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AUTO-, BANDEN- EN SCHADEBEDRIJF IN DE TOEKOMST

Nieuwe auto’s moeten zuiniger en zuiniger, veel 
fabrikanten maken daarom gebruik van een start-
stopsysteem. Bosch is een van de grootste ontwik-
kelaars op het gebied van start-stopsystemen en 
voorziet dat in 2017 90% van de nieuwe auto’s 
uitgerust zal zijn met een start-stopsysteem.
Ongetwijfeld heeft u nu al auto’s in uw werkplaats 
met een dergelijk systeem, maar dat aantal gaat 
fl ink toenemen. Bent u klaar voor de toekomst? 
Bosch: “Het start-stopsysteem wordt nu een stan-
daard voor alle voertuigen van minder dan 5 jaar 
oud, en 9 op de 10 nieuwe voertuigen is in 2017 
uitgerust met het start-stopsysteem. Om deze 
reden biedt Bosch vanaf nu een compleet aanbod 
van producten en diensten voor de aftermarket, 
zodat werkplaatsen deze voertuigen effi  ciënt kun-
nen ontvangen.”
“Wij voorzien in onderdelen zoals speciaal voor 
het start-stopsysteem ontwikkelde accu’s, start-
motoren en sensoren. Daarnaast bieden we een 
opleiding, gewijd aan het start-stopsysteem, aan 
in ons Bosch Training Center. De autotechnicus 
leert tijdens deze opleiding alles over het wer-
kingsprincipe van een start-stopsysteem, en leert 
alle zichtbare en onzichtbare onderdelen kennen. 
Daarnaast leert de autotechnicus het vervangen 
van onderdelen op de juiste wijze en het juist 
diagnose stellen aan onderdelen. Tot slot biedt 
Bosch de werkplaats van de toekomst een assor-
timent van effi  ciënte en nauwkeurige accutesters 
voor het stellen van een juiste diagnose aan auto’s 
met een start-stopsysteem.”
 

Gedegen diagnose stellen 
Het aantal stuurapparaten, actuatoren en senso-
ren neemt voortdurend toe in de moderne auto. 
Bosch biedt u de handvaten om deze complexe 
techniek aan te kunnen. “Gepaste apparatuur voor 
onderhoud en reparatie aan moderne voertuigen 
is zeer belangrijk in de toekomst. Voor een doel-
gerichte diagnose bieden wij apparatuur aan die 
bestaat uit drie onmisbare en perfect op elkaar 
afgestemde componenten.”
“Enerzijds de technische informatie uit Bosch 
ESI[tronic] software. Deze universele werkplaats-
software biedt technische informatie voor 
nagenoeg alle merken en systemen. Van onder-
houdsintervallen en inbouwpositie van compo-
nenten tot elektrische schema’s en handleidingen.
Een diagnosetester is onontbeerlijk in de mo-
derne werkplaats, Bosch biedt een keur aan KTS 
diagnosetesters voor de autotechnicus. Maar een 
diagnosetester is niet voldoende voor het stellen 
van een eenduidige diagnose. De nieuwe FSA 500 
is een draadloze meetmodule en de ideale uitbrei-
ding op reeds bestaande diagnosesystemen. De 
4-kanaals oscilloscoop is eenvoudig te bedienen. 
Het controleren van primaire en secundaire 
ontsteking, stroommetingen of metingen van 
drukken en temperaturen zijn snel uit te voeren. 
Speciaal voor hybride- en elektrische voertuigen 
is de FSA 050 ontwikkeld.”

 Bandenservice-apparatuur 
Naast complexer wordende autotechniek is een 
andere trend zichtbaar. Bosch: “Voor sportievere 
auto’s en SUV’s neemt de velgmaat stelselmatig 
toe. Als gevolg hiervan worden meer laagpro-
fi elbanden gemonteerd. De stugheid van deze 
banden maakt demontage en montage lastiger. 
Daarnaast is TPMS vanaf 2014 verplicht, dus extra 

voorzichtigheid is geboden tijdens montage en 
demontage van banden. Bosch biedt een com-
pleet aanbod van band-demonteermachines zo-
als de TCE4420 en TCE4460. Beide kunnen worden 
voorzien van een speciaal hiervoor ontworpen au-
tomatische hulparm. Het wisselen van een band 
met laagprofi el of runfl atband gaat moeiteloos 
zonder de velg of band te beschadigen.”
Bosch wijst verder op het belang van moderne 
wielbalanceer-equipment. “Automatische herken-
ning van het balanceerprogramma en automati-
sche wielblokkering in de onbalanszone maken 
het de autotechnicus gemakkelijk. Optioneel is 
zelfs laseraanduiding of een pneumatisch snelop-
spansysteem mogelijk. Met moderne equipment 
is het autobedrijf voorbereid op de toekomst.”

In 2017 is 90 % van de auto’s voorzien van een start-stop-
systeem, aldus Bosch. Zorg dat u kennis en apparatuur hebt om 
dat juist te servicen.

Velgmaten nemen toe, en laagprofi elbanden daarop. Moderne 
wielbalanceer-equipment voorkomt beschadigingen en maakt 
het de monteur gemakkelijker.

Bosch: equipment 
en kennis voor de 
toekomst

De complexiteit van autotechniek neemt toe. Met de juiste software, diagnose- en meetapparatuur bent u voorbereid op de 
toekomst.
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Dit VSSP 2.0 apparaat hoort 
bij het Varta start-stop 
serviceprogramma, dat ook 
training via eXponentia 
omvat.

