LIFTER CONCENTRATE

Herstelt de goede werking van 
hydraulische klepstoters.
PN76841 - 24 x 325ml

Betrouwbare en betaalbare 
banden voor elk seizoen

Bezoek ons op de Autoprofessioneel & Schadeherstel vakbeurs in Hardenberg! 

Hal 2, stand-nummer 209
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Creemers Compressors pakt uit 
tijdens Autoprof Hardenberg. De 
bijna jubilerende persluchtspecia-
list uit Oss is tweemaal te vinden 
op de beursvloer. Zowel bij Group-
auto als bij Vrooam laat Creemers 
haar toegevoegde waarde zien 
voor het garagebedrijf. “Wij wil-
len de garagist ontzorgen met een 
totaalpakket: compressoren, on-
derhoud en aanverwante artike-
len als verfspuiten, spuitwanden 
en leidingsystemen.”

Tweemaal op de beurs is goed voor 
de exposure van Creemers Com-
pressors, maar dat is zeker niet de 
enige reden voor de dubbelslag. “We 
willen zo ook onze betrokkenheid 
tonen bij onze grossiers”, verduide-
lijkt Business Line Manager Guido 
Heijnen. “Wij leveren als één van 
de weinige in onze branche al bijna 
vijftig jaar via grossiers. Wij zien de 
grossier nog altijd als het juiste aan-
spreekpunt voor de eindklant.”
Vanuit Oss staat men haar grossiers 
bij om maatwerk te leveren richting 
het garage- of schadeherstelbedrijf. 
En dat wordt gewaardeerd, zo merkt 
Guido Heijnen. “Wij roepen vaak 
‘zonder lucht geen leven’. Als geen 

Creemers Compressors  
ademt al bijna 50 jaar perslucht

APK-pechhulppas bindt klant aan autobedrijf
Alarmcentrale AA-team introduceert op Autoprof de APK-pechhulppas, onderdeel van het Pechhulp 

Spaarplan. Een effectief middel voor autobedrijven om zichzelf te verzekeren van loyale klanten. 

Aanbiedingen heeft Creemers ook tijdens de brancheontmoeting in Hardenberg.

Ten opzichte van landelijke organisaties zoals de ANWB of grote verzekeraars 

onderscheidt AA-team zich door zijn lokale aanpak.

AA-team is al meer dan tien jaar 
specialist in mobiliteitspassen die 
de automobilist recht geven op 
pechhulp, mits hij zijn voertuig tij-
dig en regulier laat onderhouden bij 
een bepaalde garage. Sommige auto-
mobilisten willen of kunnen echter 
niet voldoen aan de voorwaarden, 
hoewel ze toch een vorm van hulp 
op prijs stellen. Met het oog daarop 
heeft AA-team de APK-pechhulppas 
ontwikkeld.
Bij deze nieuwe dienst hoeft de pas 
niet meer specifiek aan de beurt 
gekoppeld te worden - de ‘gratis’ 
pechhulp vervalt dus - maar ont-
vangt de klant van het autobedrijf 
wel een APK-cashback korting en 
andere voordelen. Zodat hij op een 
voordelige manier aan de garage 
verbonden kan blijven – beperkt tot 
de APK en eventuele daaruit voort-
vloeiende reparatie. De cashback-
korting op APK is volgens AA-team 
financieel dermate interessant, dat 
de voertuigeigenaar haar niet mis 
zal willen lopen. En dus de keuring 
zal toevertrouwen aan het deelne-
mende autobedrijf.

Ondernemers die brood zien in de 
APK-pechhulppas, kunnen zich 
gratis aanmelden. Ze worden dan 
opgenomen in de database van de 

AA-team -website als partner en 
ontvangen een unieke aanmeldcode. 
Met die code kunnen hun klanten 
zich vervolgens aanmelden op de 
website van AA-team. Prettig voor 
het garagebedrijf is dat het niet voor-
af investeert maar achteraf (bruto € 
12,40 excl. BTW). Bovendien ont-
staat op een laagdrempelige manier 
een vorm van klantenbinding.
Er is al een APK-pechhulppas-brons 
voor € 29,95. De voertuigeigenaar 
ontvangt daarbij een cashbackkor-
tingbon van € 14,95 inclusief BTW 
op de APK. Ook geniet hij de door 
AA-team verzorgde pechhulp: 15% 
korting op pechhulp van AA-team, 
75% korting op een huurauto na 
pech, gratis transport binnen Neder-
land naar de betreffende garage bij 
reparatieopdracht of inruil. Voor de 
pechhulppas-zilver betaalt de klant 
van het autobedrijf € 49,95 inclusief 
BTW. Heeft hij een jaar geen pech 
gehad, dan kan hij nog eens twintig 
euro cashback krijgen van het AA-
team PechhulpSpaarPlan of spaart 
hij verder voor zijn pechhulptegoed. 
Voor aanmelden of uitleg is AA-team 
op de beurs beschikbaar (stand 101, 
ingang Entree 1). Nu al meer weten? 
www.aa-team.nl/zakelijk.

Standnummer 101

AA-team: groot  
dankzij vele kleintjes

AA-team is geen klassieke ver-

zekeraar maar een bemiddelaar 

bij autopech en -berging, die zijn 

klanten de premie biedt die past 

bij hun pechkans. Ten opzichte van 

landelijke organisaties zoals de 

ANWB of grote verzekeraars on-

derscheidt AA-team zich door zijn 

lokale aanpak. Door allerlei plaat-

selijke bergers te bundelen onder 

één paraplu vormen deze ‘kleintjes’ 

samen toch een landelijk netwerk, 

met korte aanrijtijden. De bedrijven 

kennen hun regio, zijn vaak ook be-

kend bij de pechklant en hanteren 

korte lijnen.

AA-team vraagt voor de registra-

tie - per kenteken per jaar - een 

basisvergoeding. De pechhulp zelf 

wordt gefactureerd op basis van 

de daadwerkelijke kosten of mid-

dels een afgesproken bedrag per 

pas. Aan een kenteken (of fleet) 

kunnen meerdere servicefactoren 

gekoppeld worden. Zoals ‘gepre-

fereerde hulpdienst’, ‘wel of geen 

vervangend vervoer’ en ‘territorium 

en termijn van repatriëring’.

Meer dan 
compressors alleen

Tijdens Autoprof Hardenberg 

draait het om meer dan compres-

sors alleen op de twee (!) stands 

van Creemers Compressors. 

“Naast compressoren leveren 

we ook aanverwante technische 

artikelen”, vertelt Business Line 

Manager Guido Heijnen. “Zoals 

verfspuiten van Eminent met een 

complete lijn voor het schadeher-

stelbedrijf. In Hardenberg laten we 

ook ons Airnet leidingsysteem van 

aluminium zien om een perslucht-

leidingnetwerk aan te leggen. De 

garagebedrijven kunnen kiezen 

tussen zelf installeren of een turn 

key oplossing, waarbij wij alles ver-

zorgen.”

Aanbiedingen heeft Creemers ook 

tijdens de brancheontmoeting in 

Hardenberg. “Een uitstekende re-

den om vooral even bij ons langs 

te lopen”, benadrukt de Business 

Line Manager van Creemers Com-

pressoren.

perslucht voorhanden is, dan ligt de 
moderne werkplaats praktisch stil. 
Creemers zorgt dat de continuïteit is 
gewaarborgd.”

Afrekenen met decibellen

De basis wordt gevormd door drie 
modellijnen zuigercompressoren, 
twee van het eigen merk en één 
van Chicago Pneumatic. Geluidspro-
ductie is momenteel een hot item, 

in verband met de strenge Arbo-
eisen. “Een ongedempte compressor 
produceert al snel 80 db(A). In dat 
geluidsniveau mag je feitelijk niet 
werken zonder gehoorbescherming. 
De oude oplossing is om de radio 
in de werkplaats harder te zetten, 
maar daarmee wordt het probleem 
natuurlijk niet verholpen.”
Creemers rekent af met de decibel-
len dankzij een laagtoerige com-

pressor met een zuigerblok van giet-
ijzer, waarbij het topmodel met 60 à 
65 db(A) fluisterstil is, terwijl ook de 
economy modellen niet boven de 70 
db(A) komen. “Zeker nu de econo-
mie aantrekt is een goede en stille 
compressor een uitstekende inves-
tering. De monteurs werken met 
meer plezier, bovendien is er altijd 
voldoende lucht voorhanden, zonder 
overmatig energieverbruik”, bena-
drukt de Business Line Manager.

Bij een moderne compressor hoort 
ook een modern oliewaterafscheid-
systeem. Creemers komt in de prak-
tijk nog regelmatig tegen dat het 
condensaat wordt geloosd in het ri-
ool. “Daarmee pleeg je een milieu-
delict, want het oliegehalte is veel te 
hoog”, weet Guido Heijnen. “Met een 
oliewaterafscheider los je het pro-
bleem professioneel op. We hebben 
diverse oplossingen.”

Mijlpaal uit veelzijdigheid

Overigens heeft de specialist uit 
Oss ook schroefcompressoren in 
het gamma voor grote werkplaat-
sen en schadeherstelbedrijven. Ook 
hier wordt advies op maat geleverd 
qua benodigde capaciteit, energie-

verbruik en geluidsniveau. “We vie-
ren in 2016 ons 50-jarig bestaan. Die 
mijlpaal hebben we te danken aan 
onze veelzijdigheid. Naast compres-
sors leveren we veel aanverwante 
artikelen en verzorgen wij het on-
derhoud aan alle soorten en merken 
compressors. We gaan dus verder 
dan onze eigen merken.”
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- VAKGARAGE INFORMATIEMIDDAG -

STICHTING VAKGARAGE  |  MELKRIJDER 15  |  3861 SG NIJKERK   |  T (033) 245 01 33  |  INFO@VAKGARAGE.NL   |  WWW.VAKGARAGE.NL

HET ENIGE ÉCHT ONAFHANKELIJKE CONCEPT 
Er zijn veel garageconcepten in Nederland. Toch is er maar één 
echt onafhankelijk. Vakgarage! Vakgarage is geen eigendom van een 
onderdelenmerk of importeursorganisatie. Het concept is eigendom 
van de aangesloten ondernemers. Daarom staan bij Vakgarage altijd 
de belangen van de aangesloten ondernemers centraal. Nu en in de 
toekomst.

Waarom kozen al 240 garagebedrijven er voor om zich bij 
Vakgarage aan te sluiten?
Meer omzet en winst realiseren en samenwerken met 240 collega’s? 
En toch baas in eigen bedrijf blijven? Dan is Vakgarage een logische 
keuze. Dankzij effectieve marketing en communicatie, gezamenlijke 
inkoop tegen scherpe tarieven en doordachte producten en diensten 
levert Vakgarage u grote voordelen op. Niet voor niets is Vakgarage de 
snelst groeiende formule van dit moment. Sluit u aan en deel mee in 
het succes.

