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AMT gaat live: hét kennisevenement voor de automotive professional

AMT Live: Leren, beleven en o n
Op woensdag 25 september en donderdag 26 september 2013 organiseert AMT hét kennis-

evenement voor de automotive professional: AMT Live. Tijdens AMT Live staat leren, beleven 

en ontmoeten centraal. Wat, hoe en met wie? Daarop blikken we vooruit op deze pagina’s.

 Op 25 en 26 september aanstaande is de vloer 
van de Evenementenhal in Gorinchem gevuld met 
stands, inspiratiepleinen, theaters en een centraal 
AMT Ontmoetingsplein. Alles gericht op leren, 
beleven en ontmoeten. Op deze pagina’s maken 
we vast een virtueel rondje. Gaat u mee? Op de 
beursvloer treff en we een groot aantal partners, 
voor het autobedrijf, het bandenbedrijf en het 
schadeherstelbedrijf. U treft er leveranciers van 
gereedschap en werkplaatsequipment, maar ook 
van onderdelen, olie, banden, automatisering en 
nog veel meer. Natuurlijk bent u vrij om op eigen 

houtje de stands af te struinen, maar u kunt ook 
deelnemen aan een of meer Themaroutes. Met 
een groep gelijkgestemden doet u dan een reeks 
stands en pleinen aan die in uw interessesfeer 
liggen. Onderweg doet u een schat aan kennis 
en inspiratie op in een serie korte presentaties 
en demonstraties. Elders op deze pagina’s leest u 
meer over de Themaroutes. 

   Auto-, banden- en schadeherstelbedrijf 
 AMT Live zou AMT Live niet zijn zonder de Ken-
nissessies in de Technisch Theaters. Het centrale 

thema voor alle optredens in de Theaters is: 
‘Verbeter het rendement in uw werkplaats’. En dat 
kan zowel in de werkplaats van het autobedrijf, 
het bandenbedrijf als in het schadeherstelbedrijf 
zijn. Kijk maar naar de onderwerpen die aan bod 
komen in de Kennissessies: TPMS, APK, DSG en 
Euro 5, maar ook Loyaliteit, Werkplaatseffi  ciency, 
Moderne verbindingstechnieken en Hiqure. 
 Meer weten? Natuurlijk gaan we elders op deze 
pagina’s wat dieper in op de onderwerpen. Wel 
zo makkelijk als u de drie Kennissessies van uw 
voorkeur moet aanvinken. Wacht daar overigens 
niet te lang mee, want het aantal stoelen in de 
Theaters is beperkt!   
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AMT Live, het programma
13.00 uur Deuren open!
13.30 uur Welkom bij AMT Live door uitgever Aart Freriks en hoofdredacteur Tom Polman
13.40 uur Leren van een winnaar! Autobedrijf Marco van Beek is Bovag Autobedrijf van het  
 Jaar 2012. Hoe gaat Van Beek om met klanten en medewerkers? Waar investeert  
 zijn bedrijf in en waar niet in? Sluit hij zich wel of niet aan bij een garageformule?  
 Kortom: leer van de fi losofi e van een winnaar!
14.10 uur Eerste ronde Themaroutes: Banden, Schade, Werkplaats, Leren.
14.30 uur Start Kennissessies Rendement in de werkplaats. U kunt er maximaal drie volgen.
16.25 uur Tweede ronde Themaroutes: Banden, Schade, Werkplaats, Leren.
18.35 uur Gastspreker op het AMT Ontmoetingsplein.
19.15 uur Derde ronde Themaroutes: Banden, Schade, Werkplaats, Leren.
20.30 uur Bekendmaking winnaars
 - woensdag 25 september: Winnaar IDRT kennistest
 - donderdag 26 september: ATC Trofee uitreiking
20.45 uur Afsluiting en AMT borrel. Maak kennis met de AMT-redactie onder het genot van  
 een hapje en een drankje op het AMT Ontmoetingsplein.
22.00 uur Einde programma.
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 TEKST: PAUL JANSSEN, ERWIN DEN HOED / BEELD: JAN LIEFTINK 

o ntmoeten!
  Mis het niet!
Op de volgende pagina’s in deze AMT Live-special 
stellen we het grootste deel van de partners op 
de stands en pleinen kort aan u voor. Praktisch, 
zo kunt u zich vooraf vast oriënteren en welover-
wogen keuzes maken voor de Themaroutes en 
Kennissessies. Over één plein hebben we dan 
nog niets gezegd, ons eigen AMT Ontmoetings-
plein. Bovag Autobedrijf van het Jaar-winnaar 
Marco van Beek presenteert er zijn formule voor 
succes, er treden gastsprekers op, de winnaars 
van de IDRT-Kennistest en de ATC Trofee worden 
er bekendgemaakt, én…, u maakt er kennis met 
de AMT-redactie.  D it is AMT, maar niet in print of 
online, nee, levensecht! We verwelkomen u graag 
in Gorinchem. Vergeet dus niet u en uw medewer-
kers tijdig in te schrijven op www.amtlive.nl, en 
maak gebruik van de kortingscode die wij voor u 
als abonnee bij deze dubbeldikke AMT gevoegd 
hebben. Graag tot ziens op 25 en 26 september!       

Prachtig zo’n beursvloer met stands en inspiratie-
pleinen, maar als je er alleen langs slentert steek 
je te weinig op. Op AMT Live gaat dat anders. Hier 
leiden Themaroutes u langs de stands en inspira-
tiepleinen van uw interesse. Op de ene stand ziet u 
een korte presentatie, op de andere neemt u deel 
aan een demonstratie. De route eindigt na een uur 
en een kwartier. In die tijd heeft u nieuwe kennis 
opgedaan, inspiratie getankt en kennisgemaakt 
met deskundigen die beslist iets voor uw bedrijf 
kunnen betekenen. Kortom, vergeet bij uw inschrij-
ving op www.amtlive.nl niet de Themaroutes van 
uw voorkeur aan te vinken. De starttijden van de 
Themaroutes zijn 14.10 uur, 16.25 uur en 19.15 uur. 
Iedere Themaroute start vanaf het AMT Ontmoe-
tingsplein. Wat er allemaal te leren en te beleven is 
tijdens die routes? Neem hier vast een voorproefj e!

 Banden
 Banden bestellen via  Tyreweb , hoe werkt dat? Op 
een groot beeldscherm demonstreert Tyreweb zijn 
eenvoudige bestelsysteem inclusief de voorraad-
status. Nee verkopen aan de klant behoort tot het 
verleden.

 Schade 
‘De nieuwe manier van schade calculeren’ met 
DAT-Calculate Pro van  VWE . Wat houdt dat in? 
Neem deel aan de Themaroute en bezoek het VWE-
theater.
Hoe benader je effi  ciënt een storing die is voort-
gekomen uit een schade? En welke componenten 
moeten opnieuw ingeleerd of gecodeerd worden? 
 GMTO  geeft antwoord.