Varta service voor start-stopsystemen
De autoverkoop wordt gedicteerd door zuinige 
auto’s met lage CO 2 -uitstoot, en daarom heeft vol-
gens Varta al 70% van de nieuwe auto’s een start-
stop systeem. Dit stelt hoge eisen aan de accu, en 
maakt accuvervanging een lang niet simpele zaak. 
Varta beveelt zijn servicecontract aan, met een 
VSSP 2.0 apparaat.
Omdat inbouw van een start-stop systeem voor 
een autofabrikant een van de minst ingrijpende 
methodes is om bestaande en nieuwe modellen 
zuiniger te maken, gaat de verbreiding van deze 
systemen razendsnel en wordt al langere tijd naar 
dit middel gegrepen. Dat vergroot dus de kans 
voor alle garagebedrijven om nu of binnenkort 
auto’s met start-stop binnen te krijgen.
Essentieel is een accu in goede staat, anders zal 
de elektronische regeling het start-stop afschake-
len. Alleen speciale accu’s zijn bestand tegen het 
veelvuldig fl ink laden en ontladen. Op zijn minst 
moet dus regelmatig de accuconditie gecontro-
leerd worden. Problemen kunnen ook ontstaan in 
de boordelektronica die het start-stop systeem en 
de accu bewaken.
Ook zonder problemen in de auto wordt accu-
service er niet gemakkelijker op. Welke speciale 
accu is voor vervanging vereist? Bovendien is de 

accu hier hecht gekoppeld aan allerlei elektronica, 
waardoor eenvoudig afkoppelen en verwisselen 
voor een nieuwe accu onmogelijk wordt. De 
elektronica zal via de EOBD-aansluiting moeten 
worden uitgelezen, ingelicht over de nieuwe accu, 
en ontdaan van eventuele foutmeldingen.
Dat kan allemaal met de VSSP 2.0 die Varta liet 
ontwikkelen.
Het apparaat haalt draadloos altijd de nieuwste 
autogegevens binnen. Hiermee laat het niet 

alleen zien wat het juiste accutype is, ook wordt 
in stappen gepresenteerd hoe accuvervanging 
uitgevoerd moet worden. Testen van accu en elek-
tronica kan de VSSP eveneens. Op VIN-nummer en 
een 2D-code zoekt het apparaat exact het juiste 
autotype op.
Zo kan elke werkplaats ook zonder merkspecifi eke 
diagnoseapparatuur lucratieve accuservice aan 
de snel groeiende vloot auto’s met start-stop 
uitvoeren.

TISS geeft recall-info en data-
updates voor het ingevoerde 
kenteken.

MivarGroup voorziet het autobedrijf van waardevolle informatie 
Onderhoud en reparatie, storingzoeken en de 
bedrijfsvoering in het autobedrijf vragen ieder om 
de juiste informatievoorziening. Het autobedrijf 
dat die informatievoorziening goed voor elkaar 
heeft, heeft een streepje voor in de toekomst. 
Mivar helpt graag een handje.
“Kunnen beschikken over technische gegevens 
van alle merken en typen, wordt in de toekomst 
nog belangrijker dan het nu al is”, zegt Mivar. 
Vandaar het online informatiesysteem TISS. De 
OEM-gebaseerde informatie op TISS is voor vele 
gangbare merken en modellen personenwagens 
beschikbaar. Om welke gegevens het gaat? Denk 
aan onderhouds- en reparatie-informatie, wissel-
intervallen, afstelgegevens, montagehandleidin-
gen en bandengegevens.
Als de fabrikant voertuigen terugroept voor een 
aanpassing of verbetering, dan combineert TISS 
deze informatie in één systeem, toegankelijk met 
een muisklik. Hiermee beschikt het autobedrijf 
over serviceberichten inclusief beschrijving van 
symptomen, over recall-informatie en over data-
updates van gewijzigde informatie. 
Wie complexe storingen aan moderne voertuigen 
wil oplossen, moet over voldoende informatie 

beschikken. Ook hier heeft Mivar een oplossing 
voor: “Voertuig Technische Support”. Met VTS kan 
het autobedrijf naar de Servicedesk bellen en het 
probleem aandragen. De ervaren servicedeskme-
dewerker onderzoekt dan het probleem samen 
met de autotechnicus. Eventueel stuurt VTS extra 
technische informatie zoals schema’s, component-
locatie en hoe en waar te meten. Tevens beschikt 
de Servicedesk over een kennisdatabank waar 

men veel waardevolle 
informatie uit haalt.
Het programma Driver is 
de spin in het web, van 
ontvangst van de klant 
tot de factuur. Driver 
biedt het autobedrijf 
een professionele 
manier om de klant in te 
plannen, werkorders te 
maken (inclusief werk-
zaamheden die uit TISS 

geïmporteerd kunnen worden) en de gewerkte 
uren bij te houden. Voertuiginformatie kan ge-
importeerd worden via diverse dataproviders en 
onderdelen worden automatisch overgenomen 
uit de gewenste onderdelencatalogus. De vele 
automatisch ingevulde velden voorkomen fouten. 
Hierdoor gaat de klant met een gespecifi ceerde 
factuur en een tevreden gevoel naar huis. En de 
factuur wordt automatisch geboekt.
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Garagesoftware koppelen 
aan een telefooncentrale om 
klanten persoonlijk te woord 
te kunnen staan op basis van 
hun bekende gegevens, is 
goed voor klantenbinding.

Overzicht en inzicht met CSW-programmatuur
Door te luisteren naar de wensen en behoeften 
van de bedrijven die klant zijn, kon CSW met 
eigen programmeurs zijn programma’s Auto-
maaT en TradeMate steeds verder uitbreiden en 
optimaliseren. Goede software die veel informatie 
helder in beeld brengt, mag in een modern bedrijf 
niet ontbreken.
Een prettige en actieve klantenbenadering wordt 
bijvoorbeeld veel genoemd als voorwaarde om 
klanten te behouden. Dat kan niet zonder een 
goede klantenadministratie. Hiermee kunnen ook 
mailings via e-mail of sms worden aangemaakt, 
eventueel gericht op specifi eke klantgroepen. 
Het programma voorspelt op basis van kilome-
terstanden in de klanthistorie wanneer de auto 
binnen een maand aan een service of APK toe 
komt, zodat vooraf al gewaarschuwd kan worden. 
Het komt ook erg gastvrij over als het computer-
programma is gekoppeld aan de telefooncentrale, 
zodat meteen de klantgegevens bovenkomen om 
hem of haar persoonlijk te kunnen benaderen.
Het AutomaaT-programma kan koppelen met 
veel verschillende online onderdeelcatalogi, zoals 
MijnGrossier en Aldocsys. Direct bestellen vanuit 
het CSW-programma kan, inclusief boeking van 
de onderdelen op een werkplaatsorder of factuur. 

Maar ook alleen informatie over onderdelen kan 
in een werkplaatsorder geplaatst worden.
In de programma’s van CSW kan een compleet 
boekhoudsysteem opgenomen worden, naast 
het fi nanciële dashboard dat overzicht geeft over 
het reilen en zeilen van het bedrijf. Wel handig als 
boekhouding en fi nancieel overzicht in hetzelfde 
programma zitten, zodat overschakelen en 

importeren van ge-
gevens niet nodig is. 
Ook kan automatisch 
een BTW-aangifte 
gemaakt worden, en 
komen aangemaakte 
facturen meteen in de 
boekhouding. Zelfs is 
koppeling mogelijk 

aan CCV-pinapparaten om betalingen direct in 
de boekhouding op te nemen. Klantenbeheer 
wordt steeds belangrijker, degelijke administratie 
is een noodzaak, een geïntegreerd boekhoudpro-
gramma spaart tijd en geld voor uitbesteding aan 
een externe boekhouder. Daarom is veelzijdige en 
gemakkelijk te gebruiken garagesoftware noodza-
kelijk om het bedrijf gesmeerd te laten lopen.