Als beste uit het BOVAG-onderzoek! 
BOVAG onderzoekt regelmatig hoe bij garageformules aangesloten 
ondernemers hun formule waarderen. En wat blijkt? Vakgarage scoort 
het hoogst van allemaal! Daar zijn we blij mee en zeer trots op. Vooral 
omdat onze ondernemers zeggen dat Vakgarage echt helpt om 
meer omzet te genereren.

Vakgarage worden
Wij willen graag het succes van Vakgarage delen met meer collega 
ondernemers. Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact met 
ons op of neem een kijkje op www.vakgarageworden.nl. 

REDENEN OM VAKGARAGE TE WORDEN

 Het enige écht onafhankelijke garageconcept in Nederland.

 De belangen van de ondernemers staan centraal.

 Ondernemers blijven baas in eigen bedrijf.

 Sturing van werk richting de ondernemers.

 Ondersteuning bij verkopen occasions en nieuwe auto’s.

 Uitgebreide marketingondersteuning.

 Innovatieve producten en diensten.

 Een breed scala aan voortreffelijke 
 inkoopvoordelen.

 Vakgarage ontzorgt, zodat 
 u kunt ondernemen.

UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS
Kijk voor meer informatie op

VAKGARAGE IS DIT JAAR 24 KEER 
OP TV TE ZIEN IN RTL AUTOWERELD

De Vakgarage Informatiemiddag vindt plaats voorafgaand aan 
de Autoprofessioneel & Schadeherstel Vakbeurs.

SCHRIJF U VÓÓR 9 OKTOBER IN OP WWW.VAKGARAGEWORDEN.NL

Locatie: Autoprof Hardenberg  |  Datum: 14 Oktober

CONCEPT PRESENTATIE
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Van 50 naar 250

Aan de hand van het aantal me-

dewerkers van Dealerdirect is de 

groei van het bedrijf goed af te lei-

den. “In januari 2014 waren er zo’n 

50 mensen, een jaar later zaten we 

op 100 en in januari volgend jaar 

verwachten we door de 250-grens 

te gaan. En daar blijft het niet bij, 

want we zijn constant op zoek naar 

mensen om vorm te geven aan 

onze groei.” De bedrijfscultuur is 

hierdoor gestaag veranderd, merkt 

Oude Luttikhuis nog op. “Nieuwe 

personeelsleden komen uit alle 

lagen van de bevolking en alle be-

drijfstakken. Hierdoor zijn we de 

autocultuur ontgroeid en echt een 

DOT COM-organisatie geworden.”

Het team van Dealerdirect heeft met ikwilvanmijnautoaf.nl in 

korte tijd een enorme naamsbekendheid weten te realiseren 

bij de doelgroep. Maar welk bedrijf zit er nou eigenlijk achter 

die naam? Dat is wat Bas Oude Luttikhuis in Hardenberg wil 

gaan laten zien. ‘We leren graag iedereen kennen die zich 

bezighoudt met in- en verkoop van gebruikte auto’s.’

Dealerdirect koestert relaties op 
weg naar Europese expansie

Open dagen All 4 Car
Autoprof-deelnemer All 4 Car heeft op 19 en 20 november 

open huis. De specialist in gereedschappen en andere 

werkplaatsbenodigdheden viert op die manier de verhuizing 

naar zijn nieuwbouwpand te Echt.

Bas Oude Luttikhuis: “We zijn bemiddelaar, geen tussenhandelaar.” 

Het pand heeft een zichtlocatie vanaf 
de A2 en de A73, telt drieduizend vier-
kante meter en is voorzien van een 
grote showroom en een trainings-
ruimte. Vanaf de start in 2009 heeft 
All 4 Car een enorme groei doorge-
maakt. Het noemt zichzelf toonaan-
gevend op het gebied van speciaal- 
en handgereedschap. Ook is in de 

voorbije jaren het assortiment flink 
uitgebreid, met verbruiksartikelen 
van een hoge kwaliteit. Verder is All 
4 Car exclusief verdeler geworden 
van het merk Winntec. “Er zullen 
ongetwijfeld nog vele merken en pro-
ductlijnen volgen”, zegt eigenaar Bart 
Weber. Tijdens de open dagen maakt 
de klant kennis met deze producten, 

merken, het goed opgeleide team, de 
service en de “zeer concurrerende 
prijsstelling”. “Bent u als grossier be-
nieuwd geworden, kom dan langs u 
bent van harte welkom.” Wel wordt 
aanmelding op prijs gesteld (mail  
sturen naar info@all4car.nl.)

Standnummer 122

en eenvoudig voertuigen inkopen 
van particulieren. “Het is onder-
scheidend, in die zin dat we bemid-
delaar zijn en geen tussenhandelaar 
of iets dergelijks.”

Evenwicht

Daar komt bij dat Dealerdirect even-
wicht brengt in het occasionaanbod 

en garagebedrijven in staat stelt hun 
eigen voorraad af te stemmen op de 
vraag van de consument. “Het ren-
dement op nieuwe auto’s is zowat 
nul, waardoor iedereen op zoek is 
naar jonge occasions. Ex-lease be-
treft vaak grote dieselmodellen ter-
wijl er vanuit de consument aanbod 
komt en ook vraag is naar kleine 

benzineauto’s met lage kilometer-
standen. Steeds meer realiseren ook 
merkdealers dat dat aanbod hele-
maal zo gek nog niet is, ook niet als 
de wagens uit België of Duitsland 
komen.”

Standnummer 121

Een goede verstandhouding met ge-
bruikers van ikwilvanmijnautoaf.
nl en de talloze andere sites onder 
dezelfde paraplu is belangrijk voor 
Dealerdirect. Het gaat namelijk hard 
bij het online platform. Dankzij een 
kapitaalinjectie van acht  miljoen 
euro afgelopen februari kan de zo 
gewenste Europese expansie vorm 
krijgen. “De hele back-end wordt 
momenteel uitgebreid. Ook betekent 
het meer inspanningen voor marke-
ting, meer mensen, nieuwe software 
en de transitie naar een nieuwe pro-
cesorganisatie.” 

Europese expansie 

Een nieuwtje dat Oude Luttikhuis in 
dit kader graag wil delen is het feit 
dat in Hamburg de tweede Duitse 
vestiging van het online handels-
platform nu in de startblokken staat. 
“We zitten al vlakbij Düsseldorf, 
maar we merken dat elke regio zijn 
eigen mores kent en zijn eigen bena-
dering nodig heeft.”

Ondanks die regionale verschil-
len slaat het concept van Dealerdi-
rect duidelijk ook in het buitenland 
aan. De expansie blijft niet beperkt 
tot Duitsland. “In 2016 openen we 
een vestiging in Zweden en dat jaar 
wordt het concept ook in Frankrijk 

gelanceerd.” Ook in de rest van Eu-
ropa zal Dealerdirect op termijn het 
vertrouwde concept uitrollen: via 
een online autoveiling te koop aan-
geboden auto’s van consumenten 
verhandelen aan dealerbedrijven en 
andere professionele partijen. Gara-
gebedrijven kunnen hier dus zonder 
tussenkomst van handelaren veilig 





Het poetsdoeksysteem als video www.mewa-service.nl

De volgende schone 
poetsdoek ligt binnen 
handbereik

DAT MANAGEN WIJ
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JE KENNIS OPSCHAKELEN 
MET DIVERSE WORKSHOPS 
VAN AUTOMOTIVE ACADEMY 
OP STAND 509

BEZOEK ONS OP STAND 509

Volg diverse workshop en 
ontdek de nieuwste snufj es 
in gereedschapsland.
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Additieven Wynn’s pakken 
vervuiling aan

Of het nu zwarte uitlaatrook is, verstopte injectoren, vervuilde roetfi lters, te hoge uitstoot 

van schadelijke gassen, verminderd motorvermogen of overmatig brandstofverbruik - 

additieven van Wynn’s pakken de vervuiling aan.

AutomaaT neemt boekhouding en planning uit handen
Het inplannen van afspraken en het bijhouden van de administratie kost autobedrijven 

veel tijd, die ze beter zouden kunnen besteden aan hun core business. Het softwarepakket 

AutomaaT van CSW neemt de administratieve last van de schouders. Dankzij een continue 

doorontwikkeling is AutomaaT altijd up-to-date.

Additieven  van Wynn’s bieden een extra kans op omzet in de werkplaats.

Het is tevens mogelijk om AutomaaT via de tablet te gebruiken.

Het gamma van chemische specia-
liteiten bestaat uit werkplaats- en 
serviceproducten en uit produc-
ten voor het brandstofsysteem, de 
motorolie, de versnellingsbak, het 
koelsysteem, en de airconditioning. 
Bij de problematiek van verstop-
te roetfi lters wordt niet altijd vol-
doende stilgestaan, constateert Wil 
van Vemde, key accountmanager 
bij Wynns’s. “Mensen zijn vaak nog 
sceptisch als we vertellen over de 
oorzaken en gevolgen van verstopte 
en slecht functionerende roetfi lters. 
Helaas beseft men niet vaak genoeg 
dat problemen met roetfi lters leiden 
tot vermogensverlies en een hoger 
brandstofverbruik. Het gebruik van 
additieven kan dure reparaties ver-
mijden.” 

Omzet

Additieven  van Wynn’s vormen 
een extra gelegenheid voor om-
zet in de werkplaats. Op de beurs-
stand in Hardenberg toont Wynn’s 
de verschillende producten, inclu-
sief een display die garagisten via 
de grossier kunnen aanschaffen. 

Garagebedrijven zijn een hoop tijd 
kwijt aan het inplannen van werk-
plaatsbezoeken en het afhandelen 
van facturen – en dat terwijl hun 
klanten dat soort zaken ook het 
liefst zelf online zouden willen re-
gelen.
Het door specialist CSW (gevestigd 
in het Gelderse Putten) ontwikkel-
de softwarepakket AutomaaT biedt 
uitkomst. Zo kan de garagist met 
behulp van dit pakket een klanten-
portaal inrichten op zijn website, 
uiteraard in de look and feel van 
het betreffende bedrijf. Hier kan de 
klant zaken als de onderhoudshisto-
rie inzien, een afspraak laten inplan-
nen en de bijbehorende facturen di-
rect betalen via iDeal.

Compatibel met MiCheck

Voortaan is AutomaaT ook compati-
ble met MiCheck, de ROB-koppeling 
van Mivar. “De aanvragen en fac-
turen worden hiermee direct door-
gestuurd”, aldus Gerrit Wieberdink, 

directeur van CSW. “Verder is er 
nu ook een koppeling met Exact 
Online, waardoor direct de boek-
houding van het garagebedrijf wordt 
bijgewerkt. Op die manier nemen we 
de gebruiker een hoop rompslomp 
uit handen.”