 Werkplaats
Kroon-Oil  legt aan de hand van een video en een 
live presentatie uit hoe de Powerfl ush werkt en het 
belang van een grondige spoeling van een automa-
tische transmissie.
Wat kan het  SKF  Pole Position Plus-programma voor 
het autobedrijf betekenen? De lagerfabrikant legt 
het graag uit tijdens de Themaroute. Verder gaat 
SKF in op de nieuwe commerciële training.
Welke gereedschappen heeft de autotechnicus 
nodig? En hoe draagt een goede gereedschapskist 
bij aan effi  ciënter werken?  Sonic  geeft het ant-

woord en toont de ideale gereedschapskar.
‘Coldax, het originele alternatief’ is de slogan van 
Coldax. Benieuwd of er een alternatief voor in uw 
werkplaats bij zit?  USN-Centuri  presenteert het 
Coldax-assortiment.
 Philips  licht een tipje van de sluier op van de 
inhoud van de Light & More Xenon trainingen en 
presenteert zijn inspectielampen.
Wat verwacht het autobedrijf van een olieleveran-
cier?  Comma  gaat het gesprek graag aan tijdens 
een interactieve presentatie over de producten, 
service en het Comma garageconcept.
 Computer Service Wieberdink  praat u bij over de 
voordelen van de juiste automatisering en software 
voor het autobedrijf.
 GMTO  laat zien hoe de autotechnicus de hogedruk-
opbouw van een common rail dieselmotor test aan 
de hand van de retourfl ow van de verstuivers met 
de RFS400.
 Mobil  helpt u de effi  ciëntie en het rendement van 
uw autobedrijf te verbeteren. Hoe? Ontdek het 
tijdens de Themaroute.
 “Weten wat er speelt in de werkplaats en sturen 
op wat er komen gaat is zeer belangrijk”, zegt  VWE . 
Tijdens de themaroute wijst VWE de weg naar: ‘Een 
volle werkplaats’.
Investeren in R-1234YF aircoserviceapparatuur 
of niet?  Dometic  heeft de juiste apparatuur, maar 
biedt ook een andere oplossing voor het autobe-
drijf...
 Forté  gaat kort in op de nieuwste technische 
ontwikkelingen van brandstofmotoren, het belang 
van onderhoudsmatige reiniging van de motor, 
aircoreiniging en het aanbieden van het product 
aan de consument.

 Leren
PSB  ontwikkelde een app die de snelweg door de 
APK-regelgeving belooft te zijn. Maakt de app dat 
waar? Vind het uit bij de presentatie van PSB.
Sleutelen op AMT Live bij  SKF . Tijdens de The-
maroute laat SKF zien hoe een wiellager ge(de)
monteerd wordt. Speciaal gereedschap is hierbij 
onmisbaar. 
Hoe werkt de moderne auto-elektronica en hoe 
ontstaan foutcodes?  GMTO  licht het op praktische 
wijze toe in de Themaroute.

Themaroutes, vink ze aan!
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Kennissessies: Verbeter het rendement in uw werkplaats!
Het zijn kleine details die het verschil uitmaken 
tussen een verliesgevende of juist een heel 
rendabele werkplaats. De juiste kennis, het juiste 
gereedschap en oog voor de behoeften van 
klanten en medewerkers kunnen wonderen doen. 
De Kennissessies op AMT Live helpen u bij het 
verrichten van die wonderen. Inschrijven voor de 
Kennissessies doet u bij uw inschrijving voor AMT 
Live op www.amtlive.nl. Maar let op: U kunt maxi-
maal drie Kennissessies volgen! Kijk daarom hier 
vast welke onderwerpen voor u het belangrijkst 
zijn. Alle informatie over tijden en locaties vindt u 
op www.amtlive.nl.

Kennissessie A: TPMS, hoe gaat u daarmee om?
Bent u voorbereid op TPMS in de werkplaats? 
Vanaf 1 november 2014 moet elke nieuwe auto 
voorzien zijn van TPMS. Tijdens deze kennissessie 
over TPMS leert u alles over de twee TPMS-syste-
men die worden toegepast. Oók op het gebied 
van service tijdens een onderhoudsbeurt of ban-
denwissel verschillen ze. Wat doet u met een auto 
met TPMS? Stuurt u de klant naar de dealer om de 
TPMS-sensoren in te lezen? Of pakt u de hand-
schoen zelf op? Het is gemakkelijker dan u denkt.
Spreker: Frank Joosten  
(Manager opleidingen VACO)

Kennissessie B: APK in 2014 en verder...
De APK is de levenslijn van het autobedrijf. Weten 
wat er speelt omtrent de regelgeving is daarom 
noodzaak. Welke wijzigingen in de APK-regelge-
ving staan ons in 2014 te wachten? Wat wordt er 
in Brussel besloten? En: Wat zijn de gevolgen voor 
uw werkplaats? Natuurlijk komt ook de digitalise-
ring van het APK-boek aan de orde. Bezoek deze 
Kennissessie en u bent klaar voor de toekomst van 
de APK.
Spreker: Henk Bussink  
(Manager APK Processondersteuning RDW)

Kennissessie C: Hoe benut het autobedrijf de 
voordelen die Euro-5 biedt?
Sinds september 2009 is de Euro 5-regelgeving 
van kracht. Deze regelgeving biedt kansen voor 
de bedrijven die zich met reparatie en onder-
houd bezighouden. Technische informatie over 

Euro 5-voertuigen moeten toegankelijk zijn. 
Door gebruik te maken van een generieke J2534 
interface, kunt u via de website van de autofabri-
kant diagnose-informatie en software-updates 
downloaden. Maakt uw werkplaats optimaal 
gebruik van deze mogelijkheid? Laat u informeren 
en inspireren tijdens deze Kennissessie.
Spreker: Frank Bouman  
(Topmonteur en Diagnose Specialist)

Kennissessie D: Sleutelen aan loyaliteit
In deze Kennissessie leert u aan de hand van tien 
concrete stappen hoe u klanten aan uw bedrijf 
bindt door slim gebruik te maken van internet, 
social media en gaming. Meer service- en klantge-
richt werken levert een positief resultaat op. Met 
eenvoudige middelen bereikt u veel. Vergroot de 
loyaliteit van klanten en medewerkers. Jurriaan 
van Rijswijk verrast met spraakmakende ideeën en 
zijn visie op klanten en loyaliteit.
Spreker: Jurriaan van Rijswijk  
(Gaming Architect en Director Monpelier Venture)

Kennissessie E: Werkplaatsefficiency,  
maximaliseer de inkomsten uit de werkplaats!
Als startpunt kiezen we het moment dat de klant 
zich meldt. Als eindpunt kiezen we het moment 
dat de klant thuis met een glimlach terugdenkt 
aan het bezoek aan het autobedrijf, uiteraard na-
dat hij de factuur betaald heeft. Wat er tussen ligt 
noemen we het serviceproces. In dat proces zijn 
vele momenten waarop de ene processtap wacht 
op de andere: de klant wacht op het autobedrijf, 
de monteur wacht op toestemming van de klant 
of monteurs wachten op elkaars gereedschap. 
Door die plekken in uw eigen bedrijf te herken-
nen, kunt u een efficiencyslag maken die meestal 
bestaat uit ‘kleine beetjes die samen één grote 
maken’. Aan het eind van deze Kennissessie gaat 
u de zaal uit met punten die morgen al euro’s 
opleveren.
Spreker: Oskar Bronsgeest (Partner W&D)

Kennissessie F: Moderne reparatietechnieken 
in het schadeherstel
De moderne carrosserie telt een grote vari-
atie aan verbindingstechnieken. Naast de 

conventionele technieken zoals schroeven, MIG/
MAG- en weerstandslassen wordt lijmen steeds 
meer toegepast. Toepassing van geavanceerde 
staalsoorten, lichtmetalen en kunststoffen maken 
lassen vaak onmogelijk. Om de kwaliteit van het 
schadeherstel hoog te houden, is gedegen kennis 
nodig van de toegepaste verbindingstechnieken. 
In deze Kennissessie krijgt u technische uitleg en 
toelichting op deze verbindingstechnieken in het 
schadeherstel.
Spreker: Willy Sprockel  
(Adviseur Techniek en Opleiding FOCWA)