Cromax Pro surfacers in drie kleuren 
laten de optimale grijstint voor 
de grondlaag mixen, zodat zo min 
mogelijk kleurlak nodig is.

Bij de Cromax Pro Basecoat lak horen speciale controllers en een 
blender, om bij lage vochtigheid de droogtijd exact te regelen.

Productief met DuPont Refi nish Cromax Pro
Omdat goed gereedschap het halve werk is, advi-
seert DuPont Refi nish zijn Cromax Pro laksysteem. 
Zuinig en snel in gebruik, met een bijzonder strak 
resultaat. Want het komt in het schadebedrijf 
steeds zwaarder aan op maximale effi  ciency voor 
een goed rendement.
Het begint met een Etching-primer 635R en Wash 
primer 825R om het blanke metaal te behandelen. 

Daarna komen de drie Cromax Pro surfacers 
als ondergrond. De witte, zwarte en grijze 
surfacers zijn te mengen tot zeven grijstinten 
van het ValueShade-systeem, die zorgen 
voor optimale dekking bij laag lakverbruik 
van de basislak. In ValueShade hoort bij elke 
voertuigkleur een optimale grijstint van de 
ondergrond.
Bij de watergedragen Cromax Pro Basecoat zijn 
een aantal speciale componenten leverbaar 
om droogtijd en lakprestatie onder controle 
te houden, vooral bij laag vochtgehalte. Zo 
kunnen omgevingsvariabelen in de werkplaats 
geen nadelige invloed meer hebben op het 
eindresultaat van de reparatie. Er zijn twee 
lage vochtigheidscontrollers, een reducer en 
een blender. Ze komen naast de standaard 
controller en blender.
Voor de afwerking is er CC6600 Cromax Pro Star 
Clear blanke lak. Een snel drogende tweecom-
ponenten lak, die in maar anderhalve laag 
opgebracht hoeft te worden. De droogtijd valt te 
beïnvloeden door Varispeed Ultra toe te voegen, 
zodat bij snel uit te voeren spot repair of spuiten 
op verticale delen de droogtijd zeer kort kan zijn.

Het hele Cromax Pro-programma werd ontwik-
keld voor maximale productiviteit, waarbij uiter-
aard de kwaliteit van het eindresultaat onberispe-
lijk moet blijven.

AMT004_Thema12pag.indd   56 4/11/2013   12:03:23 PM

3



AMT | 2013 57 AMT | 2013 

THEMATHEMA

Bart Ebben:
“Gebruikte delen 
hebben toekomst”
Gebruikte onderdelen zijn een goed alternatief 
bij vervanging of reparatie. Bart Ebben is spe-
cialist op het gebied van Citroën- en Peugeot. 
Het bedrijf heeft drie hoofdgroepen: gebruikte 
Peugeot-onderdelen, gebruikte Citroën-on-
derdelen en gebruikte onderdelen voor de Fiat 
Fiorino, Scudo en Ducato. Bart Ebben kan bijna 
alle denkbare onderdelen leveren. In totaal 
liggen zo’n 65.000 onderdelen op voorraad in 
Malden. Het magazijn bevat naast motoren 
en versnellingsbakken onder meer elektrische 
onderdelen, brandstofsystemen, onderstellen, 
plaatwerk en interieurdelen.
Bart Ebben controleert alle onderdelen voor ze 
verkocht worden. Via een kwalifi catiesysteem 
beoordeelt de Citroën- en Peugeot-specialist de 
onderdelen. Autobedrijven kunnen telefonisch 
of via de website onderdelen bestellen. Aan de 
hand van het chassisnummer zoeken medewer-
kers de juiste producten op. Bestellingen die 
voor 16.00 uur geplaatst zijn, heeft het autobe-
drijf de volgende dag in huis.
Bart Ebben adviseert het autobedrijf zelf actief 
gebruikte delen aan te bieden: “Klanten hech-
ten er aan dat het autobedrijf duurzaam werkt. 
Zo dragen ze immers zelf ook bij aan duurzaam-
heid. Door als autobedrijf de klant direct een 
alternatief aan te bieden, heb je twee voorde-
len. Ten eerste laat je de klant zien dat je met 
hem of haar meedenkt over het hergebruik van 
onderdelen. Het tweede voordeel is de prijs. Ge-
bruikte delen zijn ongeveer de helft goedkoper 
dan nieuwe. Dat kan het verschil maken tussen 
het mogen uitvoeren van de werkzaamheden of 
het vertrek van de klant. Juist nu is elke bespa-
ring meegenomen”.

Het autobedrijf kan de inhoud van de gereedschapwagens 
zelf bepalen. Teng Tools biedt ruim 100 verschillende trays 
aan.

Alles altijd op orde met Teng Tools
Goed gereedschap is het halve werk. Dat geldt 
niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Teng 
Tools biedt verschillende systemen aan om 

gereedschappen ordelijk op te bergen. De 
gereedschappen zijn leverbaar in vier verschil-
lende maten trays. Die trays passen in diverse  
opbergsystemen, zoals een trolley, koff er of een 
gereedschapwagen, van Teng Tools. Dankzij de 
voorgevormde houders in de trays blijven de 
gereedschappen op de juiste plaats en valt het 
direct op als er een stuk gereedschap mist. Teng 
Tools levert meer dan 100 verschillende trays 
met verschillende gereedschappen.
Een nieuw product van Teng Tools is de FRP-
ratel met toebehoren. De FRP-ratel zit al langer 
in het assortiment.
De grote handgreep biedt de autotechnicus 
veel grip en de ratel is daardoor erg populair. 
Nu biedt Teng Tools de ratel inclusief een dop-
penset en een handige houder om alles in op 
te bergen. Zo heeft de autotechnicus alles bij 
de hand.
Verder biedt Teng Tools een momentsleutel met 
een verwisselbare kop. Op die manier werkt de 
momentsleutel niet alleen met doppen, maar 
ook als steek- of ringsleutel. De momentsleutel 
is in drie uitvoeringen leverbaar: 20-100 Nm, 
40-200 Nm en 100-500 Nm.