Facturen automatisch inlezen

Ook kunnen met AutoMaat inkoop-
facturen automatisch door het sy-
steem worden ingelezen. Bankmu-
taties kunnen eveneens door het 
softwarepakket worden verwerkt. 
Gerrit Wieberdink licht toe: “Door-
dat we nu ook een koppeling met 
Go2UBL bieden, kunnen PDF-in-
koopfacturen heel eenvoudig wor-
den geconverteerd en automatisch 
worden ingeboekt.”

Vervolgens kunnen de bankbestan-
den automatisch worden ingelezen 
en alle facturen als batchbestand, 
dat voldoet aan de SEPA-eisen, wor-
den verstuurd.

Ook via tablet 

AutomaaT wordt overigens meerde-
re keren per jaar ge-update, zodat 
het altijd voldoet aan de laatste ei-
sen. Klanten kunnen kiezen voor het 
totale pakket of voor losse modules. 
Met AutomaaT beschikt de garage-
houder altijd over een bijgewerkte 
agenda; de klant kan altijd en overal 
alle gewenste gegevens inzien.

Via de tablet is het niet alleen moge-
lijk om werkbonnen aan te passen, 
auto’s af te melden en de benodigde 
technische informatie in te zien, ook 
kunnen via bijvoorbeeld mijngros-
sier.nl of Aldoc onderdelen worden 
besteld.

Standnummer 114

Wynn’s Start-Stop Engine Protector

Start-stop technologie rukt in een hoog tempo op. Vijftien tot twintig procent 

van de huidige personenauto’s in Nederland is er nu mee uitgerust; van de 

nieuwe auto’s is dat al zeventig procent. Naar verwachting beschikt in 2020 de 

helft van het hele Nederlandse wagenpark over start-stop. Voor het autobedrijf 

biedt die ontwikkeling nieuwe kansen op omzet. Meer startcycli betekent im-

mers extra belasting van de motor en een groter risico van slijtage. Ook vormt 

veelvuldig starten een belasting voor de motorolie: vlak na de start is er kort-

stondig geen volledige oliedruk, tot het systeem op druk is.

De toepassing van Wynn’s Start-Stop Engine Protector kan dure, mechanische 

reparaties en problemen voorkomen. Dit additief is speciaal ontwikkeld om 

de motor te beschermen tegen slijtage als gevolg van veelvuldig starten. Het 

product voorziet de motoronderdelen blijvend van een beschermende laag, 

beschermt de motorolie tegen vroegtijdige oxidatie en herstelt de viscositeit. 

Het additief heeft een uitstekende werking in alle benzine, diesel-, LPG- en 

hybridemotoren (met of zonder turbo). Een blikje van 325 ml behandelt tot vijf 

liter motorolie. Levering aan het autobedrijf gebeurt via grossiers als Brezan, 

Fource, Heuts en Cartal Rijsbergen.

De fabrikant biedt vijf additieven 
voor dieselmotoren. De DPF Rege-
nerator reinigt en regenereert het 
verstopte fi lter en herstelt het mo-
torvermogen. Diesel Power 3 is erop 
gericht om uitlaatgassen extreem te 
verminderen. Diesel Clean 3 reinigt 
het complete brandstofsysteem (ver-
stuivers en pompen). Diesel EGR 3 
is een cleaner voor luchtaanzuiging, 
inlaatkleppen, luchtstroomsensor 
en EGR. Turbo Cleaner ten slotte 
reinigt en maakt vuile turbogeome-
trie weer vrij - met of zonder demon-
tage.

Airco 

Ook op het gebied van aircoreini-
ging geniet Wynn’s een goede re-
putatie. Preventie is hier het sleu-
telwoord, stelt Van Vemde. “Veel 
automobilisten komen pas naar hun 
garage als ze bij de eerste lenteda-
gen het systeem inschakelen en een 
muffe geur ruiken. In veel gevallen 
krijgen mensen last aan de luchtwe-
gen of irritatie aan de ogen. Maar 
ook als een airco continu aanstaat, 
is regelmatig onderhoud noodzake-

lijk. Bacterievorming is simpelweg 
niet tegen te gaan.”
Wynn’s voorziet in een compleet rei-
nigingsconcept voor alle aircosyste-
men. Het bestaat uit een  vloeistof 
(Wynn’s Airco-Clean) en de Airco-
matic III machine voor ultrasone 
verstuiving. In één handeling wordt 
het hele systeem schoongemaakt. 
De Aircomatic III vernevelt de rei-
nigingsvloeistof, terwijl een inge-
bouwde ventilator de damp blaast 
naar de verdamper van de aircondi-
tioning. Daar wordt vervuiling zoals 
pollen, schimmels en nicotine van 
de verdamper verwijderd en wor-
den kwalijke geuren en bacteriën 
geëlimineerd. De systemen in auto’s, 
vrachtwagens en bussen zijn in on-
geveer twintig minuten klaar. “In 
de tussentijd is zelfs geen toezicht 
nodig”, vervolgt Van Vemde. “Het 
apparaat werkt automatisch en de 
monteur heeft zijn handen vrij voor 
een andere klus en dit heeft een 
positieve invloed op de omzet in de 
werkplaats.”
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Deelnemerslijst
Stand Relatienaam Plaats

101 AA - AutoAssistentie-
Team

Hellevoetsluis

423 ABZ Zeist

435 Accuservice Lijnema B.V. Roodeschool

321 AD Benelux B.V. Oosterhout

224 Airco Tool Tec Almere

122 All 4 Car Sittard

509 Amba Apeldoorn

107 ARNIEPOL Westerbeek

436 Autec-VLT Automotive 
Equipment

Montfoort

434 Autoconnect Holland B.V. 
& MOTORcheckUP

Noordwijkerhout

324 Autoflex Putten

104 Autrans Lunteren

308 Bannink Smart Repair Soest

109 Baten Trading Company Eindhoven

104 Beta Benelux Eindhoven

427 Beterduurzaam Didam

321 Birze Automatieralen B.V. Apeldoorn

502 Bleker Autoteile GmbH Borken (D)

303 Bovemij Verzekeringen Nijmegen

210 Brezan Automaterialen Ede (gld)

510 Car Lock Systems B.V. Sleeuwijk

505 Carteam Breda

104 CAS Automaterialen Coevorden

204 CBX Nederland B.V. Geldermalsen

125 CE Persluchttechniek Deventer

210 Champion Ede

410 Cid Lines Ieper (B)

205 Color-Cup B.V. Rijssen

519 Connect4you.nl Hardenberg

Stand Relatienaam Plaats

428 Continental ContiTech 
Belgium BVBA

Berchem

412 Coöperatie Part-One Leersum

509 Creemers compressoren Oss

104 Creemers Compressors Eindhoven

114 CSW Software Putten

430 CustomerConnect Hilversum

413 Dabrav BVBA Evergem (B)

401 Dagblad de Telegraaf B.V. Amsterdam

002 De Dump Brugge

223 De Heihorst B.V. Zeeland

121 Dealerdirect B.V. Enschede

210 Delphi Diagnose Ede

321 Delta International Maarheeze

404 Deltec Software B.V. Naarden

221 Denso Europe Weesp

103 DiagnosES Winsum

503 Diesel Büchli B.V. Harderwijk

512 EPS Automotive Waalwijk

408 Ergo Equipments Apeldoorn

113 Erik Kuiper Relatiege-
schenken

Den Ham (ov)

124 Euroconnexxion Automo-
tive B.V.

Almelo

216 Eurol B.V. Nijverdal

322 Febi Benelux N.V. Buggenhout (B)

516 Femke Foundation Garyp

504 FGN Magazijnsystemen 
B.V.

Vuren

214 Fieten Olie Hollandscheveld

501 Forté Benelux B.V. IJsselstein

509 Fource Schiedam

104 G.E.A. Automaterialen Emmen

Stand Relatienaam Plaats

406 Gaston Software Soest

210 Gates Europe BVBA Erembodegem (B)

321 Gebr. Ferwerda B.V. Leeuwarden

403 Geevers Auto Parts Almelo

411 Glasstech Veenendaal

104 GMTO Broek op Lange-
dijk

307 Goodkat Holland B.V. Den Ham

104 GroupAuto Nederland Eemnes

509 Hamu Harderwijk

421 Handelsonderneming 
Otten

Enter

311 Hansa Service B.V. Amsterdam

509 Intersprint Heienenoord

104 Jari Techniek Putten

510 Jifeline B.V. Sleeuwijk

119 JN Testapparatuur B.V. Putten

104 Kavo Apeldoorn

210 Kavo B.V. Apeldoorn

416 KDiesel Nederland Hilversum

210 Kentekenloket Ede

409 Klann-Spezial-Werkzeuge Donaueschingen 
(D)

202 Koch Achsmessanlagen Schmölln Ot Selka 
(D)

509 Koskamp Den Ham

122 Kramer Automaterialen Leeuwarden

424 Kristal Coatings B.V. Beuningen (gld)

104 Kruitbosch en de Weerd Devener

212 KS Tools Den Haag

509 Lantinga Stadskanaal

104 Main Energie Amsterdam

321 Materic B.V. Denekamp

Stand Relatienaam Plaats

306 Mesa Coatings B.V. Breda

207 Mewa Textiel Service B.V. Amersfoort

222 Mipa Nederland B.V. Deventer

203 MivarGroup Lienden

128 Motor Parts B.V. Etten-Leur

417 MSH Equipment B.V. Zwaagdijk

105 Müller Werkzeug Benelux 
B.V.

Zaltbommel

127 MYbusinessmedia Deventer

126 NGK Spark Plug Europe 
GmbH

Ratingen (D)

208 Novitec GmbH Saarbrücken (D)

432 NTN - SNR Roulements Erkrath (D)

120 Odab Gebouwonderhoud Ameide

122 Ototec Tynaarlo

210 Overlander Zeewolde

219 Overlander B.V. Zeewolde

206 P+ Industry B.V. Uden

313 Partscenter Holland B.V. Rotterdam

210 Philips Automotive Eindhoven

321 Philips Automotive 
Lighting

Eindhoven

117 Point-S Holland Franchise 

organisatie banden

Emmen

209 Reedijk Banden Import Hellevoetsluis

420 Rema Tip Top Nederland Arnhem

425 Rijpma Equipment Roden

108 Rocar-Tech Garage 
Equipment B.V.

Hengelo (ov)

104 Ronald Morien Wiuwert

321 RS-Tools Dedemsvaart

431 Rustyco® Wildervank

201 Saarloos Automotive 
Equipment B.V.

Venray

Stand Relatienaam Plaats

225 Schwenker GmbH & Co. 
KG

Hengelo (gld)