Kennissessie G: Geen angst voor de  
Dual Shift Gear
Volkswagen introduceerde de DSG-versnellings-
bak in 2003. Een razendsnel schakelende bak die 
snel aan populariteit won. Dus komt de DSG nu 
meer en meer in de werkplaats. 
Zegt u: “Kom maar op, wij servicen die auto’s”? 
Of bent u voorzichtiger en bedacht op lastige 
storingen? TVS Engineering houdt zich al jaren 
bezig met de DSG-techniek. TVS-eigenaar Ronald 
Logmans is daarom de aangewezen persoon om 
antwoord te geven op vragen als: 
Hoe werkt een DSG? Waar moet u op letten tijdens 
onderhoudswerkzaamheden aan de auto? 
Zijn er do’s and don’ts? Wat moet u doen in het 
geval van een storing of klacht van een klant? 
Kortom, onmisbare kennis, zowel bij onderhoud 
als bij inruil.
Spreker: Ronald Logmans  
(Director TVS-Engineering)

Kennissessie H: Einde aan de mythes over 
Hiqure
Er is veel discussie over de kwaliteitsnormering 
Hiqure en de consequenties voor het schadeher-
stelbedrijf. De markt is klaar om het concreet aan 
te pakken, de mythes te ontkrachten en ervarin-
gen te delen. Dus doen we dat op AMT Live. 
Schadeherstellers zelf vertellen over hun erva-
ringen: Wat gaat er goed en wat kan beter. Alles 
om u te inspireren een schadeherstelbedrijf neer 
te zetten dat klaar is voor de steeds complexer 
wordende voertuigen.
Spreker: Nader bekend te maken
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 Comma is strategisch part-
ner van Vascol Benelux. Het 
bedrijf levert smeermiddelen 
en vloeistoff en direct aan 
autobedrijven en fl eetowners. 
Het zogenoemde Comma ga-
rageconcept biedt een aantal 
voordelen voor het autobedrijf. 

Vorig jaar verkocht ExxonMobil 
Comma aan Cosan. Cosan is een 
Braziliaans bedrijf gespecialiseerd 
in infrastructuur en energie. Het 
bedrijf is voornemens om van het 
merk Comma een grote Europese 
speler te maken als producent en 
leverancier van olie en vloeistoff en 
voor personenauto’s en vrachtauto’s. 
De samenwerking met Vascol moet 
daar in Nederland aan gaan bijdra-
gen. Het nieuwe Comma garage-
concept bestaat uit meer dan alleen 
het leveren van motorolie, rem- en 
koelvloeistoff en, onderhoudspro-
ducten en handzepen. Deelne-
mende autobedrijven ontvangen 
toegang tot de productzoeker op 
kenteken, oliedisplays, een voorde-

lige leenauto inclusief reclame voor 
het autobedrijf en meermaals per 
jaar een marketingactie. Uiteraard 
kunnen autobedrijven gebruikma-
ken van technische en commerciële 
ondersteuning van Comma.

 Kans op prijzen 
Comma focust zich op het 
autobedrijf en wil weten wat de 
garagehouder bezighoudt. Hoe kan 
Comma samen met het autobedrijf 
een win-winsituatie creëren? 
De onderhoudskosten en marge op 
olie staan onder druk. Bezoekers van 
AMT Live kunnen bij Comma prijzen 
winnen. Hoe werkt dat? Bezoekers 
kunnen ideeën aandragen over 
hoe Comma autobedrijven kan 
ondersteunen op het gebied van 
rentabiliteit, innovatie, milieuvrien-
delijkheid en het vertrouwen van de 
consument.

CSW: “Werk aan auto’s, niet aan de boekhouding”
 “Automatisering biedt veel 
voordelen en geautoma-
tiseerd zijn scheelt een 
hoop tijd”, zegt Compu-
ter Service Wieberdink. 
Benieuwd wat CSW voor 
uw bedrijf kan betekenen 
met het softwarepakket 
AutomaaT of TradeMate? 
Bezoek CSW op AMT Live. 

Op AMT Live toont Computer 
Service Wieberdink AutomaaT, 
een softwarepakket voor 
garagebedrijven, en TradeMate. 
Dat is een softwarepakket voor 
handelsbedrijven en grossiers. 
Op de stand laat CSW zien hoe 
automatisering het autobedrijf 
kan ondersteunen en veel werk 
uit handen kan nemen. Aan 
de hand van een presentatie 
en demonstraties worden de 
producten toegelicht.

Steeds meer bedrijven stappen 
af van papier en gaan over op 
digitale administratie. Vanuit 

AutomaaT en TradeMate is 
het mogelijk om de complete 
boekhouding te doen en van 

daaruit de btw-aangifte te be-
rekenen. Een autobedrijf moet 
zich immers bezighouden met 
auto’s en niet met de boekhou-
ding. Ook in de dagelijkse werk-
zaamheden biedt de software 
gemak. Facturen worden ge-
boekt, bandenwissels worden 
bijgehouden en de historie is 
snel te raadplegen. Omdat alles 
digitaal is, kan het autobedrijf 
snel een statistisch rapport op-
vragen, waardoor het een goed 
beeld krijgt over het reilen en 
zeilen van het bedrijf.
AutomaaT en TradeMate zijn 
geschikt voor autobedrijven 
van ieder formaat. Dankzij het 
gebruik van de laatste tech-
nieken en koppelingen met 
andere software en databases 
horen AutomaaT en TradeMate 
tot de meest complete pakket-
ten op de markt.

Win prijzen bij Comma

Comma biedt het autobedrijf meer dan alleen 
olie en vloeistoff en. Bedrijven kunnen zich 
aanmelden voor het Comma garageconcept.

Papieren administratie is overbodig met het softwarepakket AutomaaT. Op AMT Live 
licht Computer Service Wieberdink de mogelijkheden graag toe.
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 Een groeiende groep consu-
menten vindt naast kwaliteit 
ook de prijs van onderdelen 
belangrijk. Doyen Auto biedt 
een compleet assortiment au-
tomaterialen, onder de naam 
Requal, dat daarmee rekening 
houdt. Requal richt zich op 
voertuigen ouder dan vier jaar. 

Het assortiment bestaat uit veertien 
productlijnen zoals schokdempers, 
remmen, fi lters, ruitenwissers, 
riemen en batterijen. De producten 
zijn afkomstig van verschillende 
Europese A-fabrikanten. Doyen 

Auto geeft twee jaar garantie op alle 
producten.
Op AMT Live laat Requal bezoekers 
kennismaken met ‘het complete 
alternatief’, zoals Doyen Auto zijn 
private label noemt.
Requal onderscheidt zich door het 
complete pakket aan producten 
in het zogenoemde B-segment. 
Daarmee kan het autobedrijf zich 
onderscheiden en scherpe prijzen 
aan de klanten aanbieden. Op AMT 
Live vertellen de medewerkers van 
Doyen Auto u graag meer over de 
producten en 25 tot 35 procent 
lagere tarieven.

Effi ciënt storingen
oplossen met GMTO
 De moderne auto-elektronica 
wordt steeds uitgebreider. 
Maakt dat storingzoeken inge-
wikkelder? “Niet per defi nitie”, 
zegt GMTO. “Diagnose stellen 
is alleen complexer geworden 
door de hoeveelheid aan sys-
temen en de informatie-uitwis-
seling via datanetwerken”. Hoe 
ga je daar als autotechnicus 
mee om? GMTO organiseert op 
AMT Live doorlopende work-
shops. Een bezoek waard! 