Tenneco levert onder het merk Walker uitlaatdelen. Sinds 2001 
levert Walker al roetfi lters voor de PSA-groep.

Citroën- en Peugeot-specialist Bart Ebben heeft 65.000 
onderdelen op voorraad. Ebben: “Bied als autobedrijf zelf 
een alternatief aan. Dat is duurzaam en ook voordeliger”.

Tenneco blijft innoveren
Motoren moeten schoner en zuiniger zijn. 
Niet voor niets worden de Euro-normen 
om de paar jaar aangescherpt. Tenneco 
levert onder het merk Walker verschillende 
uitlaatonderdelen die de uitlaatgassen nabe-
handelen. Het aanbod bestaat uit roetfi lters, 
katalysatoren en selectieve katalytische 
reductie-systemen. Walker levert sinds 2001 
de roetfi lters aan de PSA-groep. Daarnaast 
biedt Walker de onderdelen ook voor de 
aftermarket aan.
Een andere ontwikkeling bij Tenneco vindt 
plaats bij het schokdempermerk Monroe. De 
schokdemperfabrikant werkt  aan nieuwe 
wielophangingssystemen. Eén daarvan is 
het Kinetic CES, dit semi-actieve systeem 
verbindt de dempers hydraulisch met elkaar. 
McLaren past het toe in de MP4-12C. Een 
ander systeem dat nog niet in de markt is, is 
Acocar. Acocar is een actief wielophangings-
systeem. Camera’s in de auto bekijken het 
wegdek en sturen de signalen door naar 
Acocar. Dat systeem stuurt de schokdempers 
aan, die de auto over bijvoorbeeld een gat in 
de weg heen tilt. Naar verwachting komt dit 
systeem over een paar jaar op de markt.
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Verversen van de vulling in een automaat is vaak lang niet makkelijk, omdat de 
autofabrikant het niet nodig vindt. Met de PowerFlush van Kroon Oil kost het 
verversen toch niet veel moeite.

Kroon-Oil houdt automaat in conditie met PowerFlush
Meer omzet genereren in de werkplaats 
kan door extra diensten te bieden, in 
tijden dat extra klanten werven een erg 
moeilijke zaak is. Kroon-Oil biedt zijn 
PowerFlush systeem aan om automatische 
transmissies of stuurbekrachtiging te 
spoelen en verversen. Een goede service 
voor de consument.
Automatische transmissies zijn nu ook in 
Europa aardig in opkomst. Veelal geeft 
de autofabrikant aan dat de ATF-vulling 
levenslang mee kan, ondanks het feit dat 
deze ATF behoorlijk zwaar wordt belast. 
De praktijk wijst uit dat het voor een 
blijvend soepele werking van de automaat 
toch beter is de ‘levenslange’ vulling niet 
letterlijk te nemen.
Er is ook veel voor te zeggen om de 
transmissie niet alleen opnieuw te vullen, 
maar hem tevens vooraf te spoelen. Zware 
belasting van de auto door volle belading, 
of een vakantierit met aanhanger en 
mogelijk bergen op de route, kunnen de 
ATF fl ink verhitten en vragen veel van 
de smeercapaciteit. Gevolg is chemische 
afbraak en verzuring, terwijl er ook meer 

vuil in de ATF komt door slijtage van de 
schakelelementen. Wanneer de ATF niet 
vervangen wordt, kan hierdoor schade 
aan de automaat ontstaan, die vrijwel 
altijd erg kostbaar uitpakt. Een uitstekend 
argument dus voor preventief onderhoud.
Daarvoor biedt Kroon-Oil de PowerFlush 
aan, die een automaat of ook een met 
ATF gevulde stuurbekrachtiging snel en 
zonder morsen kan schoonspoelen en 
opnieuw vullen. Dus niet alleen de ATF-
vulling verversen, maar ook eventueel 
opgebouwd vuil eerst verwijderen, zodat 
de transmissie werkelijk weer als nieuw 
kan gaan werken.
Meestal zal de klant direct merken dat de 
schakelkwaliteit duidelijk verbetert en 
naar het originele niveau terugkeert. Een 
eerdere rondvraag van AMT aangaande 
transmissiesmering leerde dat het al-
gemene advies is na 80.000 tot 100.000 
kilometer de vulling van een automaat te 
verversen, ook al zijn er nog geen klachten 
en zou de vulling ‘for life’ zijn. Zeker in het 
geval van een automaat geldt: voorkomen 
is beter dan genezen.

Long Life Eco halogeenlampen zijn hun hogere prijs waard 
door de lange levensduur, een goede omzetkans voor het 
autobedrijf.

Beter verlicht in de werkplaats en op de weg met Philips
Zowel voor auto’s op de weg als voor het werken 
in de garage is goede verlichting van belang. 
Nieuwe lichttechnieken zoals led bieden hierin 
interessante mogelijkheden. Philips maakt zelf 
leds en gebruikt deze in een praktische werk-
lamp. Maar ook oudere lichttechniek wordt niet 
vergeten. Zelf kunt u in de werkplaats de nieuwste 
lichttechniek gebruiken met de Penlight Premium 

inspectielamp, op basis van Luxeon Rebel leds 
handig compact uitgevoerd. De lamp is waterbe-
stendig (IP54) en slagvast (IK07), zoals het hoort 
in een werkplaats. Een in omvang verstelbare 
bundel van echt wit licht brengt ook de kleinste 
details van het werk- of inspectiegebied helder in 
zicht. Met de via USB oplaadbare batterij is zes uur 
werken mogelijk, genoeg voor een werkdag. Door 
een draaibare magneetvoet kan de lamp vastge-
zet worden terwijl de handen vrij blijven.
Maar niet iedereen beschikt al over de nieuw-
ste lichttechniek, zeker niet in autokoplampen. 
Overheersend is nog halogeenlicht, waar Philips 
iets bijzonders heeft met de LLECO-lampjes. Die 
gaan vier keer langer mee dan gewone halo-
geenlampen, met name een oplossing waar 
variërende boordspanning nogal eens een lampje 
laat sneuvelen. De LLECO-lampjes zijn duurder, 
maar gaan veel minder gauw stuk, een echt groot 
voordeel bij de vele nieuwere auto’s waarin wis-
selen van een lampje in de koplamp een hele klus 
is geworden. 
Voor auto’s met xenon koplicht beveelt Philips 
zijn Vision vervangingslampjes aan. Op zich gaan 
xenon lampjes lang mee, maar ook niet eeuwig. 