217 Serenco Nederland B.V. Utrecht

104 Sign Direct Nijverdal

210 Sinatec Oosterhout

104 SKF Brussel (B)

001 Slagerij Hofman Bedum

110 Snap-On Tools B.V. Heemskerk

110 Snap-On Toolscenter Bas 
Hof

Ruinen

110 Snap-On Toolscenter 
Bennie Jansen

Lieren

110 Snap-On Toolscenter Bert 
Hooghordel

Nunspeet

110 Snap-On Toolscenter Gert 
Nijland

Lutten

110 Snap-On Toolscenter 
Henk van der Spoel

Beilen

110 Snap-On Toolscenter Joey 
Deterink

Reutum

110 Snap-On Toolscenter 
Wietze TJoelker

Kornhorn

110 Snap-On Toolscenter 
Wilfried Schuurmans

Beltrum

210 Sonic Equipment Purmerend

213 Sonic Equipment B.V. Purmerend

111 SP Tools Europe B.V. Kampen

422 Stahlie-Impex B.V. Rotterdam

314 Stanley Black & Decker Mechelen (B)

106 S-Team B.V. Asperen

407 Sterk in Led Culemborg

321 SW Stahl GmbH Remscheid (D)

123 Te Riele Olie Lettele

129 Technolit Nederland Vorden

220 Top Parts Automotive B.V. Venlo

Stand Relatienaam Plaats

115 Topcats | Topmount Lelystad

419 Traditech B.V. Zevenaar

505 Trekhaken.nl Breda

301 Tyre24 Benelux Druten

507 USN-Centuri B.V. Harderwijk

210 Valeo Service Benelux 
B.V.

Helmond

112 Van Aalderen Twen Tyre 
B.V.

Almelo

509 Van den Ban Autobanden 
B.V.

Hellevoetsluis

315 Van den Ban autobanden/
Novex Tyres

Hellevoetssluis

210 Van Dorp Kentekenplaten 
B.V.

Voorschoten

215 Van Peperzeel Lelystad

321 Van Rijn Automaterialen 
B.V.

Deventer

509 Van Silfhout Doetinchem

426 VDT Lelystad

509 Veam Heerenveen

104 Veltink automotive Vroomshoop

511 Vosschemie GmbH / 
Carsystem

Uetersen

509 Vrooam Den Ham

104 VWE Heerhugowaard

211 WD-40 Company Ltd. Venlo

414 WOM WreckOnlineMarket 
GmbH

Karlsbad (D)

316 Wynn’s Belgium BVBA Sint-Niklaas (B)

517 Xarbon Business Wear Mijdrecht

218 Zijlstra B.V. Nielsen 
autopoetsmiddelen

Oudega (Gem. 
Wymbritserad)
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advertentie

Eurol introduceert de Eurol Ultrance VCC 0W-20, een volsynthetische 
motorolie voor de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren 
van Volvo. De Eurol Ultrance VCC 0W-20 is brandstofbesparend en 
geschikt voor de nieuwste generatie Volvo D4, T5 en T6 motoren 
vanaf 2013. Deze motoren zijn terug te vinden in de modellen S60, 
V40, V60, XC60, V70, XC70, XC90 en S80. Wilt u meer weten? Bezoek 
ons op stand nr. 216 of kijk op www.eurol.com.

*Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20 specificatie

Officieel goedgekeurd
door Volvo*
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Coldax breidt range uit met 
technische sprays

Snel, simpel en betaalbaar uitlijnen
De Duitse fabrikant van uitlijnapparatuur Koch-

Achsmessanlagen is qua verkoopaantallen - met ruim duizend 

1000 stuks per jaar van de HD-10 EasyTouch - marktleider in 

Europa. De Nederlandse garagist is echter nog wat minder 

bekend met het aanbod van Koch. Wouter van den Hurk, 

Sales en Service Manager voor Nederland, wil hier graag 

verandering in brengen. “Er zijn eigenlijk geen argumenten 

om niet voor Koch te kiezen.”

De technische 

sprays van Coldax 

zijn er in dertien 

varianten.

Er waren al accu’s, dynamo’s, 

oliën, ruitenwissers, 

spiraalveren, startmotoren, 

verlichting, vloeistoffen 

en waterpompen binnen 

het USN-Centuri-huislabel 

Coldax. Met ingang van 

Autoprof Hardenberg komen 

daar technische sprays bij.

Via de eigen filialen peilt de gros-
siersorganisatie doorlopend welke 
productbehoeften er in de markt 
bestaan. “Op het gebied van ver-
bruiksartikelen bleek er een duide-
lijke vraag naar technische sprays 
onder private label”, zegt Jan Ver-
beek (Manager PM & Support ). De 
boodschap is de afgelopen maanden 
vertaald in een dertien verschillen-
de soorten tellende range: siliconen-
spray, multispray (CD-40), kruipolie, 
snelstart, remreiniger, elektrobe-

Als het gaat om uitlijnapparatuur 
voor personenwagens, bedrijfswa-
gens en terreinwagens draait het bij 
Koch allemaal om de HD-10 Easy-
Touch. Het is een eenvoudig appa-
raat, waarmee elke garagist kan uit-
lijnen en omzet binnen de werkplaats 
kan houden, aldus Van den Hurk. 
‘“Wat je nu echter ziet, is dat garagis-
ten het uitlijnen massaal uitbesteden 
aan de bandenspecialist en dus om-
zet laten liggen.”

Gecompliceerd

De redenen waarom autobedrijven 
het uitlijnen links laten liggen zijn 
overwegend hetzelfde, merkt de sa-
lesmanager. “Er is een grote groep 
die in het verleden slechte ervarin-
gen heeft opgedaan met uitlijnen, 
vanwege complexe en dure appara-
tuur. Deze is vaak uitgerust met za-
ken als CCD of 3D camera’s en ge-
compliceerde meetkopsteunen. Mooi 
spul, maar ook schok- en storings-
gevoelig. Dat is een groot nadeel, 
vooral omdat in veel gevallen geen 
specifieke uitlijnbrug beschikbaar 
is en dus de gevoelige apparatuur 
bij de brug staat waar ook andere 

werkzaamheden verricht worden. 
Als dit gecombineerd wordt met de 
hoge aanschaf- en onderhoudskos-
ten, wordt vaak gezegd dat uitlijnen 
voor veel bedrijven niet haalbaar is.”

Niet uitslingeren

De HD-10 EasyTouch van Koch pakt 
de zaken anders aan, met een relatief 
goedkoop en eenvoudig, maar nauw-
keurig lasersysteem. De lasermeet-
kop is bevestigd op een meetkop-
steun die niet om de velgrand klemt 
maar aan de band wordt gehangen. 
Speciale spikes aan de binnenkant 
van de steun voorkomen dat deze 
losraakt.
Montage is dankzij dit principe een-
voudig en toepasbaar op elk type 
voertuig. Met de gepatenteerde meet-
kop kan gemeten worden op de vel-
grand of op de band. “Je hoeft de 
auto hiervoor niet te heffen en uit te 
slingeren; uitlijnen kan op elke hef-
brug of op de werkplaatsvloer. Bo-
vendien kan je gedurende de meting 
altijd een stapje terug; als je twijfelt 
aan de meetwaarden haal je de kop 
eraf, hangt hem weer op en je meet 
opnieuw.”

Darten tegen Co

Traditioneel zorgt USN-Centuri 

ook voor vermaak op de stand van 

het bedrijf. Net als eerder dit jaar 

tijdens Autoprof Gorinchem gaat 

dartcoryfee Co Stompé leven in de 

brouwerij brengen. Jan Verbeek 

(Manager PM & Support): “Co is in-

middels een oude en gewaardeer-

de bekende van ons als het gaat 

om ondersteuning op de beurzen.” 

Ook in Hardenberg verzorgt hij 

dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur 

dartdemo’s. Bezoekers kunnen het 

tegen Co opnemen en met hem op 

de foto.

schermer, PTFE droog, wit spuit-
vet, koperspray, keramisch vet, 
remmontagevet, contactcleaner, 
bitumen. Typisch Coldax is dat ze 
prijstechnisch beduidend lager - in 
dit geval minimaal veertig procent 

- onder de A-merken zijn gepositio-
neerd. Net als bij alle andere arti-
kelen binnen het huismerk gaat de 
lagere prijs gepaard met een goede 
kwaliteit. De bron van de fabrikant 
wordt geheim gehouden maar is vol-

gens Verbeek “een absolute A-merk 
leverancier”. Het resultaat is sinds 
de tweede week van oktober ver-
krijgbaar via de ruim dertig USN-
grossiers en wordt als beursprimeur 
getoond op Autoprof Hardenberg.
Eerder dit jaar breidde USN-Centuri 
zijn programma uit met radiateurs, 
intercoolers, condensors en airco-
compressors van AVA. Het ging om 
zowel onderdelen van OE-kwaliteit 
als om een goedkoper alternatief. 
Sindsdien bevindt zich in USN’s 
hoofdvestiging in Harderwijk een 
grote voorraad, terwijl de fastmo-
vers voor het grijpen liggen in de 
31 Nederlandse en zeven Belgische 
filialen. 
Overigens werd in 2015 een aan-
zienlijke brutoprijsverlaging doorge-
voerd - gemiddeld zestien procent 
- van de remschijven en remblokken 
van ABS. Op artikelniveau kan de 
prijsverlaging zelfs tot 25 procent 
oplopen.

Standnummer 507

Daarnaast is het volgens Van den 
Hurk een duurzaam systeem. Er kan 
weinig kapot en de terugverdientijd 
is minimaal. “Als er toch een meet-
kop beschadigd zou raken, is het 
zelfs mogelijk om met slechts één la-
sermeetkop de meting te vervolgen.”
De lage prijs, het verplaatsbare ka-
rakter en de eenvoudige bediening 
willen overigens niet zeggen dat de 
HD-10 EasyTouch alleen geschikt is 
voor de kleinere garagebedrijven en 
voertuigen in het A-segment. “Er zijn 

Elke set wordt 
persoonlijk afgeleverd

In december 2014 is Wouter van 

den Hurk aangetreden als Sales 

en Service Manager voor Koch 

in  Nederland. Eenvoud, kwaliteit, 

een lage prijs en goede service zijn 

de verkoopargumenten waarmee 

Koch bij de vaderlandse garagist 

meer voet aan de grond wil krijgen. 

“Elke set wordt persoonlijk door 

mij afgeleverd, waarbij de klant 

meteen een training van twee tot 

vier uur krijgt. In principe gaan we 

pas weg als de gebruiker een goed 

gevoel heeft en denkt de metingen 

zelf aan te kunnen.”

in Nederland specialisten van mer-
ken als Jaguar, Ferrari en Porsche 
die hiermee uitlijnen, gewoon om-
dat ze kiezen voor kwaliteit, nauw-
keurigheid en gemak. Zelfs AMG ge-
bruikt de HD-10 EasyTouch bij hun 
duurtestauto’s. De monteur weet pre-
cies welke stappen hij heeft gezet en 
kan ze bij fouten direct herstellen als 
de gemeten waardes afwijken van de 
gewenste gegevens.”