“De componenten die autofabri-
kanten gebruiken om elektrische 
toepassingen te realiseren zijn over 
het algemeen bekend. Ze krijgen 
alleen een andere of extra functie”, 

zegt GMTO. Het bedrijf verzorgt op-
leidingen waarin de autotechnicus 
leert hoe de moderne auto-elektro-
nica functioneert en hoe foutcodes 
gegenereerd worden. Uiteraard is 
het doel om de storing op te lossen, 
daarvoor moet je als autotechnicus 
effi  ciënt de juiste apparatuur ge-
bruiken om alle benodigde informa-
tie bij de foutcode te controleren.
Naast trainingen ontwikkelde GMTO 
ook verschillende diagnosetools op 
basis van de vierkanaals ATS5004D 
diff erentiaal scope. De scoop is met 
andere testers te combineren, zodat 
er een compleet diagnosestation 
ontstaat. 
GMTO richt zich niet alleen op 
het autobedrijf, maar ook op het 
autoschadebedrijf. Vanaf 2015 moet 
ieder Focwa-lid aan de Auto Schade 
Technicus, kortweg AST, kwalifi -
caties voldoen. GMTO organiseert 
trainingen voor de AST-opleiding. In 
de opleiding leert de medewerker 
hoe hij elektrische storingen in een 
schadevoertuig kan oplossen.
Wie er na de trainingen nog steeds 
niet uitkomt, kan gebruikmaken van 
de technische ondersteuning van 
GMTO. “Door samen te werken lukt 
het om alle storingen effi  ciënt op te 
lossen”, zegt GMTO.

Requal-onderdelen: een kwart tot een derde goedkoper

Het assortiment Requal be-
staat uit veertien productlijnen 

en richt zich op voertuigen 
ouder dan vier jaar.

“Diagnose stellen is complexer door de hoe-
veelheid systemen”, zegt GMTO. “Wij leren deel-
nemers hoe auto-elektronica functioneert”.

 Forté was de eerste onder-
neming in Nederland die 
het probleem van vervuiling 
van brandstofsystemen en 
motoren serieus aanpakte. Wat 
kunnen we 25 jaar later nog 
van Forté leren?

 In de 25 jaar dat Forté op de markt is, 
is er veel veranderd. Voertuigen zijn 
sneller, veiliger, zuiniger, comfor-
tabeler en complexer geworden. 
En de ontwikkelingen staan, mede 
onder invloed van de milieueisen, 
niet stil. “Daarom wordt het steeds 
belangrijker om bij elke onderhouds-
beurt aandacht te besteden aan het 
reinigen van de motor”, zegt Forté.

Tijdens AMT Live 2013 staan de 
adviseurs van Forté klaar om al uw 
vragen te beantwoorden. Die kun-
nen gaan over nieuwe technische 
ontwikkelingen op motorengebied, 
over motorvervuilingsproblemen 
en oplossingen of over bijvoorbeeld 
het belang van onderhoudsmatige 
aircoreiniging. Maar de adviseurs 
staan u ook graag te woord om u 
te helpen met een verbeterde ef-
fi ciëntie in de werkplaats, verhoging 
van marge en omzet en verbetering 
van de klanttevredenheid. Oh ja, 
en natuurlijk heeft Forté ook een 
speciale AMT Live actie? Hoeveel 
voordeel die u oplevert? Vind het uit 
op de Forté-stand.

Tevreden klanten en 
meer marge met Forté

‘The place to be’ voor wie zoekt naar oplossingen voor motorvervuiling.
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 Een automatische transmissie 
vereist regelmatig onderhoud. 
Kroon-Oil introduceerde 
daarvoor de Powerfl ush. Op 
AMT Live demonstreert de 
smeermiddelenfabrikant de 
geavanceerde spoelautomaat. 
Wat levert de Powerfl ush het 
autobedrijf op? 

Met de Kroon-Oil Powerfl ush 
spoelautomaat spoelt de autotech-
nicus de automatische transmissie 
inclusief leidingen en koppelomvor-
mer. Na het spoelproces wordt het 
systeem met nieuwe ATF gevuld. 

Bij een normale verversing op de 
ouderwetse manier, wordt volgens 
Kroon-Oil slechts 30 tot 40 procent 
van de oude ATF vervangen door 
nieuwe ATF-vloeistof. Kroon-Oil 
geeft op AMT Live drie keer per dag 
een demonstratie van de Powerfl ush 
en de bezoeker krijgt inhoudelijke 
informatie over het belang van het 
tijdig vervangen van ATF. 
De Powerfl ush is ook geschikt voor 
stuurbekrachtigingssystemen.
De Powerfl ush biedt niet alleen 
voordelen voor de levensduur van 
de automatische transmissie, maar 
ook voor de werkplaatsbezetting. 

Powerfl ush biedt garagebedrijven 
de mogelijk om het spoelen als extra 
activiteit te ontwikkelen. Dat zorgt 
voor meer werk in de werkplaats.

Als technisch kennispartner staat 
Kroon-Oil natuurlijk ook klaar om 
antwoord te geven op vragen over 
smeermiddelen.

Maha richt live uw werkplaats in

 Maha Nederland is sinds 1986 leverancier van premium 
werkplaatsinrichting in Nederland. Op AMT Live vertelt de 
leverancier over alle aspecten van het inrichten van een nieuwe 
werkplaats of het verbouwen van een bestaande werkplaats. 
Heeft u (ver)bouwplannen? Lees dan snel verder. 

Op zijn stand op AMT Live toont Maha de voordelen van een goede 
werkplaatsinrichting. Uw nieuwe werkplaatsinrichting? Dat kan. Mail uw 
werkplaatstekening naar info@mahanederland.nl, uploaden op www.ma-
hanederland.nl of per post sturen naar Maha Nederland, Bleek 4, 4206 CD 
Gorinchem kan ook. Maha zorgt dat tijdens de vakbeurs de contouren van 
de werkplaats klaar staan. Zo kunt u samen met de specialist van Maha 
de mogelijkheden bespreken en de inrichting intekenen. Maha gebruikt 
daarvoor een geavanceerd tekenprogramma en een groot scherm.

Automaat spoelen met 
Kroon-Oil Powerfl ush

De Kroon-Oil Powerfl ush spoelt de automatische transmissie en vult die met nieuwe ATF. Kroon-Oil 
geeft op 25 en 26 september drie keer per dag een presentatie.

Waar plaatst u de remmentestbank die vanaf 1 mei 2014 voor de APK 2 verplicht is? Stuur uw 
werkplaatstekening op naar Maha en ontdek de mogelijkheden op AMT Live.

 Investeren in airco-
serviceapparatuur 
voor R-1234yf, is 
dat verstandig? Het 
aantal auto’s met 
het nieuwe airco-
koudemiddel neemt 
toe. Toch zijn er op 
dit moment maar 
weinig autobedrij-
ven met de juiste 
apparatuur om deze 
systemen te ser-
vicen. Waeco biedt 
een oplossing. 

