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Gereviseerd of gebruikt, keuze bij Klein Gunnewiek

Revisie als groeimarkt
Besparen op onderhoud en 

reparatie is het motto van 

de dag, en dat gaat niet snel 

meer veranderen. Voor repa-

raties kan dat met gebruikte 

of gereviseerde delen in 

plaats van nieuwe. Waarbij 

een deskundige revisie 

eigenlijk gelijk staat met 

nieuw, terwijl gebruikt toch 

niet-nieuw betekent, minder 

vertrouwd maar ook goed-

koper. Bij Gebroeders Klein 

Gunnewiek kan het allemaal.

Tien jaar geleden belichtten we het demon-
tagebedrijf dat Hans Klein Gunnewiek leidt. 
In Groenlo was daarvoor een keurig en groot 
nieuw pand verrezen, waarbij toen zojuist een 
revisiebedrijf was overgenomen dat een stukje in 
het nieuwe pand kreeg. Destijds werd nog vaak 
de neus opgehaald voor gebruikte delen van een 
demontagebedrijf. Terwijl Klein Gunnewiek toch 
indrukwekkend professioneel een ruime, goed 
gesorteerde en heel intelligent beheerde voor-
raad delen uit grotendeels jonge schadeauto’s 
aanbood. En dat nog doet, net als andere grote 
collega-demontagebedrijven.
Eigen garantieregelingen moeten het vertrou-
wen in zorgvuldig op kwaliteit beoordeelde ge-
bruikte delen vergroten. In de praktijk versterkt 
door veel gratis advies, vanuit een grote eigen 
ervaring, hoe de gebruikte delen gemonteerd 
moeten worden. En om te beginnen hoe vast-
gesteld moet worden waarom iets stuk ging, 
zodat het vervangende deel niet weer kapot gaat 
omdat de oorzaak van het defect ergens anders 
in lag. Plus, niet in de laatste plaats, weinig inge-
wikkeld gedoe over retouren van onderdelen die 
toch niet blijken te passen, of waar toch iets niet 
in orde mee is.

Voorspoedig gegroeid
In 2003 leek het Hans Klein Gunnewiek een ideale 
aanvulling om revisie in huis te hebben, waarmee 
ook gebruikte delen naar een zo goed als nieuwe 
staat verheven kunnen worden. Om het af te 
maken zou er dan nog een montage-afdeling bij 
moeten, waar de gebruikte of gereviseerde delen 
ingebouwd konden worden. “Dat is er niet van 
gekomen, we hebben het veel te druk met wat we 
nu doen”, vertelt Hans nu. “Het zou ook betekenen 
dat we autobedrijven, onze klanten, gaan becon-
curreren op hun eigen terrein. Daarom denk ik 
niet meer dat we ooit zoiets erbij gaan doen.”
Een beetje tot zijn eigen verbazing stelt Hans vast 
dat het bedrijf maar blijft groeien en regelmatig 
weer nieuw personeel erbij nodig heeft. “In de re-
visie werken nu al veertien man, in het hele bedrijf 
een dikke veertig.” Chef van de revisie-afdeling 
Berry Roemaat vult aan dat de omzet in revisie in 
tien jaar zowat vertienvoudigde.
Daarbij biedt Klein Gunnewiek nu ook nieuwe 
delen aan, tot aan complete motoren. Roemaat 
noemt wat voorbeelden waar die vandaan komen. 
“Een vrachtwagen vol motoren onderweg naar 
een autofabriek in Spanje kantelde in Frankrijk. 

Een aantal motoren raakte beschadigd, maar aan 
een ander deel van de lading mankeerde niks.” 
Het is duidelijk, de transportverzekering keert uit 
en biedt het onbeschadigd deel van de lading te 
koop aan. Ander voorbeeld: “een autofabrikant 
voert wijzigingen aan de carrosserie door en 
maakt daarmee proefseries van de hele auto. De 
veranderde carrosseriedelen moeten vernietigd 
worden, maar de rest van de volstrekt onge-
bruikte auto verkopen ze. Als losse onderdelen, 
goedkoper bij export dan een hele auto”. Tja, dat 
levert weer een besparing voor de autofabrikant 
als ze de standaard delen niet ook verschroten.
Anderzijds levert Klein Gunnewiek partijen gerevi-
seerde delen aan enkele bureaus in Duitsland die 
ze verder verhandelen. “Net als bij gebruikte delen 
hebben we een landelijke afzet van gereviseerd, 
we leveren ook aan merkdealers.” Er is om kort te 
gaan dus zeker geen gebrek aan belangstelling 
voor gebruikt of gereviseerd in plaats van nieuw, 
blijkt wel.

Seriewerk uit eigen voorraad
Een blik bij Klein Gunnewiek Motorentechniek laat 
snel zien dat ook hier de aanpak uiterst professio-

Het revisiebedrijf van Klein Gunnewiek groeit als kool, zodat naast gebruikte motoren en onderdelen ook compleet en deels ver-
nieuwde aandrijforganen uit voorraad leverbaar zijn.