Standnummer 202

Met de HD-10 EasyTouch kan elke garagist uitlijnen en omzet binnen de werkplaats houden.
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  haar koffer is al gepakt.
Zie haar 13,14 &15 Oktober in Hardenberg

Fahrenheitstraat 35  •  3846 CC Harderwijk
T 0341 46 70 70  •  info@buchli.nl  •  www.buchli.nl

BOSCH - DELPHI - DENSO - VDO - STANADYNE - YANMAR
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Nieuwe volsynthetische 
Ultrance motoroliën bij Eurol

Kennis in een hogere versnelling
op de Automotive Academy
Op de Automotive Academy-stand kan de bezoeker tijdens de Autoprofessioneel en 

Schadeherstel Vakbeurs zijn kennis een versnelling hoger schakelen. Volg diverse interactieve 

workshops en krijg alvast een voorproefje van de beschikbare opleidingen en trainingen.

De Eurol Ultrance VCC 0W-20 

is geschikt voor de nieuwste 

generatie Volvo D4, T5 en T6 

motoren vanaf 2013.

Automotive 

Academy mikt 

op de monteur, 

het kader en het 

werkplaatsma-

nagement.

Eurol heeft twee nieuwe 

volsynthetische Ultrance 

motoroliën geïntroduceerd, 

geschikt voor de nieuwste 

generatie benzine– en 

dieselmotoren van Peugeot, 

Citroën en Volvo. In 

Hardenberg worden ze samen 

met de additievenlijn in de 

schijnwerper gezet.

De Eurol Ultrance PSA 0W-30 is ge-
schikt voor de nieuwste generatie 
e-HDi motoren (vanaf 2013) van de 
Peugeot 308 en de BlueHDi motoren 
van de Citroën DS3 en de C4 Cac-
tus. De motorolie is ook geschikt 
voor oudere Citroën- en Peugeot-
modellen waarvoor de specifi catie 
PSA B71 2290 is vereist. De Eu-
rol Ultrance VCC 0W-20 is geschikt 
voor de nieuwste generatie Volvo 
D4, T5 en T6 motoren vanaf 2013. 
Deze motoren zijn onder meer terug 
te vinden in de S60, V70 en XC90. De 
motorolie is offi cieel goedgekeurd 
door Volvo voor de VCC RBS0-2AE 
specifi catie.

Marketing Manager Dennis Mars-
man: “De oliën bieden een uitste-
kende smering en reiniging, be-
schermen tegen corrosie, hebben 
een hoge thermische stabiliteit on-
der zware bedrijfsomstandigheden 
en zijn geschikt voor verlengde on-
derhoudsintervallen tot 30.000 ki-
lometer.” 

Additieven

Wat betreft de uitgebreide additie-
venlijn brengt Eurol ook de assor-
tidoos nogmaals onder de aandacht. 
“Deze display is bedoeld voor plaat-
sing in de tankshop of de showroom 
van het garagebedrijf”, legt Mars-
man uit. De assortidoos is verkrijg-
baar in drie varianten: benzine-, 
diesel- en olie-additieven. Elke as-
sortidoos bevat de meest gebruikte 
additieven uit de range, waarmee de 
belangrijkste problemen zijn te ver-
helpen. De show display bevordert 
impulsaankopen en stelt klanten in 
staat een bredere range producten 
aan te bieden. De eerste ervaringen 
van garagisten op de 24 verschillen-
de Eurol additieven zijn louter po-
sitief, constateert Marsman. “Gara-
gisten profi teren van extra omzet en 
klanten zijn tevreden. Onze Diesel 
Clean Direct leidt tot meer kracht, 

meer gasrespons en soepelere die-
selmotoren. En door de Transmis-
sion Flush schakelt de transmissie 
weer vloeiend zonder haperingen.”

Standnummer 216

Automotive Academy, een initiatief 
van Sator, stelt monteur, kader en 
werkplaatsmanagement in staat hun 
kennis op peil te houden - en zelfs te 
verhogen. Want méér kennis zorgt 
voor een vollere brug. De doelgroep 
van Automotive Academy bestaat uit 
toekomstgerichte ondernemers, die 
weten dat de continuïteit in hun sec-
tor vereist dat autobedrijven en hun 
medewerkers aanhaken, bijblijven en 
opschakelen. 
Onder de paraplu van Automotive 
Academy gaat het breedste pak-
ket praktijkgerichte opleidingen en 
-trainingen in de automotive sector 
schuil. De meest gerenommeerde op-
leiders van Nederland hebben vanaf 
nu één portaal. Cursisten kunnen 
trainen bij AutoNiveau, GMTO, Inno-
vam, Ochse Training & Coaching en 
WESP. Ze kunnen kiezen voor meer-
jarige opleidingstrajecten of ad hoc 
expertmodules (trainingen), op zo-
wel technisch als commercieel vlak. 
Op de stand (509 in hal 5) kunnen 
bezoekers een voorproef krijgen van 

Dakar Rally

Een terugkerend thema bij Eurol is 

Dakar. Al jarenlang is het merk aan 

de rally verbonden - en niet alleen 

om internationale naamsbekend-

heid te krijgen. Door de hoge snel-

heden, zware belasting en hoge 

omgevingstemperaturen is Dakar 

tegelijkertijd een serieus testpo-

dium voor de smeermiddelen en 

andere producten van de Neder-

landse fabrikant.

De voorbereidingen voor Dakar 

2016 zijn bij Eurol al begonnen. 

Marsman: “De RTL GP Dakar 

Pre-Proloog op  8 november in 

Valkenswaard wordt in Nederland 

gezien als dé aftrap van het Dakar 

Rally seizoen. Op het Eurocircuit 

kun je de Nederlandse Dakar-

helden zien racen, aanmoedigen 

én ontmoeten. Tijdens de Autoprof 

hebben we bij enkele varianten olie 

een speciale actie: bij aankoop van 

210 liter ontvang je twee gratis 

Pre-Proloogkaarten. Zo kun je het 

Dakar geweld van dichtbij beleven.”

de opleidingen en trainingen, zoals 
dieseldiagnose of start-stop en ener-
giemanagement. 

Nieuwste snufjes

Ook zijn in hal 5 diverse workshops 
en demonstraties te volgen van de 
nieuwste snufjes in gereedschaps-
land. Toolspecial toont handige tools 
en werkplaatsuitrusting die het werk 
in de werkplaats een stuk gemak-
kelijker maken. Zoals de Smoke Pro 
rookmachine, die het vinden van lek-
kages in de leidingen van motoren 
eenvoudig maakt. En de volledig au-
tomatische ATF fl ush machine, die 
het verversen van de ATF van de 
automatische transmisse tot een kin-
derspel maakt. Bij dit proces wordt 
de vloeistof nagenoeg honderd pro-
cent ververst, wat resulteert in soe-
pel schakelen, geluidsreductie,  een 
schone transmisse, minder kans op 
defecten en effi ciënt brandstof ver-
bruik. 

Standnummer 509
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Het juiste product voor elke auto. 
www.ngkntk.de

  Bougies | Gloeibougies | Bobines | Bougiekabels  
Lambdasensoren | Uitlaatgastemperatuursensoren

NGK|NTK. DÉ ONTSTEKING- 
 EN SENSORSPECIALIST.
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SP Tools; sleutelen   
met een smile

Vakgarage presenteert zich op Autoprof
Heeft u belangstelling om toe te treden tot een garageconcept? Bezoek dan op 14 

oktober de middagpresentatie van Vakgarage. Voorafgaand aan de beurs, zodat u 

aansluitend de gangpaden op kunt.

Het Australische merk levert gereedschappen in vier categorieën: hand-, accu-, 

lucht- en speciaalgereedschap.

‘Down under’ sleutelt bijna ie-
dereen met de gereedschappen 
van SP Tools. Sinds drie jaar 
is het eigenwijze Australische 
merk ook actief in Nederland. 
Vanuit Kampen wordt de gara-
gewereld enthousiast gemaakt 
voor het merk dat een spetterend 
uiterlijk combineert met inven-
tieve eigenschappen. “Wij zijn 
anders.”

Gereedschapkarren in fluor groen, 
fel rood, vrolijk blauw, stemmig 
zwart of chique wit? Het kan alle-
maal bij SP Tools. De Australische 
fabrikant zorgt voor beleving in de 
werkplaats. “Uitstraling en kwaliteit 
is waar het om draait”, meldt Niek 
Leeuwis, directeur van SP Tools 
Europe. Zo kenmerkt het handge-
reedschap zich door een glimmende 
chromen finish.

Levenslange garantie

Leeuwis: “Als je ons zou willen ver-
gelijken met een ander merk, dan 
hebben we het meeste gemeen met 
Snap-On. Veel van onze gereed-
schappen hebben dezelfde uitstra-
ling en zijn van vergelijkbare kwali-
teit met levenslange garantie. Alleen 
de prijs is anders: duidelijk gunsti-
ger.” Tijdens Auto Prof Hardenberg 
zal SP Tools een dwarsdoorsnede 
van het omvangrijke gamma presen-
teren. 

Met inmiddels bijna 25 jaar ‘op de 
teller’ (sinds 1991) is Vakgarage de 
garageformule met de meeste erva-
ring in Nederland. Ze profileert zich 
als het enige écht onafhankelijke 
concept, aangezien ze niet het eigen-

dom is van een onderdelenmerk, im-
porteur of grossier. De aangesloten 
franchisenemers, verenigd in Stich-
ting Vakgarage, zijn eigenaar van 
de formule. Ook het bestuur wordt 
gevormd door garagehouders welke 

zijn aangesloten bij de formule. Op 
die manier kunnen de belangen van 
de ondernemers daadwerkelijk cen-
traal staan.
In bijna een kwart eeuw heeft Vak-
garage een sterke ontwikkeling 

Hol van de leeuw

Het Australische merk levert ge-
reedschappen in vier categorieën: 
hand-, accu-, lucht- en speciaalge-
reedschap. SP Tools combineert een 
vriendelijke prijs met vernieuwende 
producteigenschappen. “We hebben 
recentelijk een aantal presentaties 
gegeven in Duitsland, toch het hol 
van de leeuw voor gereedschapfa-
brikanten. Daar was men laaiend 
enthousiast over onze vindingen.”
SP Tools staat dicht bij de monteur 
in de werkplaats en dat resulteert in 
slimme aanpassingen aan klassiek 
gereedschap. “Ik durf best te stel-
len dat veel traditionele merken een 
beetje stil hebben gestaan”, meldt de 
directeur. Zo zijn de torx- en inbus-
sleutels voorzien van een magneetje 
aan het uiteinde, zodat boutjes blij-
ven kleven. 
Nog zo’n slimmigheidje: de gepaten-
teerde ‘Quad Drive’ sleutels. Deze 
ring-steeksleutels hebben een steek-
kant die maximale grip biedt en vier 
grippunten heeft in plaats van twee, 
waardoor de sleutel beter om de 
bout draagt. Dit ontwerp heeft vier 
keer meer grip dan een standaard 
steeksleutel. “Heel handig als een 
monteur bezig is om bijvoorbeeld 
spoorstangen te stellen. Die moe-
ren zitten meestal muurvast en zijn 
vaak aangetast. Een normale sleutel 
draait er al snel overheen”, verduide-
lijkt Niek Leeuwis. De andere kant 

heeft trouwens een dubbel gevlakte 
ringsleutel, zodat de ring meteen 
grip heeft op de moer of boutkop, 
ook erg makkelijk bij bouten met 
een lage kop.