Waeco wil inspelen op 
de aarzelende houding 
van het autobedrijf om 
te investeren in appara-
tuur voor het nieuwe koudemiddel. 
Waeco introduceert daarom een 
nieuw aircopartnernetwerk met on-
geveer vijftien specialisten in Neder-
land en tien in België. Die bedrijven 
moeten Nederland en België afdek-
ken. De deelnemende bedrijven 
zijn al langer partners van Waeco. 
Deelname aan het partnernetwerk is 
kosteloos. De deelnemers gebruiken 
de apparatuur en kennis van Waeco. 
Partnerbedrijven zijn te herkennen 
aan het Waeco-schild en ontvangen 
gepersonaliseerde brochures die 
het bedrijf kan verspreiden. Op een 

website worden alle 
partners met contact-
gegevens vermeld, 
zodat autobedrijven in 
de buurt snel een airco-
servicepartner kunnen 
vinden. Aircosystemen 
waar een Waeco-partner 
aan gewerkt heeft, krij-
gen een genummerde 
verzegeling over de 
aansluitventielen. Dat 
voorkomt onduidelijk-
heid en het mengen van 
het koudemiddel.
  Lid worden heeft voor 
de aircospecialist vooral 
voordelen op het ge-
bied van marketing en 
technische ondersteu-

ning. Vrijwel iedere nieuwe perso-
nenauto beschikt standaard over 
een aircosysteem. Maar niet ieder 
autobedrijf wil investeren in de ken-
nis en apparatuur voor het R-1234yf 
koudemiddel. De aircospecialist 
krijgt zo nieuwe kansen. 
Het aircoservicenetwerk start in 
Nederland en België en volgens 
Waeco is de kans groot dat het con-
cept daarna ook in het buitenland 
geïntroduceerd wordt. Waeco pre-
senteert op AMT Live alle voordelen 
en demonstreert de aircoservice-
apparatuur.

Waeco start R-1234yf netwerk

Een auto met een 
R-1234yf aircosysteem 
in de werkplaats, maar 
geen apparatuur? Geen 
nood, Waeco start een 
aircoservicenetwerk 
waar bedrijven terecht 
kunnen met een R-
1234yf aircosysteem.
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 Geluiden tijdens het rijden, 
remtrillingen en ABS-storingen 
kunnen allemaal het gevolg 
zijn van verkeerd gemonteerde 
wiellagers. Wiellagerfabrikant 
NTN-SNR en gereedschaps-
fabrikant Hazet slaan de han-
den ineen. Op AMT Live tonen 
ze hoe je wiellagers op de 
juiste manier monteert. 

NTN-SNR geeft demonstraties over 
het in- en uitbouwen van compacte 
wiellagers. Daarbij wordt gebruik-
gemaakt van het speciale gereed-
schap van Hazet. Volgens NTN-SNR 
blijkt uit de praktijk dat wiellagers 
met geïntegreerde wielnaaf vaak 
verkeerd ingebouwd worden. 
Lagers waarbij het regelmatig mis 
gaat bestaan meestal uit twee 

rijen kogellagers en een versterkte 
binnenring. Bij de montage is het 
belangrijk dat de montagekracht 
wordt uitgeoefend op de buitenste 
ring. Daarvoor is speciaal gereed-
schap noodzakelijk. Uiteindelijk 
levert de juiste montage meer 
effi  ciëntie en tevreden klanten op. 
Want een herhalingsbezoek van-
wege een verkeerd gedemonteerd 
wiellager is nergens voor nodig.

 Vijftig voertuigtoepassingen 
Behalve de demonstraties op AMT 
Live is ook de nieuwe brochure die 
de lager- en de gereedschapsfa-
brikant daar beschikbaar hebben 
heel interessant. De brochure 
toont dertien wiellagerkits en het 
bijbehorende Hazet-gereedschap. 
Daarmee worden meer dan vijftig 

voertuigtoepassingen afgedekt. Ook 
de technische gegevens ontbreken 
niet. De autotechnicus heeft zo 
alle informatie bij de hand om een 
wiellager te monteren. Uiteraard 
is alles in TecDoc terug te vinden. 
Een andere bron van informatie is 
de Hazet-website. Onder de rubriek 

‘Anwendungsberater’ zoekt de 
autotechnicus aan de hand van 
de NTN-SNR referentie het juiste 
speciaalgereedschap op. Ook aan de 
hand van het merk en type kan de 
autotechnicus de juiste informatie 
opzoeken. Meer weten over de 
juiste montage? Bezoek AMT Live!

Hoger werkplaatsrendement met Mobil 1
 De gezamenlijke Autho-
rized Mobil Distributeurs 
presenteren op AMT Live 
hoe het autobedrijf het 
rendement van zijn werk-
plaats kan verhogen. En 
dat natuurlijk, zonder dat 
het ten koste gaat van de 
service aan de klant. 

Hoe verhoogt Mobil 1 het 
rendement van de werkplaats? 
Door het olieassortiment te 
reduceren en meer olieop-
brengsten te realiseren. Mobil 
1 organiseert trainingen voor 
autotechnici met tips voor 
een succesvolle olieverkoop. 
Aansluiten bij Mobil 1 zorgt 
voor een positieve uitstraling 
van het autobedrijf door de 
combinatie van Mobil 1-imago 
en de naam van het autobe-
drijf. Mobil-distributeurs Den 
Hartog, Ingelbeen en Oirschot 
Olie bieden naast digitale 
ondersteuning ook hulp en 

advies aan het autobedrijf. De 
Authorized Mobil Distribu-
teurs houden zich aan strenge 

kwaliteitsnormen op het 
gebied van producthandeling 
en verkoopadvisering. Bezoek 

Mobil 1 op AMT Live en ontdek 
wat de mogelijkheden zijn voor 
uw autobedrijf.

NTN-SNR en Hazet tonen 
juiste montage wiellagers

NTN-SNR en Hazet demonstreren op AMT Live de juiste montage van een wiellager.

“Aansluiten bij Mobil 1 zorgt voor een positieve uitstraling van het autobedrijf door de combinatie van Mobil 1-imago en de naam van het 
autobedrijf”, zeggen de Authorized Mobil Distributeurs.
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 Een werklamp is bij werkzaam-
heden onder de motorkap 
onmisbaar. Philips presenteert 
op AMT Live verschillende 
inspectielampen. Daarnaast 
geeft Philips demonstraties 
op de stand. Hoe vervangt de 
autotechnicus bijvoorbeeld 
een xenonlamp? 

Philips presenteert de nieuwe range 
inspectielampen op AMT Live. Op de 
stand neemt u als bezoeker deel aan 
demonstraties, waarbij de diverse 
werklampen een valproef onder-
gaan. En u maakt kans op mooie 
prijzen. Naast de inspectielampen 

laat Philips de MDLS-lampen (Multi 
Directional Lightning System) zien. 
Deze lampen zijn een alles-in-een 
werkverlichtingsoplossing voor de 
professional. De drie multidirec-
tionele modules zijn robuust en 
zonder handen te gebruiken en 
zorgen voor een optimaal verlichte 
werkplek zonder schaduwen. De 
MDLS-lampen zijn van een magneet 
en klemhaak voorzien en kunnen zo 
makkelijk geplaatst worden. De lam-
pen beschikken over een 300° draai-
bare kop en een instelbaar licht. De 
lampen zijn water- en stofdicht en 
tegen chemicaliën en werkplaats-
oplosmiddelen bestand. De lampen 

beschik-
ken over een 
oplaadbare batterij.

 Xenonmarkt is groeimarkt 
Xenon is niet meer weg te denken 
uit het wagenpark. Vervanging 
van xenonlampen komt dus steeds 
meer voor in de werkplaats. Philips 

verwacht dat 
de vervangings-

markt jaarlijks 
met 15 procent 

groeit. Philips geeft op AMT Live 
daarom advies over verschillende 
soorten xenonverlichting en het 
vervangen van xenon. Daarbij is het 
belangrijk om te weten of de xenon-
lamp of de ballast defect is.

PSB presenteert de APK app
 PSB leidt op in kleine groepen, 
volgens zijn eigen systeem en 
buiten de werkplaatsopenings-
tijden. Op AMT Live presen-
teert PSB zijn app die belooft 
een snelweg door de APK 
2-regels te zijn .