REVISIE
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neel is. Het idee was natuurlijk ook dat het demon-
tagebedrijf een enorme bron is van onderdelen 
die voor revisie in aanmerking komen. Berry schat 
dat 95% van de onderdeleninstroom uit het eigen 
bedrijf komt. Reviseren in opdracht komt dus niet 
veel voor. “Autobedrijven willen daar liever niet op 
wachten. Ze helpen de klant graag snel, en zitten 
dan ook niet met een brug of opstelruimte in het 
bedrijf die bezet blijft tot een revisie klaar is.”
De oplossing is dan eerder een ruildeel, bijvoor-
beeld een beschadigde cilinderkop inleveren 
voor revisie, en eenzelfde kop die al gereviseerd is 
terugnemen. Wat uiteraard vereist dat een andere 
kop, of wat voor onderdeel dan ook, op voorraad 
ligt voor zo’n ruilhandel. Er wordt dus op voorraad 
gereviseerd in motoren, transmissies en onderde-
len waarnaar voldoende regelmatige vraag is.
Daarbij sluit dan weer de doordachte administra-
tie aan die al werd opgezet voor het beheer van 
gebruikte delen. Daar gaan ook de gereviseerde 
delen in. Daaruit komen de noodzakelijke gege- 
vens hoeveel er op voorraad ligt, hoe vraag en aan- 
bod verlopen, en wat in- en verkoopprijzen doen. 

 Voordeel van bedrijfsomvang 
 Zo bleek er een goede vraag naar revisie van cilin-
derkoppen voor Volkswagen pompverstuiverdie-
sels. De schacht waar de door de nokkenas aange-
dreven pompverstuivers inzitten slaat nogal eens 
uit. Bij Klein Gunnewiek voorzien ze die schachten 
daarom van stalen busjes, zodat het uitslaan bij de 
gereviseerde kop niet meer voorkomt.
“Dat kan alleen maar als je aantallen maakt”, licht 
Berry toe, “we laten de busjes in partijen maken bij 

Te reviseren onderdelen worden eerst uiterst 
zorgvuldig gereinigd, waarvoor zelfs deze 
ultrasoonreiniger wordt ingezet om elk hoekje 
en kanaaltje schoon te krijgen.

Het revisiebedrijf beschikt over een tester voor dieselinjectoren, 
met een zelf toegevoegde overloop om eventueel vuil uit de 
injector te scheiden uit de brandstofkringloop.

THEMATHEMA

Auw! Het komt maar al te vaak voor, gebroken 
distributie met als resultaat wat u hier ziet.

Revisie van cilinderkoppen 
is seriewerk bij Klein Gunne-
wiek, gezien de grote vraag 
naar vernieuwde koppen.

een machinefabriek. Nu zelfs van gereedschaps-
staal, een nog betere materiaalkwaliteit kost dan 
niet zoveel extra”. Bij gereviseerde koppen levert 
Klein Gunnewiek ook een montageset met de 
nodige pakkingen, bouten en ringen. “Daar heb-
ben we weer het voordeel van de bedrijfsgrootte. 
Bijvoorbeeld cilinderkopbouten zijn best duur. 
Het materiaal voor de montagesets kopen we ook 
groter en dus voordeliger in”, zegt Berry.
Hij hecht sterk aan die complete afl evering bij 
delen waar dat nodig is. “Maar al te vaak worden 
cilinderkoppen of nokkenassen niet op de juiste 
wijze gemonteerd, en ook nog met gebruikte 
pakkingen of bouten. Daarna komen ze dan bij 
ons klagen dat die kop lekt. We hebben op onze 
website aanwijzingen staan voor verschillende 
montageklussen, hoe je dat goed moet doen. 
We adviseren ook graag aan de klant die een 
revisiedeel komt halen.” Vol afschuw: “dan zie ik ze 

weleens het pasvlak op de motor met zo’n schuur-
sponsje schoonmaken...”, alsof Berry persoonlijk 
de wanhoop voelt van een koppakking die deze 
mishandeling maar moet zien goed te maken.
Hij laat niet na te benadrukken hoe belangrijk het 
is alles bij reparatie goed schoon te maken. Met 
een smakelijk voorbeeld. “Denk aan de pulsen 
in de uitlaat, die ook dingen terug in de cilinder 
kunnen zuigen. Hebben we gehad, een revisiekop 
geleverd voor een auto met geknapte distributie. 
Komt die terug, wéér vastgeslagen. Blijkt er een af-
gebroken klep op een zuiger te liggen, terwijl alle 
kleppen in onze kop er nog zaten. Dat stuk klep 
was dus van de vorige schade. ”

 Specialistische merkenkennis 
 In een aparte afdeling worden (handgeschakelde) 
transmissies gereviseerd, ook met onderdelen die 
uit versnellingsbakken van het demontagebedrijf 

13AMT012z047   47 11-12-13   15:43

2



AMT | 2013 www.amt.nl
48  AMT | 2013  www.amt.nl/december2013

REVISIE THEMATHEMA

De transmissiewerkplaats 
is een aparte afdeling, hier 

worden handgeschakelde 
bakken opnieuw opgebouwd.