‘Typisch SP Tools’

Uniek bij het accugereedschap is de 
16 volt-serie met een 2 ampere Li-
thium Ion-accu. Dankzij dit voltage 
zijn het compacte en zeer krachtige 
machines, speciaal ontwikkeld voor 
de automotive markt. “Deze model-
len zijn zo compact en licht als een 
12 volt exemplaar, maar bieden tot 
wel 75% meer kracht.”
Een topper uit het luchtgereedschap 

is een 1/2” slagmoersleutel met een 
gewicht van maar 900 gram tegen 
zo’n 1,5 kg bij de concurrentie. Dit 
is de compactste en lichtste in zijn 
soort, met een slagkracht van maar 
liefst 600Nm - dus sterk genoeg om 
wielen te wisselen. Het lichte ge-
wicht maakt de sleutel ergonomisch 
en erg prettig om mee te werken.

Een noviteit waarvoor de beurs in 
Hardenberg net even te vroeg komt, 
is een “Quad Drive” steeksleutel in 
combinatie met ringratelsleutel met 
liefst 144 tanden, waardoor al met 
2,5 graad verdraaiing slag gemaakt 
kan worden. “Zo kun je zelfs in de 

Ambitie om te groeien

Met het aanstellen van Michel van 

Hamersveld als vertegenwoordiger 

geeft SP Tools de ambitie vorm om 

verder te groeien in ons land. De 

importeur in Kampen levert niet 

zelf aan de garagist (of de industrie 

of agri, de andere twee branches 

waarin het actief is), maar ver-

trouwt op grossiers voor het pro-

moten van SP Tools. 

“We leveren nu aan zo’n honderd 

actieve verkooppunten, dat moeten 

er in de toekomst zo’n 250 wor-

den”, legt Niek Leeuwis, directeur 

van SP Tools Europe, uit. “In ieder 

deel van Nederland zal straks een 

hoofd- en subdealer actief zijn. SP 

Tools moet exclusief blijven voor 

een beperkt aantal grossiers en 

niet overal te koop zijn.”

Ook buiten Nederland wordt aan 

de weg getimmerd. Voor Europese 

expansie werkt SP Tools met het 

selecteren van importeurs voor de 

verschillende landen.

doorgemaakt. In de eind september 
verschenen nieuwste editie van de 
Garageformule Top-40 stond Vakga-
rage wederom op de tweede plaats, 
dankzij een gestage aanwas, met 
dubbele cijfers, van nieuwe leden. 
Waar in de beginjaren de dienstver-
lening enkel bestond uit reparatie en 
onderhoud is anno 2015 sprake van 
een fullservice concept.  Garagebe-
drijven kunnen rekenen op bijvoor-
beeld een gratis individuele website 
in de Vakgarage-huisstijl, aankle-
ding van het pand, ondersteuning in 
techniek, automatisering, opleiding 
en training, collectieve in- en ver-
koopafspraken, bewerking van de 
zakelijke markt en actieve marke-
ting & communicatie
Verder staan de vijf- à zesduizend 
occasions van alle bijna 250 Vak-
garages collectief op het moderne 
Vakgarage occasionportaal en de 
individuele websites van de leden. 
Daarnaast staat de gehele occasion-
voorraad zonder tussenkomst van 
een portal op gaspedaal.nl, zodat 
de klant steeds in de Vakgarage-
omgeving blijft. De eigen autover-
zekering en pechhulpservice (inclu-
sief groene kaart met betreffende 

bedrijfsnaam er op) zijn enkele van 
de middelen om het aantal contact-
momenten te verhogen.
Elke Vakgarage is aangesloten bij 
de Bovag en is RDW-erkend. Daar-
naast hanteert  Vakgarage een eigen 
kwaliteitsplan – Vakplan -  waarvan 
de eisen hoger liggen dan die van 
Bovag. Vakplan is gekoppeld aan 
internationale kwaliteitsnorm ISO 
9001:2008. 

Hapje en drankje

De presentatie op 14 oktober begint 
om 12.30 uur met een hapje en een 
drankje op de Vakgarage-stand. Om 
13.00 uur begint de presentatie, ge-
geven door Marjolijn Veldkamp-Van 
Noordenne, accountmanager B2B. 
Uiteraard is er na afloop gelegenheid 
om één op éen in te gaan op de spe-
cifieke bedrijfssituatie van een on-
dernemer. De beurs Autoprof begint 
om 15.00 uur, zodat er een vloeiende 
overgang mogelijk is naar de ove-
rige stands in de Evenementenhal. 
Indien u de presentatie wenst bij te 
wonen kunt u zich aanmelden op 
www.vakgarageworden.nl 

Standnummer 509 (Vrooam)

krapste ruimtes bouten of moeren 
los- of vastdraaien. Ook deze vin-
ding is typisch voor SP Tools. Wij 
maken het werk leuk voor de mon-
teur.”

Standnummer 111
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Our tyres travel the world

Van den Ban Autobanden BV 
Ravenseweg 13m - 3223 LM Hellevoetsluis - Nederland

Tel.: +31 (0) 181 - 331 444  Fax: +31 (0) 181 - 322 627

info@vandenban.nl - www.vandenban.nl
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>> PROBLEEM: 
De distributieketting loopt uit de geleiding, hoewel alle componenten 

correct en vakkundig gemonteerd zijn. Als de ketting eruit gelopen is, 

kan dit tot gevolg hebben dat de motor niet goed meer draait of dat  

een motorschade ontstaat.

>> OPLOSSING:
De geleiderail werd aangepast. Deze is nu langer en zorgt zodoende 

onder alle omstandigheden voor een optimale geleiding van de ketting 

en voorkomt dat de ketting eraf loopt.

Advies: Vervang bij het vervangen van de distributiekettingen tevens alle 

componenten (zoals bv. de geleiderails, kettingspanners, evt. ook tand-

wielen), om voor de hele levensduur een optimale functie te garanderen.

>> OPGELET:
Distributiekettingen, geleiderails en kettingspanners reageren heel gevoe-

lig op verkeerde motorolie. Het gebruik van niet goedgekeurde motorolie 

leidt vaak tot schade aan deze componenten en kan vroegtijdige uitvallen 

veroorzaken. Maak ook uw klanten erop attent dat het raadzaam is om 

uitsluitend oliën bij te vullen die door de fabrikant goedgekeurd zijn!

febi nr. 30607 en 30478
Vergel. nr. 03D 109 229 S1

passend voor 
VW | Škoda | Seat 1.2 12V-motoren  
(AZQ, BME, BZG, AWY, BMD, BBM)
febi 30607 passend voor motoren AZQ, BME, BZG
febi 30478 passend voor motoren AWY, BMD, BBM

Kettingset distributie

>> OORZAAK:
Door de voertuigfabrikant werd een te korte geleiderail ingebouwd  

(zie foto 2). Dit heeft tot gevolg dat de ketting bij ongunstige belastin-

gen, zoals bv. bij het starten of afzetten van de motor, uit de geleiding 

kan lopen.

Uitgekiende techniek.
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Voertuigreparatie. Onze voorsprong maakt voor u het verschil.™

febi Benelux NV

Bouw 18 | 9255 Buggenhout | Belgium

Tel.  +32 52 399039

Fax  +32 52 330393

E-Mail  info@febi.be

Febi Bilstein met 
precisie op de after market

Reedijk Banden Import toont brede range 
van merken Maxxis, Barum en General Tire
De merken Maxxis, Barum en General Tire staan ook dit jaar weer op de stand bij Reedijk 

Banden Import (RBI). Bij een recente bandentest van het Britse magazine Auto Express liet 

de vierseizoenenband AP2 van Maxxis een aantal bekende A-merken achter zich.

Onder meer met 

sets voor het 

vervangen van 

distributieket-

tingen speelt febi 

Benelux in op de 

wensen vanuit de 

markt.

Al geruime tijd Maxxis-ambassadeurs: Tim en Tom Coronel.

De Duitse fi rma concentreert zich 
op het ontwikkelen en produceren 
van alle onderhuidse technische on-
derdelen voor de vervangingsmarkt. 
Daarmee onderscheidt febi Bilstein 
zich, want andere fabrikanten com-
bineren OEM-afzet met het produce-
ren voor het after sales kanaal.
“Onze visie is dat wij ons willen af-
stemmen op de wensen van de gara-
gist. Het after sales kanaal is en blijft 
onze core business”, verduidelijkt 
Ludo Janssens, managing director 
febi Bilstein Benelux. “Het resultaat 
is dat wij het grootste gamma in 
stuur- en ophangingsdelen kunnen 
aanbieden. We gaan zelfs een stap 
verder, door dit gamma uit te breiden 
met extra onderdelen die noodzake-
lijk zijn om de reparatie compleet en 
direct uit te voeren. Deze sets vallen 
onder de noemer Prokit.”