Sinds 1962 is PSB een particuliere 
opleider in Nederland. De opleidin-
gen vinden in kleine groepen plaats 

volgens de leermethode van PSB. 
Deelnemers krijgen intensieve bege-
leiding van de docenten en indien 

Praktisch xenonadvies van Philips
De Philips MDLS-lampen 
zorgen voor een goed 
verlichte werkplek 
zonder schaduwen. 
Philips demonstreert ze 
op AMT Live.

PSB leidt deel-
nemers in kleine 
groepen op.

febi voor de onderdelen en het gereedschap
 Scharnierpunten, bussen en 
rubbers in de wielophanging 
slijten. Daardoor ontstaat 
speling en dat heeft negatieve 
gevolgen voor het weggedrag. 
febi helpt de werkplaats snel 
zulke spelingen te constateren 
en tijdig te repareren. Hoe? 
Dat demonstreert febi graag 
op AMT Live. 

febi kennen we als leverancier van 
vervangingsonderdelen voor het 
onderstel. Op AMT Live demon-
streert het ook zijn ondersteldi-
agnose-apparaat. Die tester meet 
in belaste toestand, zoals de auto 
normaal op de weg staat. Hij maakt 
het mogelijk met een hefboom een 

belast wiel te bewegen. In langs- en 
dwarsrichting, waarmee remmen, 
optrekken en sturen apart gesimu-
leerd kunnen worden.
Is de diagnose eenmaal gesteld, dan 
staat febi klaar met de bij de repara-

Op AMT Live zet febi naast de febi ProKit 
(de bij een reparatie nodige onderdelen) en 
motordistributiekits, ook de spelingtester 
(diagnosetoestel voor ophanging) in de kijker.

tie benodigde onderdelen. Op AMT 
Live presenteert febi zijn ProKits. 
Zo’n ProKit bevat alle onderdelen 
die voor een reparatie noodzakelijk 
zijn. Die ProKits zijn te vinden in alle 
relevante zoekmedia en catalogi 

inclusief de online catalogus 
op www.febiDroKit.com. Maar 
natuurlijk ligt er op AMT Live ook 
nog zo’n oude vertrouwde papieren 
catalogus klaar. Overigens levert 
febi niet alleen onderdelen voor 
het onderstel. Het totale febi-
programma bestaat uit meer dan 
twintigduizend referenties, voor 
Europese en Japanse merken. Het 
bevat onderdelen voor onder meer 
besturing, distributie, koppeling, 
motor, wiel, vering en koeling.

nodig telefonische ondersteuning. 
Op die manier halen kandidaten 
snel het diploma. Bovendien geeft 
PSB les als de werkplaats gesloten 
is, werknemers zijn dus niet afwezig 
tijdens werktijd. Dus haalt de 
autotechnicus zijn diploma zonder 

inkomstenverlies. PSB leidt auto-
technici op tot APK I of II keurmees-
ter. Verder biedt PSB onder meer 
APK-bevoegdheidsverlenging aan 
en een opleiding over de basisken-
nis van de CAN-bus.
Op AMT Live presenteert PSB zijn 
nieuwe APK-regelgeving app. Of die 
werkelijk een snelweg door de APK-
regelgeving is? Test het zelf op PSB’s 
stand vol iPads op AMT Live.
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 Strenge milieueisen maken 
moderne motoren gevoeliger 
voor vervuiling. Verstopte 
inlaatkanalen of vastzittende 
EGR-kleppen komen regel-
matig voor. Gelukkig zijn er 
producten verkrijgbaar om de 
verontreiniging eff ectief en 
voordelig te verwijderen. 
I-Flux 100 is zo’n product. 

De Xenum I-Flux 100 is een inlaat-
systeem- en EGR-reiniger. Die reinigt 

de inlaatcollector, gasklep, EGR-klep, 
wervelkleppen en inlaatkleppen. 
Demontage van de onderdelen is 
daarbij niet nodig net zo min als het 
vervangen van vervuilde onderde-
len. 
Op AMT Live demonstreert Royal 
Trading de I-Flux 100.
Royal Trading is naast leverancier 
van Xenum-additieven ook Motul-
smeermiddelenleverancier.
Het merk Motul omvat smeermid-
delen voor motoren van lichte 

voertuigen zoals auto’s en 
motorfi etsen, maar ook voor 
scooter, speedboten, vracht-
auto’s en landbouwvoertuigen. 
Moderne motoren vereisen 
specifi eke smeermiddelen. 
Motul volgt de technische ont-
wikkelingen en ontwikkelt die 
smeermiddelen. De smeermid-
delenfabrikant bestaat sinds 
1853 en heeft homologaties 
van een hele reeks autofabri-
kanten.

Effi ciënter sleutelen én prijzen 
winnen met Serenco
 Als gereedschapsleveran-
cier is Serenco continu op 
zoek naar nieuwe toepas-
singen en oplossingen voor 
reparatie en onderhoud. 
Op AMT Live demonstreert 
Serenco zoveel moge-
lijk gereedschappen die 
werkzaamheden sneller en 
makkelijker maken. 

Een greep uit het assortiment 
dat Serenco op AMT Live toont: 
de vernieuwde Boxo Confi gu-
rator, de Boxo ‘Made in USA’ 
vernieuwde tangenserie en de 
Go-through ratelset voor de- en 
montage van bouten en moeren 
op een draadeind of op moeilijk 
bereikbare plaatsen. Verder laat 
Serenco de Bootgun-spreider 
voor montage van ashoezen 
zien, en het Powerhand-blind-
klinknagelpistool met Li-ion 
accu. Ook voor de winterban-
denwissels heeft Serenco een 
effi  ciënte tool: de Powerhand 
18 volt slagmoersleutel met 
instelbaar moment.   Naast 
praktisch gereedschap is er nog 
een manier om tijd te besparen 
in de werkplaats: gereedschap-
pen overzichtelijk opbergen. 
Ook hiervoor biedt Serenco 
met Boxo een oplossing. Op 
AMT Live presenteert Serenco 

nieuwe gereedschapskarren 
waarin alle handgereedschap-
pen en speciale gereedschap-
pen goed en overzichtelijk 
opgeborgen kunnen worden. 
De gereedschappen liggen in 
foammodules, zodat het meteen 
opvalt als er iets ontbreekt. Een 
andere manier van effi  ciënter 
sleutelen in de werkplaats is 
om speciale gereedschappen in 
een aparte gereedschapskar te 
plaatsen. Door een andere kleur 
gereedschapskar te kiezen voor 
de speciale gereedschappen 
valt de kar extra op.
Boxo verloot op AMT Live een 
gereedschapskar onder alle 
deelnemers die de Boxo confi -
gurator uitproberen. Dus kom 
langs en laat u de confi gurator 
demonstreren.

Royal Trading reinigt EGR-klep met I-Flux 100

De Xenum I-Flux 100 reinigt de inlaatzijde van een 
motor. Benieuwd hoe het systeem werkt? Royal 
Trading demonstreert de reiniger op AMT Live.

Stel op AMT Live bij Serenco een gereed-
schapskar samen met de Boxo confi gura-
tor en maak kans op een gereedschapskar!

‘Schadeplein van de 
toekomst’ met PPG Industries
 PPG heeft de afgelopen jaren 
diverse duurzame en toch 
praktische producten ontwik-
keld. Voorbeelden daarvan zijn 
watergedragen laksystemen 
voor CAR, Commercieel Trans-
port en de industriële sector. 
PPG is hoofdsponsor van 
AMT Live en vult samen met 
vijf partners het ‘Schadeplein 
van de toekomst’. 