Ze zijn niet goedkoop, als er één lampje stuk gaat 
zal de automobilist liever niet het lampje in de an-
dere koplamp meteen vast ook laten vervangen. 
Dat lampje heeft door de leeftijd echter wel een 
andere lichtkleur gekregen dan een nieuw lampje. 
Daarvoor is de Philips Vision xenonlamp, die heeft 
een aangepaste kleur zodat beide koplampen 
dezelfde lichtkleur laten zien.

Een slanke led werklamp geeft niet alleen veel echt wit licht, 
maar is ook erg handig voor inspectie op krappe plaatsen zoals 
achter een dashboard.
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Volgens Standox zijn de kleur, glans en oppervlaktekwaliteit bij verwerking in één arbeidsgang met hun producten niet minder dan 
bij meerlaags spuitwerk.

Met Standox spuiten in één arbeidsgang
Ruim twintig jaar gelden alweer introduceerde 
Standox het spuiten in één laag met Standohyd. 
De besparing is wel duidelijk, het spaart om te 
beginnen aardig wat tijd: geen tussenuitdampen 
meer, en geen tweede spuitgang. Dat voordeel 
geldt ook voor de nieuwste watergedragen 
producten.
Met Standoblue basislak kan eveneens volstaan 
worden met één arbeidsgang, de besparing die 
dit oplevert, is actueler dan ooit. Kortere repara-
tietijden zijn net wat het schadebedrijf nu nodig 
heeft. Er kunnen meer doorgangen gerealiseerd 
worden, kleine reparaties zijn snel klaar. Dat kan 
weer extra besparing meebrengen op de inzet 
van leenauto’s.
Sales manager Willem Hartsuiker van Standox Ne-
derland: “Toch wordt de best mogelijke doordro-
ging bereikt, de weerstand tegen zakkers is groot, 
en na het einduitdampen vormt Standoblue een 
bijzonder glad oppervlak.”
Dat kan gecombineerd worden met Standocryl 
VOC Xtra Klarlack en de nieuwe VOC Xtra Füller. 
Een compleet systeem dus. Ook die zijn in één ar-
beidsgang op te brengen. Dat scheelt niet alleen 
in tijd, bij de blanke lak kan gemiddeld 25 tot 30 
% minder materiaal worden gebruikt, vergeleken 

met lak die in twee of meer spuitgangen aange-
bracht dient te worden. De speciale techniek met 
een hoog aandeel vaste bestanddelen in de Stan-
dox lak maakt werken in één arbeidsgang moge-

lijk. Maar iets nieuws is het dus niet. Werken in één 
spuitgang kan ook met de bekende Standohyd en 
Standofl eet systemen, en met de meeste blanke 
lakken van Standox.

VWE en DAT Group werken samen om effi  ciënt de juiste technische informatie te leveren. Door een kentekenkoppeling kan het 
schadeherstelbedrijf snel normcalculaties opstellen.

Juiste voertuiginformatie is essentieel volgens VWE
Steeds meer consumenten vragen online off ertes 
op en bestellen ook onderdelen online. Juist 
omdat consumenten steeds beter op de hoogte 
zijn van verschillende tarieven is het belangrijk 
dat het autobedrijf aantoont hoe de kosten zijn 
opgebouwd. VWE helpt het autobedrijf met de 
juiste technische informatie. 
Sinds kort werkt VWE samen met Deutsche Au-
tomobil Treuhand Group. De samenwerking met 
DAT zorgt dat fabrieksinformatie via het Voertuig 
Identifi catie Nummer (VIN) in combinatie met een 
kentekenkoppeling beschikbaar is. VWE  koppelt 
het kenteken aan het VIN, DAT Group levert de 
voertuigspecifi caties. “De samenwerking levert 
veel effi  ciëntie op. De kans op het bestellen van 
verkeerde onderdelen en het opstellen van ver-
keerde calculaties neemt af”, zegt VWE-directeur 
Michel Corveleijn. 
De combinatie van de twee databases is vooral 
interessant voor autoschadeherstelbedrijven, 
expertisebureaus, verzekeraars, leasemaatschap-
pijen, autodemontagebedrijven en hulpdiensten. 
De DAT-normcalculaties omvatten reparatie, 
onderhoud en banden en hagel-, glas- en carros-
serieschade.

VWE biedt ook producten  die vooral voor het 
autobedrijf interessant zijn. VWE helpt klanten van 
het autobedrijf tijdig aan de keuring te herinneren 
via APK-diensten.
Maandelijkse rapportages per e-mail informeren 
het autobedrijf over de jaardoelstellingen en 
geven een indicatie van het aantal te verwachten 

APK’s. En tijdens het keuren helpen de VWE-dien-
sten auto’s sneller af te melden. 
Als een klant een APK bij een ander bedrijf laat 
uitvoeren, geeft VWE dat via APK-alert door aan 
het autobedrijf. Natuurlijk is er altijd verloop, maar 
als het op grote schaal voorkomt, kan het autobe-
drijf daar actie op ondernemen.
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Om iets te kunnen betekenen voor de toekomst 
van het autobedrijf levert Autec-VLT werkplaat-
sequipment die toekomst heeft én zich niet laat 
verrassen door toekomstige ontwikkelingen: 
“Vanwege de lange levensduur mag een VLT-
diagnose- en remmentestbank niet achter lopen 
in de ontwikkeling en wordt er ver in de toekomst 
gekeken. Het product is zo ontwikkeld dat er, 
doormiddel van updates, na ruim twintig jaar nog 
steeds volgens de nieuwste eisen getest kan wor-
den”. Belangrijk! Want voor wie investeert in een 
remmentestbank is het goed om te weten dat zijn 
testbank na een paar jaar niet ineens buitenspel 
staat voor de APK door nieuwe regels uit Brussel 
of Den Haag.
Daarnaast wijst Autec VLT op het gemak en de 
diagnosemogelijkheden van zijn rollenremtest-
bank: “Automatische asweging, 4x4 remmentest 
met automatische herkenning zonder extra 
handelingen, ovaliteitsmeting en controle op een 
slag in de remschijf”. Maar ook: “Applied brake test 
waarmee de volledig elektrische parkeerrem, de 
elektromechanische parkeerrem en de conven-
tionele handrem getest kunnen worden”. En om 
fouten te voorkomen en een eenduidig advies 
aan de klant te kunnen geven: “Een remrapport 
met weergave van: voertuiggewicht, remkrachten, 
remverschil en afremming in procenten”. En dat 
hoeft niet lang te duren: “Al deze informatie is in 
46 seconden te genereren”.
De Autec VLT full option remmentestbank is uit 
te breiden met een ondersteltester en een snel-