Blue Print 

De overname van Blue Print heeft 
hiertoe zeker bijgedragen, waardoor 
in combinatie met de febi en SWAG 
merklabels een omvangrijk assorti-
ment is ontstaan. Het kunnen leve-
ren van stuur- en ophangingsdelen 
voor 99,9 procent van de auto’s gaat 
hand in hand met een diepgeworteld 
kwaliteitsbesef. Janssens: “Wij van 
febi Bilstein zijn gek van precisie. Bij 

Dat de door RBI geïmporteerde ban-
denmerken steeds meer gewaardeerd 
worden, maakt de Auto Express-ban-
dentest op indrukwekkende wijze 
duidelijk. De Maxxis AP2 eindigde 
als vierde bij de prestatietests die 
het gerenommeerde Britse autotijd-
schrift uitvoerde. Volgens het blad 
behaalde de band van Maxxis de bes-
te score in de sneeuw, waarmee hij 
onder meer de Bridgestone A001 en 
de Pirelli Cinturato achter zich liet. 
“Aangezien de all season-band ter-
rein aan het winnen is in de markt, 
neemt de concurrentie in dit segment 
ook sterk toe. Het behalen van de 
vierde plaats is dan ook een heel 
mooi resultaat’’, aldus Piet Rom-
bout, commercieel manager van RBI. 
Op de afdeling Research & Deve-
lopment van het bandenmerk wordt 
continu hard gewerkt aan de ontwik-
keling van banden die exact bieden 

Febi in actie met 
demo kettingwissel 

Op Autoprof Hardenberg 2015 

wordt de actualiteit rond distribu-

tiekettingwissels ook zichtbaar 

tijdens demonstraties van febi 

Bilstein. Een kundige techneut zal 

demo’s verzorgen rond het snel en 

vakkundig wisselen van deze es-

sentiële motortechniek. De beurs 

is voor de Duitse specialist ook het 

sein om het gamma stuurdelen, 

poeliesets en remdelen nog eens 

uitgebreid te presenteren. Uiter-

aard mag ook een beursaanbieding 

niet ontbreken: een ruim gesor-

teerde koffer met klembanden van 

het topmerk Oetiker (135 stuks in 

14 verschillende maten) kost inclu-

sief tang slechts 115 euro ex.BTW.

Bij febi Bilstein denken ze als de garagist en de monteur in de werkplaats. Al decennialang levert de Duitse 

fi rma stuur- en ophangingsdelen, distributiesets, poulies en remdelen van hoge kwaliteit. Tijdens Autoprof 

Hardenberg zoomt de febi Bilstein onder andere in op de distributiekettingsets; een actueel thema in de 

Nederlandse werkplaatsen.

de productie van onderdelen blijven 
wij de kwaliteit doorlopend moni-
toren. Monsters worden minutieus 
vergeleken met de originele delen 

middels precisiemetingen. Zo kun-
nen wij OEM-kwaliteit garanderen 
tegen een ander prijsniveau.” De Ma-
naging Director benadrukt dat febi 

Benelux ‘absoluut geen dozenom-
pakker’ is. “Zie je als monteur febi 
of Blue Print op de doos staan, dan 
weet je zeker dat het goed komt.”

Vraag onderkennen

De focus op de after market geeft 
febi Benelux de kracht om snel in 
te spelen op de wensen vanuit de 
markt. Een goed voorbeeld zijn de 
sets voor het vervangen van dis-
tributiekettingen. “Wij kwamen als 
allereerste met kettingsets op de 
markt, omdat wij al snel de vraag 
onderkenden.” Ook hier is het kwa-
liteitsniveau gewaarborgd door sa-
men te werken met OE-producent 
Iwis, de toonaangevende kettingfa-
brikant.
Met deze kwaliteitsketting als basis 
wordt iedere kit aangevuld met za-
ken als spanners, geleiders en tand-
wielen. “Ons doel is om de monteur 
een set te leveren met alle ingredi-
enten die nodig zijn om een honderd 
procent perfecte reparatie te ver-
richten”, ontvouwt Ludo Janssens de 
achterliggende gedachte.
Het onderstreept de focus van febi 
Bilstein op de vervangingsmarkt 
nog maar eens.

Standnummer 322

wat automobilisten wensen, onder 
alle weersomstandigheden. “We in-
vesteren veel in R&D en gebruiken 
vooruitstrevende technieken om de 
best mogelijke producten te kunnen 
bieden.” Maxxis streeft ernaar goed 
presterende, veilige vierseizoenen-
banden te leveren tegen een compe-
titieve prijs. 

Naamsbekendheid

Behalve de brede range banden zal 
op de stand ook de Maxxis Dakar-
buggy van Tim Coronel weer te zien 
zijn. Deze buggy trekt elk jaar een 
hoop publiek, wat de naamsbekend-
heid van Maxxis ten goede komt. 
Reedijk Banden Import laat beursbe-
zoekers de nieuwste profi elen zien, 
waaronder ook de eerdergenoemde 
AP2 all season-band van Maxxis.

Standnummer 209
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Overname Deltec door 
Novulo biedt nieuwe kansen
Deltec Software B.V. - automatiseerder voor groothandels in automaterialen, banden en aanverwante artikelen - is per 4 september 2015 overgenomen door 

Novulo Nederland BV. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de automatisering en efficiency van groothandels en leveranciers in automaterialen. Het 

Novulo-platform biedt als eerste al direct uitgebreide mogelijkheden op het gebied van financiële administratie. en CRM.

Revive reinigt turbo preventief 

Nieuwe naam in autoland

Novulo (opgericht in 2003) is een softwarehuis met 28 medewerkers. Het 

hoofdkantoor staat in Enschede en er is een tweede vestiging in Utrecht. Het 

bedrijf beschikt over een innovatief en uniek platform dat bestaat uit meer dan 

zeshonderd componenten, waarmee bedrijfssoftware kan worden samenge-

steld voor alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen branchespe-

cifieke functionaliteiten worden geïntegreerd met algemene bedrijfsfuncties. 

Novulo heeft tal van klanten in de retail, zorg, overheid, assurantiën, luchtvaart 

en de horeca, variërend van kleine bedrijven tot grote multinationals. 

DiagnosES presenteert in Hardenberg twee beursprimeurs: 

de preventieve turboreiniger  Revive en de compacte 

handtester van Foxwell. 

Het Deltec-team met de nieuwe Nuvolo-eigenaren: Willem Badenhop (derde van 

links) en Frank Wille (tweede van rechts). Midden achteraan: Thomas Bader.

Voor groothandels in automateria-
len is DAS al jaren een gevestigde 
naam waar het gaat om de ERP voor 
de inkoop, verkoop en het beheer 
van automaterialen, banden en aan-
verwante artikelen. Zo’n beetje alle 
vormen van datacommunicatie met 
de diverse leveranciers, webservi-

ces en webshops kan de automati-
seerder uit Naarden aanbieden. Om 
daarnaast te voldoen aan de groei-
ende vraag naar bedrijfsinformatie 
zijn in de loop der jaren meerdere 
nieuwe modules ontworpen. Zoals 
Qlikview, waarmee managementin-
formatie op het gebied van verkoop, 

Revive is een veilige, op water geba-
seerde, niet giftige en niet ontvlam-
bare vloeistof. Het middel  reinigt en 
onderhoudt vliegtuigmotoren, turbi-
nes in elektriciteitscentrales,  die-
selmotoren in de scheepvaart en … 
automotoren. Een uitkomst bij vast-
zittende nozzlevanen in turbo’s. Met 
de almaar vaker toegepaste down-
sizing van motoren in combinatie 
met een kleine turbo is dit een groei-
end probleem. Afnemend koppel en 
vermogen kan zich al manifeste-
ren vanaf vijftigduizend kilometer, 
indien de berijder nogal defensief 
met het gaspedaal omgaat. Ook bij 
vrachtwagens zijn problemen met de 
vaantjes een bekend fenomeen.

Verbeterde koppelkromme

Is het onheil eenmaal geschied, 
dan wordt Revive als reiniger inge-
bracht, door te sprayen in het in-
laatsysteem na de luchtmassame-
ter (terwijl de motor loopt). Bij zijn 
reis  door het motorsysteem hecht 
de vloeistof zich aan opgebouwde 
olie-/koolstofafzettingen en breekt 
de oppervlaktelaag weg. De minus-
cule  kooldeeltjes worden afgevoerd 
door het uitlaatsysteem. Het resul-
taat is een sterk verbeterde koppel-

kromme, merkte Streurman vorig 
jaar toen hij bij diverse tests zelf de 
proef op de som nam.  
Indachtig het spreekwoord ‘voorko-
men is beter dan genezen’ is er nu 
ook een preventieve vorm van Re-
vive. Komt in een flacon van 300 
ml, toe te dienen bij elke grote on-
derhoudsbeurt. De nieuwkomer gaat 
door het leven onder de naam Re-
vive Service Shot. Op de DiagnosES-
stand tijdens Autoprof Hardenberg 
kan eigenaar Erik Streurman nade-
re tekst en uitleg geven. Vooraf een 
blik werpen op de site www.turbo-
reiniger.nl kan natuurlijk ook.

Diagnosetester

Op diezelfde stand moet u zeker ook 
informeren naar de compacte hand-
testers van Foxwell (de NT 644 en 
GT-80). Het zijn eenvoudig te be-
dienen apparaten voor de meest 
voorkomende diagnosekwesties in 
de werkplaats. Denk aan EP Brake 
(elektronische handrem open- en 
dichtzetten, foutcodes uitlezen en 
wissen, live data bekijken van alle 
systemen en service-interval. “Uiter-
aard zijn er testers met meer opties”, 
zegt Streurman. “De vraag is alleen 
of je die allemaal gebruikt in jouw 

situatie. En of je ervoor wil betalen.”
De testers van Foxwell zijn hand-
zaam en je kunt er in negen van de 
tien gevallen de meest voorkomende 
handelingen in de werkplaats mee 
uitvoeren. De NT 644 leest behal-
ve Europese ook alle Amerikaanse 
en Aziatische automerken uit. Hij 
wordt aangeboden voor de intro-
ductieprijs van 595 euro. De GT-80 
is een complete handheld diagno-
setester met 10,1”touchscreen. Hij 
biedt zeer snelle communicatie en 
identificatie via het chassisnummer 
van het voertuig. DiagnosES levert 

‘m inclusief software voor 58 auto-
merken, dertien verloopstekkers en 
achttien maanden updates.
Overigens biedt het programma van 
Streurman ook andere diagnosesy-
stemen, voor zowel thuis- als pro-
fessioneel gebruik.  De systemen 
onderscheiden zich van de meer 
eenvoudige EOBD-lezers door hun 
grote aantal extra functies voor alle 
beschikbare elektronische syste-
men in de auto.
Meer weten? Kom naar de stand 
(103) en/of kijk op de website: www.
diagnosexl.nl

‘App-based’

Uiteindelijk zal DAS helemaal wor-
den geïntegreerd in de software van 
Novulo. “Dit betekent onder meer 
dat we niet langer van een ‘software-
pakket’ spreken maar dat we door 
middel van de Novulo componenten 
de mogelijkheid bieden om applica-
ties samen te stellen, net als apps op 
een smartphone. De software van 
Novulo is web-gebaseerd; daardoor 
kan er gewerkt op zowel computers, 
tablets als smartphones.”

Zowel vanuit Novulo als vanuit Del-
tec is men volgens Bader zeer con-
tent met deze ontwikkeling. “De con-
tinuïteit van Deltec is gewaarborgd 
en wij kunnen onze relaties straks 
op een nog hoger niveau bedienen.” 
In Hardenberg zullen de nieuwe mo-
gelijkheden op het gebied van finan-
ciële administratie en CRM worden 
gedemonstreerd en kunnen bezoe-
kers zich laten voorlichten over an-
dere productontwikkelingen.

