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“Ons gereedschap is leverbaar in 49 landen en
zowel in Nederland als daarbuiten groeit de
afzet.We verkopen uitsluitend via grossiers. Elk
land heeft zijn eigen importeur van waaruit het
transport, maar ook activiteit op beurzen of in bla-
den wordt gecoördineerd. In Purmerend is het
hoofdkantoor en van hieruit verspreiden we ook
de gereedschappen voor Europa.” We zien een
hoog magazijn met rijen stellingen. “Bij binnen-
komst van een order voor bijvoorbeeld een ge-
vulde gereedschapskar, wordt deze hier gevuld.
Vervolgens wordt het verpakt en verstuurd.” 

Herkomst
“Ons gereedschap wordt in Taiwan gefabriceerd.
We ontwikkelen eigen mallen, en de eisen waar-
aan het gereedschap moet voldoen. Niet alleen de
vorm van het handvat, maar ook het materiaal
waar dat uit bestaat. Daar gaat overigens flink wat
tijd overheen. Van het bepalen van de juiste mate-
rialen en vorm, tot het daadwerkelijke eisenpak-

ket. Na de pre-productie volgt een testfase. Met
behulp van diverse testkasten wordt gecontro-
leerd of de gestelde kwaliteitseisen zijn gehaald.
Als dat het geval is, wordt het gereedschap in gro-
tere aantallen geproduceerd. Vervolgens wordt al
het gereedschap in Taiwan verzameld, van de ene
fabriek de schroevendraaiers, van de andere de
steeksleutels. Alles wordt vervolgens verwerkt in
sets of losse artikelen met een label en gaat op
transport. Zeventig procent van het gereedschap
komt naar Purmerend voor levering in en om 
Europa. De rest van de landen, leveren we direct
vanuit Taiwan.”

Online actief
Sonic Equipment is een jong bedrijf en ziet kan-
sen online. “Onze catalogus, afgelopen december
bijgesloten bij AMT, wordt altijd goed gelezen,
maar online is zoveel meer mogelijk. Daarom be-
sloten we ook de website te herzien.”
De vernieuwde website kreeg enkele interessante

toevoegingen. “Allereerst is de website nu voor elk
land gelijk. Vooralsnog kent de site alleen Neder-
lands, Engels en Duits, maar er wordt gewerkt aan
een vertaling voor alle te kiezen landen. Naast
deze mogelijkheid is de website overzichtelijker
geworden. Het gereedschap is ingedeeld in ru-
brieken en daarnaast is van elk stuk gereedschap
een foto beschikbaar. Ook tonen we de diverse ei-
genschappen duidelijker. Van het gebruikte mate-
riaal tot de gebruikseisen.”
Ook aan de structuur van bestellen werd gedacht.
Niels Veldt: “In de huidige situatie worden bestel-
lingen vaak telefonisch gedaan. Spraakverwarring
of onduidelijkheid komen daardoor helaas ook
voor. Om dit te voorkomen, heeft elke grossier nu
de mogelijkheid in te loggen om de bestelling on-
line door te geven. Zij kunnen naast de verkoop-
prijs ook hun inkoopprijs inzien. Tevens is de actu-
ele voorraad zichtbaar. Met nieuwsbrieven hou-
den we de grossiers up-to-date over acties en
ander nieuws”.

Digitale tekeningen
Naast een foto van elk stuk gereedschap heeft
Sonic Equipment de maatvoering beschikbaar: “De
vraag welke afmetingen of hoeveel ruimte een
lade van een gereedschapskar heeft, werd vaak ge-
steld. We besloten op de nieuwe website al het
mogelijke te laten zien. Van elke kar en elk stuk
 gereedschap is nu de maatvoering beschikbaar.
Gemakkelijk voor de eindgebruiker, want vergelij-
ken van diverse karren is nu een peulenschil”.
We zien in de vernieuwde catalogus ook QR-codes
bij diverse artikelen staan waarvoor dienen deze?
“Hoewel nog niet veel mensen QR-codes gebrui-
ken zien we hier toekomst in. Het is gemak voor de
eindgebruiker met een smartphone. Door de QR-
code te scannen wordt een video van het stuk ge-
reedschap getoond vanaf ons YouTube-kanaal. Op
deze manier willen we de papieren catalogus meer
tot leven brengen. Een gereedschapskar is nu van
alle zijden te zien, evenals zijn inhoud.”