spoorplaat. Daarmee heeft het autobedrijf een 
volledige teststraat en bestaat het adviesrapport 
voor de klant uit niet alleen de remmentestge-
gevens, maar ook die van de ondersteltest en de 
sporingsmeting.
Ook bij andere APK-apparatuur doet Autec-VLT 
er alles aan om die inzetbaar te maken voor diag-
nose. Neem de MS810. Die 4-gastester is uitgerust 
met een volledig digitale meetcel, werkend vol-
gens het ‘Non Dispersive Infra-Red’ principe. Om 
daarmee een volledige diagnose uit te kunnen 
voeren, heeft de MS810 een olietemperatuurs-
onde en een toerentalopnemer. Zo kan de MS810 
alle types auto’s testen, met of zonder katalysator 
tot en met de ultramoderne voertuigen met high-
tech motormanagementsystemen. Ook is er een 
keuzemogelijkheid om auto’s op LPG of aardgas 
te diagnosticeren.
Voor de diesels in de werkplaats breidt Autec-VLT 
de MS810 4-gastester uit met de MS910 onder-
houdsvrije roetmeter tot de MS911-Combimeter. 
De roetmeter maakt gebruik van het gedeelde 
fl owprincipe. Dat betekent dat slechts een deel 
van de uitlaatgassen door de rookkamer wordt 
geleid. Voordeel: een compacter ontwerp. Verder 
warmt het krachtige, zelfregulerende verwar-

mingsysteem de cel razendsnel 
op en houdt hem dan constant op 
100°C. Voordeel: “Korte opwarmtijd 
en geen condensatie in de meetcel”. 
De roetmeter kan gebruikt worden 
in combinatie met de CAU-3 nule-
missietestkast.
Voor een vlotte en betrouwbare 
emissiemeting via EOBD (voor voer-
tuigen vanaf 1 januari 2006) biedt 
Autec-VLT de MS2012-scantool: 
“Binnen enkele seconden maakt de 
MS2012 verbinding volgens één van 
de gestelde protocollen om vervol-
gens de hele emissietest binnen 30 
seconden af te ronden. Geen merk, 
voertuigtype, bouwjaar of motor-
code selecteren, maar gewoon 
inpluggen en meten met een uiterst 
eenvoudige bediening. Dat spaart 

kostbare tijd die telt in ieder autobedrijf.”
Zo, daarmee heeft Autec-VLT een complete APK- 
en diagnosestraat neergezet voor het autobedrijf 
dat de toekomst in wil. Alhoewel, compleet? Er 
ontbreekt nog één ding: de hefbrug. Dat moet de 
vierkoloms AL4044VS worden. Met zijn hefhoogte 
van 1950 mm en doorrijbreedte van 2780 mm 
voldoet die prima voor de APK. De pneumatische 
ontgrendeling maakt hem bovendien betrouw-
baar en veilig. Maar de slagvaste en waterdichte 
led-verlichtingsarmaturen maken hem hele-
maal af. Die zijn niet alleen toekomstbestendig 
vanwege hun lage energieverbruik, maar nog 
veel meer dankzij de richtbare lens. Zo valt het 
licht altijd daar waar het nodig is, verblindt het 
nooit de ogen van de autotechnicus. Daar kan het 
autobedrijf de toekomst mee in.  

Goed zicht onder de APK-hefbrug 
AL4044VS, dankzij richtbare led 
verlichting.

Behalve APK-apparatuur levert Autec-VLT ook wielservice 
equipment. Dit is de GTC-SL22pro met volautomatische 
bandenlepel.

Autec-VLT’s 
APK-straat voor
de toekomst

De VLT3233MP22 rem-
mentestbank is samen met 
een ondersteltester en 
snelspoorplaat uit te breiden 
tot een volledige teststraat 
die razendsnel remmen-, 
onderstel- en sporingadvies 
geeft.
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De bandenspanning wordt 
door een sensor voor de brug 
gemeten. Als de spanning te 
laag is, kan de autotechnicus 
de banden direct oppompen 
op de brug.

Sneller, ergonomischer en veiliger werken met Explora
Het aantal hybride en elektrische voertuigen 
neemt toe. Explora biedt de AVL DiTEST HV Safety 
2000 aan. Dat is een all-in-one apparaat om 
metingen aan een elektrische of hybride auto uit 
te voeren. De apparatuur wordt via USB op een 
computer aangesloten. Via de software kan de 
autotechnicus de isolatieweerstand en poten-
tiaalvereff ening bepalen. Uiteraard kan hij ook de 
standaard multimetermetingen uitvoeren. Verder 
geeft DiTEST aan of een auto spanningsloos is. 
Explora levert ook andere producten die van 
belang zijn voor de toekomst van de werkplaats . 
Effi  ciënt werken is belangrijk, Explora biedt 
daarom de Hunter Onderstel Check aan. Dat 
is een testopstelling met een combinatie van 
een remmentestbank, uitlijnapparatuur en een 
bandencontrolesysteem. Elke auto kan zo voor 
binnenkomst gecontroleerd worden. 
Hoe het werkt? De auto rijdt over een sensor die 
de bandenspanning en de profi eldiepte meet. 
De bandenspanning wordt aan de hand van het 
afrolvlak van de band op een sensor bepaald. Een 
lasersysteem meet de profi eldiepte van de band. 
Door middel van de Hunter QuickCheck zijn de 
wielstanden te controleren. Het controleren met 
de onderstelcheck duurt slechts enkele minu-

ten. Na de test print het systeem de gemeten 
waardes uit voor de klant. Als er gebreken zijn, 

kan het autobedrijf 
dat meteen met de 
eigenaar bespreken. 
De Onderstel Check 
is vooral geschikt 

voor bedrijven die veel doorgangen hebben en 
daarom zo effi  ciënt mogelijk willen werken.

Een schone turbo zorgt voor 
een beter presterende motor. 
Het schuim van Wynn’s Turbo 
Cleaner maakt het onder meer 
mogelijk de verstelling van 
VTG-turbo’s zonder demontage 
te reinigen.