Het bedrijf PPG ontwikkelde 
eenlaags laksystemen waarmee 
materiaal, energie, tijd en arbeids-
kosten worden bespaard. Sjaak van 
der Burgt, directeur PPG: “Maar we 
zijn misschien wel het meest trots 
op onze primers die gemaakt zijn uit 
gerecyclede plastic (PET) fl essen en 
voedingsmiddelenverpakking”. 

Onlangs is PPG de samenwerking 
aangegaan met de stichting Duur-
zaam Repareren. De producten van 
PPG zijn getoetst op conformiteit 
met de eisen van de stichting Duur-
zaam Repareren en akkoord bevon-
den. Van der Burgt: “De erkenning is 
voor ons belangrijk omdat wij onze 
klanten, de schadeherstellers, willen 
ontzorgen. De erkenning van PPG 
maakt voor hen de audits een stuk 
eenvoudiger”. Maar volgens Van der 
Burgt wil PPG ook graag bijdragen 
aan meer duurzaamheid in de scha-
deherstelbranche. Op AMT Live ver-
telt PPG u alles over duurzaamheid 
in de schadeherstelbranche. Samen 
met Focwa, Elpo, Altac, Lascare en 
Bekkens Autoschade demonstreert 
PPG innovatieve producten op het 
‘Schadeplein van de toekomst’.

Werken met moderne verbindingstechnieken? Lascare heeft de juiste apparatuur. Lascare staat 
samen met Focwa, Elpo, Altac, Bekkens Autoschade en PPG op het ‘Schadeplein van de toekomst’.
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 Hoe monteer je een wiellager? 
Wat is het aandeel van SKF 
in de start  -stop  systemen? 
Waarom moeten alle onder-
delen in het multi-V-systeem 
vervangen worden? Op deze 
en nog veel meer vragen geeft 
SKF antwoord op AMT Live. 

SKF toont een praktijkgerichte 
montage en demontage van het 
SKF-wiellager van het type HUB 2.1. 
Daarvoor is speciaalgereedschap 
nodig. Daarnaast legt SKF uit welke 
onderdelen in het multi-V-systeem 
vervangen moeten worden en 
waarom. Een presentatie over het 
ondersteuningsprogramma SKF Pole 

Position Plus richt zijn aandacht op 
een nieuwe commerciële training.
Het overdragen van technische 
en commerciële informatie is van 
levensbelang voor het universele 
autobedrijf. In de training gaat SKF 
in op de servicebeurt van de auto 
en hoe het autobedrijf de klant 
daarover informeert. “Wat gebeurt 
er? Hoe gebeurt het? En wat is het 
voordeel van het gebruik van origi-
nele onderdelen?”, zijn vragen die 
in de training aan bod komen. Op 
AMT Live kunt u met al uw vragen 
terecht. Op de stand van SKF be-
steedt de lagerfabrikant bovendien 
aandacht aan probleemgevallen bij 
de distributie- en lagermontage.

Hogere productiviteit met Sonic-gereedschap
 “Concurrentie houdt je 
scherp. Wij durven met 
onze gereedschapskarren 
met elke concurrent de 
strijd aan te gaan”, zegt 
Sonic. “In Duitsland maken 
110 VW-, Audi- en Porsche-
dealers gebruik van Sonic-
gereedschap. Ook in het 
VW-trainingscentrum in 
Wolfsburg staan Sonic-
gereedschapskarren.” 
Waarom is Sonic zo 
succesvol? 

Het juiste gereedschap zorgt 
voor een hogere productiviteit. 
Tenminste, als je het niet hoeft 
te zoeken. Daarom presenteert 
Sonic op AMT Live de gevulde 
S11-gereedschapswagen. Die 
is maar liefst 644-delig. De 
gereedschapswagen heeft acht 
laden waarin het gereedschap 
in schuimrubberen trays ligt. 
Vanwege het uitgebreide 
assortiment dat in de wagen 
past, heb je als autotechnicus 
altijd de juiste gereedschappen 
bij de hand. De sleutelmaten 
staan op het schuimrubber 
aangegeven. Dat bespaart ook 
tijd, want je kunt zo direct de 
juiste sleutel pakken. De laden 

zijn van kogellagers voorzien 
en kunnen volledig uitge-
schoven worden, zodat zelfs 
gereedschap achterin goed be-
reikbaar is. Om te voorkomen 
dat de kist omvalt kan slechts 
één lade tegelijkertijd open. 
Aan de zijkant van de wagen 
is ruimte voor het ophangen 
van een papierrol. Onder de 
rol bevindt zich een kleine 
afvalbak. Aan de andere zijkant 
is ruimte om spuitbussen op te 
bergen. Zo blijft het kunststof 
bovenblad vrij voor onderde-
len. Een handigheidje van de 
bovenkant is dat die voorzien 
is van acht gaten. Daar kunnen 
tijdens de werkzaamheden 
schroevendraaiers in staan.

 Complete opbergsystemen 
Sonic levert naast losse gereed-
schappen, gereedschapssets 
en gereedschapskarren ook 
een modulair opbergsysteem. 
Sonic MSS staat voor Modulair 
Storage System. Het bestaat uit 
verschillende componenten 
zoals kasten, werkbladen en 
lades die samen een werkplek 
en opbergsysteem vormen. De 
kasten zijn zelfdragend en hoe-
ven dus niet tegen een muur 

geplaatst te worden. Een ander 
concept van Sonic is SWS. Dat 
staat voor Sonic Work System. 
SWS bestaat uit vier verschil-
lende gereedschapskarren die 
samen een compleet opberg-
systeem vormen. “Het voordeel 
van SWS is dat het makkelijk te 
verplaatsen, handig voor in de 
racerij. Maar ook in de ‘gewone’ 
werkplaats”, zegt Sonic.
Sonic geeft op AMT Live graag 
uitleg over de gereedschap-

pen, gereedschapswagens en 
opbergsystemen. Natuurlijk 
kunt u daar ook de gereed-
schappen bekijken én zelf 
ervaren.

SKF traint het autobedrijf

Een overzicht van het productassortiment van SKF. Maar hoe monteer je het? Op AMT Live geeft 
SKF het antwoord.

De Sonic S11-gereedschapskar 
is goed gevuld met gereedschap 
waardoor de autotechnicus altijd 
het juiste gereedschap bij de hand 
heeft. Ook accessoires zoals een 
papierrol en afvalbakje bevinden 
zich binnen handbereik.
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 Tenneco staat op AMT Live met 
de Tenneco on Tour-truck. De 
truck bevat de laatste ontwik-
kelingen op het gebied van on-
derstel- en uitlaattechniek. Wat 
heeft een autobedrijf nodig om 
een modern uitlaatsysteem te 
onderhouden? 

Dieselroetfi lters en selectieve 
katalytische reductie worden in 
de Tenneco-truck getoond en 
uitgelegd. Het merk Walker is nauw 
betrokken bij de ontwikkelingen 
op het gebied van emissiecontrole 
bij eerste montage. Een uitlaatsys-
teem is geen ‘pot en een pijp’ meer. 
Moderne uitlaatsystemen vormen 
een kostbaar onderdeel van de auto. 
Bovendien zorgt het uitlaatsysteem 
dat de ruwe uitlaatgassen gereinigd 

worden en de uitstoot aan de wet-
telijke eisen voldoet. Maar hoe te 
handelen als het roetfi lter verstopt 
is? Tenneco geeft het antwoord op 
de beurs.