Efficiency
Naast een goede prijskwaliteitverhouding legt
Sonic zich toe op efficiënt werken. “Onze karren

Sonic Equipment innoveert
Catalogus, website en assortiment grondig vernieuwd 

Sonic Equipment, leverancier van professioneel gereedschap, wil zich in 2012 beter profileren.

Een nieuwe website, uitbreiding van het assortiment en meer activiteit op beurzen moeten

hierin meehelpen. Niels Veldt, directeur van Sonic Equipment, leidt ons rond op de hoofdvesti-

ging in Purmerend en vertelt welke voordelen Sonic’s aanpassingen het autobedrijf bieden.

De showroom van Sonic Equipment in Purmerend toont al het leverbare gereedschap.
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konden al flexibel worden ingedeeld met de di-
verse voorbereide foam-matten. Ook die hebben
we nu doorontwikkeld. Na onderzoek onder de
doelgroep zijn er nieuwe samenstellingen ontwik-
keld om de juiste gereedschappen op de juiste
plek te hebben. Gemakkelijk voor de autotechni-
cus, elk gereedschap heeft zijn eigen plek. Zoeken
naar gereedschap is niet meer nodig.”

Nieuw voor 2012
“De S10 kar is de meest verkochte gereedschaps-
kar, maar toch kregen we opmerkingen over op-
bergruimte en andere zaken. Daarom hebben we
de S11 geïntroduceerd. Hij is iets groter in omvang
en biedt 50% meer bergruimte. De S11 heeft weer
diverse indeelmogelijkheden en ook de afvalbak,
spuitbussenbak en papierrolhouder ontbreken
niet. We verwachten dat de S11 het succes van de
S10 kan gaan evenaren.”
Behalve de karren en losse sets is ook het assorti-
ment speciaalgereedschap verder uitgebreid. Veldt:

“Van remzuiger- en lagertreksets, tot meetsets als
compressie- en retourstroomtester zijn nu lever-
baar in handige koffers. Ook willen we meer merk-
vastekarren introduceren, net als we die nu al voor
VW/Audi, BMW en Mercedes aanbieden”. Deze kar-
ren zijn speciaal ingericht op de werkzaamheden
van de dealerwerkplaatsen van deze merken. Naast
het standaard gereedschap is de kar uitgerust met
specifiek merkgereedschap. “Er is behoefte aan,
want in Duitsland zijn we ‘preferred supplier’ van
gereedschapskarren aan dealers van deze merken”.

Los gereedschap
Hoewel Sonic Equipment vooral bekend staat om
zijn gevulde gereedschapskarren vraagt Veldt ook
aandacht voor los gereedschap. “We hebben di-
verse sets, maar uiteindelijk is elk stuk gereed-
schap ook los te koop. Elk jaar een inventarisatie
van de karren in de werkplaats is dus geen enkel
probleem meer. Door de foam-matten wordt snel
duidelijk of iets ontbreekt en via de website is snel
de ‘boodschappenlijst’ samen te stellen.”

Modules
Zeker ook interessant zijn de complete wandsyste-
men. Deze modules, onderdeel van het Modular
Storage System (MSS), zijn nu geheel naar wens
samen te stellen. Van opbergkast tot ladesysteem,
van houten tot stalen werkblad. De maten zijn zo
uitgevoerd dat er diverse combinaties mogelijk
zijn. “Het is net als met een keuken, je kiest diverse
benodigdheden waarna het naadloos bij elkaar
aansluit. We verwachten hier veel van.”

Klaar voor de toekomst
Uitbreiding van het assortiment, een ‘interactieve’
catalogus en nieuwe website met technische teke-
ningen, foto’s en video’s van gereedschap. Het lijkt
een geslaagde make-over te zijn. Veldt: “We den-
ken hiermee Sonic persoonlijker te maken en klaar
te zijn voor de toekomst. Men gaat ons actief op
beurzen zien en we demonstreren graag wat we in
huis hebben. Daarnaast ontvangen we graag feed-
back van autotechnici. Ook als er kritiek is. Dat
houdt ons scherp”.

Voor heel Europa wordt het gereedschap in Purmerend verzameld en klaargemaakt voor verzending.

Met het Sonic Foam System
(SFS) wordt efficiënt sleute-
len  eenvoudiger.Het Modular Storage System

(MSS) is nu geheel vrij in te
delen.

Scan met uw smartphone deze QR-code en
bekijk de bedrijfsfilm van Sonic. 
Geen smartphone? Op www.sonicshop.nl 
is de video eveneens te vinden.

Scan de QR-code
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