Regenereren van het 
roetfi lter vergemakkelijken? 
Toevoegen van Wynn’s DPF 
Regenerator in de tank is 
voldoende.

Wynn’s: reinigen loont
Wynn’s adviseert drie reinigingsproducten die 
uw werkplaats klaar maken voor de toekomst. 
Allereerst de Wynn’s DPF Regenerator: “Dankzij 
het gebruik van roetfi lters bij dieselmotoren is 
de schadelijke uitstoot fl ink verminderd. Door 
korte ritten, stadsverkeer en fi les kan het roetfi lter 
dichtslibben, met vervelende storingen tot 
gevolg. De Wynn’s DPF 
Regenerator verlaagt 
de verbrandingstempe-
ratuur van het roet naar 
450 graden Celsius. 
De verbranding van 
roetdeeltjes verloopt 
gemakkelijker, met 
minder kans op een 
verstopt roetfi lter”.
Wynn’s: “In tegenstel-

ling tot sommige andere producten is demontage 
van de druksensor niet nodig. Toevoeging in de 
brandstoftank is voldoende en na enkele tiental-
len kilometers is al resultaat merkbaar”.
 
Aircoreiniging 
Het gros van de huidige auto’s is met airco 
uitgerust. Maar hoe zit het met het preventieve 
onderhoud? Menig autobezitter staat er niet bij 
stil dat irritatie aan de ogen en luchtwegen of een 
onaangename geur in de auto veroorzaakt kan 
worden door een vervuild aircosysteem. Wynn’s: 
“Het comfort van een aircosysteem kan ernstig 
verstoord worden door bacteriën, schimmels en 
andere vervuiling. De Wynn’s Airco-Clean-behan-
deling biedt een antibacteriële reiniging op basis 
van ultrasone verneveling die het aircosysteem 
tot diep binnenin reinigt”. Wynn’s benadrukt dat 
u met de Aircomatic III het aircosysteem van de 
auto snel en zonder demontage van fi lters kan 
reinigen.
 
Aandacht voor de turbomotor 
Door de downsizing-trend krijgt u steeds vaker 
auto’s in de werkplaats met een turbomotor. Heeft 

u al stilgestaan bij een 
reiniging van de turbo? 
Wynn’s wel: “De stroom 
aan hete uitlaatgassen laat 
een neerslag van olie, roet, 
lak en teer achter, met 
als gevolg dat de turbo 
niet optimaal meer draait. 

Wij adviseren onze Turbo 
Cleaner preventief te gebruiken. Het schuim 
reinigt de in- en uitlaatkant van de turbo met of 
zonder demontage en herstelt de werking van de 
variabele geometrie, wat leidt tot het originele 
turborendement. Het product is onschadelijk voor 
nabehandelingssystemen van de uitlaatgassen”.
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“Alle 5000 CarXpert-autobedrijven in Europa zien in dat aansluiten bij 
een goede formule onontbeerlijk is voor de toekomst”, zegt GroupAuto. 
Waarom dat zo is? “CarXpert biedt ondersteuning in techniek en marke-
ting, exact de gebieden waar een autobedrijf geld verdient.”
Eerst die techniek. Die wordt steeds gecompliceerder in moderne auto’s, 
dus vraagt bijblijven veel training: “Het CarXpert autobedrijf hoeft niet 
zelf trainingen te organiseren. In het DiagnoseXpert Trainingscenter, 
maar ook elders in het land, worden regelmatig trainingen en oplei-
dingen gegeven. Uiteraard gefaciliteerd door CarXpert, want wij zien 
opleidingen als investering in een goede toekomst. Ook op gebied van 
apparatuur, kennis, technische data en -support ondersteunt CarXpert 
het CarXpert autobedrijf.” Maar technisch bijblijven alleen is niet vol-
doende. De klant is volgens CarXpert tegenwoordig niet meer zo trouw 
als vroeger. Dus biedt CarXpert diensten als: ‘Snel gevonden worden op 
internet’, ‘Actief communiceren met de klant, meerdere keren per jaar’, 
‘Een sluitende off erte afgeven’ en ‘Het leveren van extra services’. Zo biedt 
CarXpert alles wat het autobedrijf nodig heeft: “Van inkoopmodules, 
diagnoseapparatuur en professionele uitstraling tot opleidingen en 
kantoorautomatisering”. En dan is er natuurlijk nog de ondersteuning van 
specialistennetwerk DiagnoseXpert.

De CarXpert-formule ondersteunt het autobedrijf met technische kennis, actieve communi-
catie naar de klant en een professionele uitstraling.

CarXpert-bedrijven zijn klaar 
voor de toekomst

In 2011 opende GroupAuto het eigen DiagnoseXpert Trainingscenter. Daar volgen autotech-
nici van de CarXpert-bedrijven een hele reeks praktijktrainingen.

De vethydraulische uitdrukker zorgt voor schadevrij demonteren van klemschroeven.

De universeel toepasbare kogelbouttrek-
ker is door zijn vele instelmogelijkheden 
allround toepasbaar.

Nexus spaart tijd 
in de werkplaats
Het juist demonteren van een lager, fusee- of stuurkogel kan door het missen 
van het juiste gereedschap een lastige en tijdrovende klus zijn. Gelukkig 
biedt Nexus een paar multifunctioneel inzetbare stukken speciaalgereed-
schap.
Omdat de klemschroeven bij modellen van de VAG-groep erg vast kunnen 
zitten, is het voor de autotechnicus moeilijk om die zonder schade te verwij-
deren. Daarom heeft Nexus een vethydraulische uitdrukker genaamd 165 
– SHM3 op de markt gebracht. Met deze uitdrukker is het vanaf nu mogelijk 
zowel de linker als de rechter klemschroeven van de stuurinrichting snel, 
nauwkeurig en schadevrij los te drukken. Een onmisbaar stuk gereedschap 
dat zowel tijd als moeite bespaart.
De Nexus 169-1 W-kogelbouttrekker werkt ook moeite- en tijdbesparend. 
De kogelbouttrekker is universeel toepasbaar, voor zowel een groot aantal 
personenauto’s als voor diverse bestelwagens. Ook voor auto’s met een 
aluminium chassis, zoals bij Audi, BMW en Porsche, is deze trekker uitermate 
geschikt. Omdat het aambeeld en de spindel naar gelang de behoefte te 
verwisselen zijn, is altijd de juiste pasvorm beschikbaar om een kogelbout 
te demonteren. Deze aanpassingsmogelijkheden maken de trekker tot een 
handig stuk gereedschap.
Nog een voorbeeld van slim universeel gereedschap is de Nexus ES113-14. 
Deze driearmige trekker met dunne haken, drie verschillende spandiepten 
en een spanwijdte van 130 mm kent veel toepassingsmogelijkheden. De 
trekker is veelzijdig inzetbaar, de smalle (3,6 mm), robuuste haken zijn ideaal 
voor het plaatsen op onderdelen met weinig houvast. De drie verschillende 
spandiepten (100, 
200, 250mm), maken 
de aanpassingsmoge-
lijkheden compleet. 
Verder zorgen de snel 
verstelbare haken 
dat de autotechnicus 
minder tijd kwijt is met 
het juist afstellen van 
de trekker.