 Veiligheid voorop 
Veiligheid is een belangrijk aspect 
in de autobranche. Het onderstel 
van de auto heeft een grote invloed 
op de verkeersveiligheid. Tenneco-
merk Monroe ontwikkelt daarom 
nieuwe systemen zoals CES, Kinetic 
en Acocar. Die zorgen voor optimaal 
contact met het wegdek en voor 
meer comfort. Monroe levert ook 
schokdempers, veren en stuurdelen. 
Tenneco toont de producten in de 
truck.
Tenneco zorgt met de Walker- en 
Monroe-producten en de juiste 

training dat het autobedrijf klaar 
is voor de toekomst. De autotech-
nicus kan de moderne systemen 
en technieken zo met een gerust 

hart repareren. Bezoekers van de 
Tenneco-truck maken op AMT Live 
kans een bezoek aan de Tenneco-
fabriek te winnen.

Online banden bestellen via Tyreweb
 “Nieuwe en betere banden 
zorgen voor een markt 
die in beweging is”, zegt 
Tyreweb. Zijn klanten 
vragen naar zomer-, win-
ter- of allseasonbanden. 
Tyreweb levert banden en 
ondersteunt het auto- en 
bandenbedrijf met zijn 
webshop. 

De consument verwacht van 
het autobedrijf advies over de 
juiste bandenkeuze. Om de 
consument te kunnen helpen, 
moet het autobedrijf over de 
juiste informatie beschikken. 
In de webshop voorziet 
Tyreweb zijn klanten van alle 
informatie over het banden-
label: Wat is de invloed van 
deze band op het brandstof-
verbruik? Hoe is de grip op 
nat wegdek en hoeveel lawaai 
produceert deze band? Deze 
informatie helpt het autobe-
drijf de consument de juiste 

band te laten kiezen.
Na het invoeren van de ban-
denmaat in de webshop krijgt 
de klant direct een duidelijk 
overzicht van merk, profi el, 
prijs en de beschikbaarheid. 
De voorraad is altijd actueel en 
Tyreweb garandeert een snelle 
levering. Het bedrijf kan twaalf 
miljoen banden direct uit voor-
raad leveren, franco geleverd 
vanaf twee stuks.
Op AMT Live focust Tyreweb 
zich op zijn huismerk Riken. 
Riken is een merk van Michelin 
en staat bekend om zijn goede 
kwaliteit en interessante prijs. 
Naast banden levert Tyreweb 
ook stalen en aluminium 
velgen. In de velgencatalogus 
staat het gehele aanbod. 
Klanten van Tyreweb ontvan-
gen deze catalogus gratis per 
post. Nog geen klant, maar wilt 
u een catalogus of meer infor-
matie, bezoek dan Tyreweb op 
AMT Live.

Tenneco focust op 
veiligheid en toekomst

De Tenneco on Tour-truck bezoekt AMT Live. In de truck komen bezoekers alles te weten over emis-
siecontrole en ondersteltechniek.

De Tyreweb-webshop geeft de klant een duidelijk overzicht van merk, profi el, prijs en 
de beschikbaarheid van banden alsmede informatie over het bandenlabel.
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 Consumenten stellen het auto-
onderhoud, en zelfs reparaties, 
uit. Vaak wordt het onderhoud 
pas bij de APK uitgevoerd. 
VWE helpt door alles rondom 
de APK goed te regelen. 

Op AMT Live presenteert VWE de 
bezoekers ‘de beste APK-dienstver-
lening’ en geeft een introductie van 
de schadecalculatie via DAT-Calcula-
te Pro. DAT-Calculate Pro is volgens 
VWE de nieuwe manier van schade- 
en ROB-calculeren. 
Op het VWE-plein staan een theater 
en twee stands, één voor de APK-
dienstverlening en één voor DAT. 
VWE organiseert zelf twee kennis-
sessies in het theater op de stand. 
De eerste kennissessie heet ‘Van 
APK tot volle werkplaats’, de tweede 
heet ‘De nieuwe manier van schade 
calculeren’.

 APK-statistieken 
Wat kunt u tijdens de presentaties 
verwachten? VWE biedt verschil-
lende diensten rondom het APK-
melden. Met de diensten meldt het 
autobedrijf APK’s sneller af, heeft 
het inzicht in het aantal uitgevoerde 
keuringen en herinnert het de klan-
ten op tijd aan de APK. “Weten wat 
er speelt en sturen op wat er komen 
gaat is belangrijk. APK-statistieken 
van VWE bieden dat inzicht”, zegt 
VWE. Maandelijkse rapportages 
geven het aantal goed- en afkeur-
punten aan op keurmeesterniveau 
en vergelijken de cijfers met het 
voorgaande jaar. Het autobedrijf 
ontvangt maandelijks een overzicht 
per e-mail met de rapportage.

 Schade- en ROB-calculeren 
De DAT-presentatie gaat over het 
allround calculatiesysteem. De VWE- 

en DAT-database zijn aan elkaar 
gekoppeld.
Daardoor ontstaat een nieuwe 
database met complete voer-
tuigspecifi caties zoals de unieke 
auto de fabriek heeft verlaten. De 
informatie is gebaseerd op het 

voertuigidentifi catienummer (VIN). 
Door de koppeling met de kente-
kendatabase van VWE ontstaat een 
uniek product voor de Nederlandse 
autobranche. Met één keer inloggen 
heeft het auto(schadeherstel)bedrijf 
alle informatie bij de hand.

GS-Recycling: Afgewerkte olie is geld waard
 GS-Recycling Nederland is 
de specialist voor inzame-
ling en verwerking van 
afgewerkte olie, koelvloei-
stof en brandstofresten. 
Sinds 2010 heeft GS-Recy-
cling van een kostenpost 
een winstpakker gemaakt. 
Het afvoeren van afge-
werkte olie, levert u geld 
op! 

Afgewerkte olie is voor GS-
Recycling een grondstof. Van 
de ingezamelde grondstoff en 
worden nieuwe producten 
gemaakt. Zo wordt afgewerkte 
olie aangevuld met additieven 
gebruikt als smeermiddel in 
de chemische industrie net 
als glycol uit afgewerkte koel-
vloeistof. GS-Recycling zuivert 
remvloeistof, zodat ook dat 
hergebruikt kan worden. Het 
bedrijf, dat onderdeel uitmaakt 
van KS-Recycling uit Duitsland, 

is gespecialiseerd 
in de gecombi-
neerde inzame-
ling van vloeibaar 
werkplaatsafval. 
De voordelen van 
de gecombineerde 
inzameling van 
meerdere afval-
stromen en de 
verwerking van dit 
afval tot bruikbare 
producten, geeft 
GS-Recycling door 
aan zijn klanten. Als 
klant wordt uw afval 
niet alleen veilig en 
volgens de regels 
afgevoerd, omdat 
het hergebruikt wordt draagt u 
ook bij aan een beter milieu.
Een inzamelopdracht kunt u 
eenvoudig online, telefonisch 
of per fax aanmelden. Binnen 
vijf werkdagen haalt GS-Recy-
cling het afval op, vanaf elke 

locatie in Nederland.
GS-Recycling is ISO-9001 en 
14001 gecertifi ceerd en de 
verwerking van de afvalstoff en 

vindt plaats in eigen recyclings-
installaties. Kom naar AMT Live 
en overtuig uzelf van de meer-
waarde van uw afgewerkte olie.

VWE presenteert ‘de beste 
APK-dienstverlening’

Eén keer inloggen en het auto(schadeherstel)bedrijf heeft alle informatie bij de hand. Door de 
koppeling tussen VWE en DAT is de informatie eenvoudig via het kenteken op te vragen.

GS-Recycling zamelt vloeibaar werkplaatsafval in en verwerkt het tot bruikbare 
producten. Maak van een kostenpost een winstmaker met GS-Recycling.
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