Standnummer 404

inkoop en financiën  gebruiksvrien-
delijk en snel te achterhalen is.

Twee andere belangrijke takken van 
sport bleven echter achter bij de ont-
wikkeling van DAS: financiële ad-
ministratie en CRM. “De overname 
door Novulo stelt Deltec per direct 
in staat om deze functionaliteit ver-
der te ontwikkelen en te integreren 
in DAS”, zegt Thomas Bader van 
Deltec. “Denk hierbij aan marke-
tingtools, e-mailcampagnes en ver-
zuim- en verlofregistratie. Onze ont-
wikkelaars zijn al begonnen met de 
integratie van deze producten.”
Alhoewel de producten van Deltec 
op termijn zullen opgaan in die van 
Novulo blijft Deltec als organisatie 
gewoon bestaan. Het bedrijf blijft 
vanuit Naarden opereren en ook 
de personele bezetting verandert 
niet. “Als specialist in de automo-
tive branche blijven we de automa-
tisering van groothandels en leve-
ranciers voor onze rekening nemen. 
Maar nu met meer mogelijkheden 
om klanten over de breedte van de 
bedrijfsvoering te ondersteunen.”

Met Gaston software kan de ge-

bruiker online, snel en efficiënt zijn 

garagemanagement uitvoeren. Het 

pakket beschikt over alle benodigde 

disciplines, is zeer gebruikersvrien-

delijk en de implementatie is snel 

geregeld - dus de gebruiker kan 

snel aan de slag.

De software kent de modules Werk-

plaats, Planning, Voertuigenadmini-

stratie en Financiële  administratie. 

Demac Data Reports is nu ook als 

add-on voor Gaston software besc

hikbaar:managementinformatie ‘at 

your fingertip’. 

Wie stuurinformatie zoekt om zijn 

onderneming te managen vindt de 

oplossing in Demac Data Reports. 

“Met deze online applicatie werken 

wij als accountantskantoor direct 

met u samen om de ontwikkelin-

gen binnen uw bedrijf inzichtelijk 

te krijgen. Met onze kennis van de 

automotive branche definiëren wij 

de Kritieke Prestatie Indicatoren 

(KPI’s) waar u als ondernemer ‘echt 

wakker van ligt’.”

Die KPI’s worden voor de gebrui-

ker omgezet in een grafische rap-

portage, waarin op ieder gewenst 

moment in één oogopslag te zien is 

waar de onderneming staat – naar 

wens op tablet, laptop of in print. 

Meer weten? Demo? Stand 406 

Gaston software: één pakket, alle disciplines
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Zelf onderdelen reinigen met 
MEWA Bio-Circle 
In Hardenberg demonstreert MEWA zijn Bio-Circle, waarmee garagisten onderdelen kunnen  reinigen met een ecologische 

reinigingsvloeistof. Verder kunnen bezoekers op de beurs kennismaken met MEWA’s systeem voor herbruikbare poetsdoeken 

en assortiment bedrijfskleding.

Alle winterprofielen en all season-banden van Novex
Op de beursstand van Van den Ban in Hardenberg is een prominente rol weggelegd voor de banden van 

Novex, het private label van de bandenspecialist. Met het winterseizoen voor de deur wil het bedrijf het label 

nadrukkelijk onder de aandacht gaan brengen.

Dankzij de Bio-Circle kunnen gara-

gisten onderdelen reinigen met een 

ecologische vloeistof.

Novex-merkambassadeur Tim Coronel toont op de beurs in Hardenberg  zijn spectaculaire Nissan 350Z (850 pk).

Wie denkt dat er weinig eer te be-
halen valt met het aanbieden van 
herbruikbare poetsdoeken in een 
systeem van leveren, ophalen, was-
sen, controleren en opnieuw aanle-
veren, heeft het flink mis. Sterker 
nog, de MEWA Groep (Wiesbaden, 
Duitsland) is vandaag de dag toon-
aangevend in textielmanagement. 
Een van de belangrijkste redenen 
waarom MEWA groot is geworden 
met poetsdoeken, is het revolutio-
naire concept van wassen en her-
gebruiken. Veel garagisten gebrui-
ken oude lappen of papier om met 
olie en vet vervuilde onderdelen te 
‘reinigen’. Dat vervuilde materiaal 
belandt vervolgens met het overige 
afval in de verbrandingsovens van 
de afvalverwerker. Slecht voor het 
milieu en een werkwijze die in de 
huidige samenleving niet meer te 
verantwoorden is. 

Textielmanagement

De systeemaanpak van MEWA be-
staat uit het leveren van hoogwaar-
dige poetsdoeken. De vervuilde 
exemplaren worden op vooraf vast-
gelegde tijdstippen opgehaald door 
de MEWA-chauffeur en vervangen 
door schone exemplaren. De vuile 

Van den Ban zet zich continu in om 
meer naamsbekendheid te genere-
ren voor Novex, want het bedrijf 
ziet veel potentieel in dit private la-
bel. “De beurs in Hardenberg vormt 
een mooie gelegenheid om bezoe-
kers te informeren over de verschil-
lende profielen en maten”, aldus pr-
medewerker Leonie de Wit. “Omdat 
het winterseizoen alweer voor de 
deur staat, zullen de winterprofielen 
inclusief de populaire all season-
banden uiteraard te zien zijn op de 
stand.”

   Vierseizoenen in 48 maten

Een paar jaar geleden heeft Novex 
haar gamma met succes uitgebreid 
met het Novex all season-profiel, dat 
toen in 38 maten werd aangeboden. 
Inmiddels is de vierseizoenenband 
al beschikbaar in 48 maten, van 
155/65/13 73T tot 225/45/17 94V XL. 
Tevens is een nieuw profiel geïntro-
duceerd, waardoor de productreeks 
nu uit twee verschillende profielen 
bestaat. Alle maten zijn voorzien 
van het M&S- en het 3 peak moun-

poetsdoeken worden milieuvriende-
lijk gewassen, op beschadiging en 
slijtage gecontroleerd, alvorens ze 
voor hergebruik weer bij de klant 
aan te leveren.
In de auto-industrie worden hoofd-
zakelijk de universele Mewatex 
poetsdoeken gebruikt, vertelt com-
mercieel directeur Serge Goubert. 
“Deze poetsdoek is niet alleen sterk, 
maar ook zeer scheurvast en verwij-
dert vuil zoals olie, verf, oplosmid-
del en smeer in een handomdraai. 

De poetsdoeken hebben een hoog 
absorptievermogen en zijn geschikt 
voor de grondige reiniging van auto-
onderdelen, motoren, remmen, en-
zovoort.”

Geen zorgen

Gebruikers van MEWA poetsdoeken 
krijgen een SaCon aangeleverd, een 
door MEWA zelf ontwikkelde con-
tainer waarin de gebruikte doeken 
luchtdicht en brandveilig worden 

bewaard tot ze worden opgehaald. 
De poetsdoeken worden naar een 
van de MEWA wasserijbedrijven ge-
bracht. Hier bevinden zich state-of-
the-art wasstraten die erop gericht 
zijn zo duurzaam mogelijk te wer-
ken. “Alle vetten en oliën worden uit 
de poetsdoeken gewassen, verwerkt 
en thermisch hergebruikt in het be-
drijf.” Het mes snijdt met dit systeem 
wat Goubert betreft aan meerdere 
kanten. “Je bent geen uitgaven kwijt 
aan de aanschaf, opslag en logistiek 
voor wegwerpmateriaal. En je hoeft 
je geen zorgen te maken over het na-
komen van milieubeschermings- en 
verwijderingsverplichtingen.” 

Een recente aanvulling op het sy-
steem voor herbruikbare poetsdoe-
ken is de MEWA Bio-Circle. Deze 
mobiele ‘kwastwastafel voor onder-
delen’ stelt garagisten in de gelegen-
heid om onderdelen te reinigen met 
behulp van een ecologische reini-
gingsvloeistof. De natuurlijke micro-
organismen in de vloeistof breken 
vetten en olie biologisch af en zorgen 
voor een duurzaam, constant reini-
gingsvermogen. “Dit zijn doorslagge-
vende voordelen ten opzichte van de 
koudreinigers die worden gebruikt 

172 duizend klanten in 
19 landen

MEWA, opgericht in 1908 in het 

Duitse Ostritz-Altstadt, is toonaan-

gevend in textielmanagement. Met 

een omzet in 2014 van 583 miljoen 

euro, vestigingen in 12 Europese 

landen en circa 172 duizend klan-

ten in 19 landen behoort MEWA 

tot de marktleiders in de sector. 

Milieuvriendelijke productieproces-

sen zijn belangrijk voor het bedrijf, 

net als zorgzaam omspringen met 

materialen, grondstoffen en ener-

giebronnen en een bestendige, 

gezonde bedrijfsgroei. MEWA telt 

internationaal intussen zo’n 4.900 

medewerkers en is sinds 2008 

vanuit Amersfoort actief op de Ne-

derlandse markt. 

bij klassieke wastafels. Deze ruiken 
niet alleen sterk en zijn schadelijk 
voor het milieu, maar mogelijk ook 
voor de mens.” De MEWA Bio-Circle 
is leverbaar in mini- of maxi-uit-
voering. Deze laatste scoort volgens 
Goubert met zijn bedieningsgemak 
en hoge draagvermogen tot 220 kilo. 
Het grote werkoppervlak (880 x 580 
mm) biedt veel ruimte, ook voor gro-
te onderdelen. “In Hardenberg gaan 
we de MEWA Bio-Circle demonstre-
ren. Bezoekers kunnen er bovendien 
kennismaken met ons systeem voor 
herbruikbare poetsdoeken en ons 
assortiment bedrijfskleding.”

Standnummer 207.

tain-logo en worden zodoende als 
winterbanden aangemerkt.

Goede prijs-kwaliteitverhouding

“We hebben van onze klanten al veel 
positieve feedback ontvangen over 
de Novex All Season-band”, zegt De 
Wit. “Het is een mooie aanvulling op 
de Novex-reeks, die zich kenmerkt 
door goede kwaliteit, een breed as-
sortiment en competitieve prijzen.”
De banden van Novex worden ge-
produceerd door een bekende Azi-
atische bandenfabrikant die we-
reldwijd tot de top 10 behoort. Ze 
kenmerken zich door een goede 
prijs-kwaliteitverhouding. “Zodoen-
de zijn we er trots op Novex als ons 
private label te hebben.”
Ook merkambassadeur Tim Coronel 
zal acte de présence geven. Hij komt 
met zijn spectaculaire Nissan 350Z 
(850 pk), die gesponsord wordt door 
Novex. Daarnaast is op de stand de 
WTCC-dummy van Tom Coronel te 
zien, die op Novex-banden staat. 
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