De universeel toepasbare kogelbouttrek-
ker is door zijn vele instelmogelijkheden 
allround toepasbaar.
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GS-Recycling: 
“Verantwoord
ondernemen levert 
geld op”
GS-Recycling is een bedrijf dat inzameling en 
verwerking van vloeibare afvalstoff en verzorgt. 
De inzameling van afvalvloeistoff en zoals afge-
werkte olie, glycolhoudende koelvloeistoff en en 
remvloeistof kan geld opleveren. GS-Recycling 
biedt namelijk na het zuiveren van de afvalstof-
fen deze nieuwe vloeistoff en aan voor verkoop. 
De afgewerkte olie wordt verwerkt tot basisolie, 
het glycol uit afgewerkte koelvloeistof wordt 
teruggewonnen en gebruikte remvloeistof 
wordt gezuiverd om te worden hergebruikt. De 
basisolie kan door het toevoegen van additie-
ven weer als smeermiddel worden verkocht, 
de glycol kan als grondstof aan de chemische 
industrie worden verkocht en de gezuiverde 
remvloeistof kan  weer aan de auto-industrie 
worden verkocht. Dat vloeibare afvalstoff en 
worden hergebruikt, is niet alleen beter voor 
het milieu, het is dus ook goed voor de porte-
monnee van de garagist. GS-Recycling berekent 
namelijk het voordeel door aan haar klanten.
Deze producten worden door GS-Recycling in 
eigen beheer en met groepseigen installaties 
verwerkt. Het op de juiste manier opvangen van 
afvalvloeistoff en in de werkplaats betekent dat 
het bedrijf verantwoord bezig is. GS-Recycling 
voldoet aan alle gestelde normen en is ISO-9001 
en 14001 gecertifi ceerd. Geld verdienen aan 
afvalstoff en is dus synoniem voor verantwoord 
ondernemen. 

Distributeur Hefra le-
vert een half miljoen 
accu’s per jaar.

Hefra: “Als niemand test, blijft de ANWB 
de grootste accuverkoper”
Acculeverancier Hefra is een onafhankelijk han-
delsbedrijf met vier vestigingen in Nederland 
en twee in België. Sinds twee jaar is Hefra de 
distributeur van Varta. Daarnaast levert het be-
drijf private labels. “Bij ons komen drie dingen 
samen”, zegt Directeur business development 
Jeroen Sluis. “Topkwaliteit producten, een 
hele goede distributie (‘s ochtends bestellen is 
dezelfde dag in 
huis) en training.”
Met de huidige 
accutechnologie 
is dat laatste 

essentieel: “Vroeger was het: oude accu eruit, 
nieuwe erin. Dat is nu wel anders. Bijna 80% van 
de nieuwe auto’s heeft een start-stopsysteem 
en een AGM of EFB-accu. Dat maakt de accu-
wissel veel gecompliceerder. De accu kan op 
diverse plaatsen in de auto staan, de auto moet 
onder stroom blijven en de accu moet ingeleerd 
worden”.
Te vaak merkt Hefra dat het universeel bedrijf 
de klant met een moderne auto doorstuurt naar 
de dealer. “Daarom ondersteunen wij het auto-
bedrijf met de VSSP 2.0 van Varta. Dat apparaat 
begeleidt  de autotechnicus stap-voor-stap bij 
de vervanging.”
Dat de VSSP 2.0 tevens een accutester is, maakt 
hem in de ogen van Sluis nog onmisbaarder 
voor de toekomst van het autobedrijf: “Een accu 
gaat circa vijf jaar mee. Als een auto één keer 
per jaar in het autobedrijf komt voor onderhoud 
is een op de vijf accu’s aan vervanging toe. Maar 
als het autobedrijf niet test, blijft de ANWB de 
grootste accuverkoper”.

De Geodyna Optima II controleert banden binnen een minuut 
op scheuren, bulten, snijsporen, blaren en vlakke kanten, hij 
won in 2012 een innovatieprijs.

Weer klaar voor gebruik. Voorbeelden van gezuiverde 
vloeistoff en.

Stokvis zet in op snelheid en effi ciëntie
“Snel en effi  ciënt werken aan een breed scala 
van voertuigen, met een minimum aan inspan-
ning van de autotechnicus”, is volgens Stokvis 
belangrijk in de toekomst. En wat is daar voor 
nodig? Bijvoorbeeld de Hofmann Geoliner 610. 
Dit 3D-uitlijnapparataat voert een nulmeting in 
slechts vijf tot acht minuten uit. Uitslingeren is 
niet meer nodig: een klein stukje naar voren en 
weer terug rollen is voldoende om de velguit-
slag te compenseren.
De Geoliner beschikt niet meer over kwetsbare 
gyroscopen en is dus minder storingsgevoelig. 
Met een aanschafprijs vanaf € 15.950,- is de 
Hofmann Geoliner 610 slecht een paar duizend 
euro duurder dan conventionele uitlijnappara-
tuur. De Geoliner 610 is uitgevoerd met een 
vaste opstelling met een camera aan de muur. 
Daardoor neemt het systeem geen extra ruimte 
in.
Een ander effi  ciënt apparaat van Stokvis is de 
Hofmann Geodyna Optima II. Dit balanceer- en 
diagnosestation gebruikt vijf camera’s om de 
band-/velgcombinatie vanuit verschillende 
hoeken te scannen. In één omwenteling is alles 
geanalyseerd en zijn band- of velgschades 
zichtbaar. De controle duurt in totaal minder 

dan een minuut. Op de internationale vakbeurs 
Reifen in 2012 won de Hofmann Geodyna Op-
tima II de innovatieprijs. En voor € 17.230,- staat 
die innovatie bij u in de werkplaats.
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