Het enorme magazijn van 
Klein Gunnewiek is perfect 
georganiseerd, tussen 
gebruikte delen liggen ook 
honderden gereviseerde 
motoren, koppen en andere 
losse delen.

Op het gebied van motorschades zijn Berry Roemaat en zijn 
mannen ware experts. U ziet een doorgezaagde kop, zo wordt 
onderzocht hoe de kanalen precies lopen, en hoeveel materiaal 
er omheen zit.

Montage-aanwijzingen op de oranje stickers helpen de klant een 
revisiekop juist te gebruiken, Klein Gunnewiek geeft graag raad.

komen. Eveneens waar nodig met verbeteringen, 
zoals een schakelas die met een busje beter ge-
lagerd wordt. De originele assen krijgen speling, 
gaan wat scheef staan en dan schakelt de bak niet 
goed meer. Een nieuwe schakelas met het huis 
waarin hij is gelagerd kost nogal wat, voor veel 
minder heeft Klein Gunnewiek een verbeterde 
versie liggen. Ook hier, op voorraad.
Zo herbergt het revisiebedrijf een schat aan 
kennis en ervaring. Mede omdat de merkspecia-
lisatie die we tien jaar geleden noteerden bij het 

demontagebedrijf in stand wordt gehouden bij de 
revisie-afdeling: Volkswagen-groep, Ford, Opel. Zo 
kent men bij de revisie alle zwakkere punten bij 
de aandrijfl ijnen van die merken. Het autobedrijf 
kan dus geadviseerd worden welke problemen 
vaker voorkomen, of dat het een zeldzaam defect 
is zodat maar het best degelijk onderzocht kan 
worden wat de oorzaak is geweest. Plus adviezen 
om bepaalde onderdelen die niet zo sterk blijken 
maar preventief te vervangen als ze tijdens een 
reparatie toch al binnen handbereik komen.
Bij revisie wordt daar natuurlijk eveneens op 
gelet, dat zwakke onderdelen ook als ze nog niet 
beschadigd zijn toch voor de zekerheid vervangen 
worden. 

 Keus tussen nieuw en gebruikt in 
 Wat dat betreft is het aanbod breed. Nieuwe 
delen, gereviseerd, revisiedelen met inruil, 
gerepareerde delen die niet geheel gereviseerd 
zijn, en gebruikte delen. En wat is de praktijk? “Bij 
cilinderkoppen gaat 20% voor een gebruikte kop, 
80% kiest een ruil- of revisiekop.” Bij transmissies 
worden ook meer gereviseerde dan gebruikte 
exemplaren verkocht, voor motoren is het an-
dersom. Niet zo raar, want een gebruikte motor is 
goedkoper, en alles zit er nog op en aan zodat je 
minder werk hebt aan het wisselen van de motor.
Berry Roemaat ziet dat de afzet van motoren 
groeit door de moderne trend naar downsizing 

en verzuiniging. “Let ook maar op, Volkswagen 
gebruikt bijvoorbeeld een oliepomp met variabele 
opbrengst. Die levert lagere druk bij lichte motor-
belasting. Maar de eerste 6000 km wordt aanbe-
volen die variabele regeling uit te zetten, even het 
stekkertje eruit trekken dat de pomp omschakelt. 
Geven we ook mee als tip bij een gereviseerd 
blok.” De lagere druk is blijkbaar toch niet hele-
maal zonder gevaar voor verhoogde slijtage.
Het valt ook op dat nauwelijks meer met over-
maatzuigers wordt gewerkt. “Er zit te weinig vlees 
in de cilinderbussen, of er zit een dun hardings-
laagje in zoals Nikasil-coating.” Die moderne me-
thodes worden bijgehouden. “Er is een revisiebe-
drijf in Engeland dat zegt een machine te hebben 
voor plasmastralen, waarmee ook autofabrikanten 
cilinderwanden bekleden. Lijkt me dat je zo’n dure 
machine niet makkelijk rendabel krijgt. Ik wil eens 
een paar blokken daarheen sturen, kijken of het 
wat is. Ze willen misschien maar wat graag werk 
van ons hebben.”
Daar speelt weer het voordeel van de bedrijfsom-
vang bij Klein Gunnewiek. Het is niet economisch 
om één motorblokje op te sturen voor een nieuwe 
looplaag, met een partijtje blokken kan dat moge-
lijk wel tegen redelijke kosten. Want daar gaat het 
uiteindelijk om, het autobedrijf helpen aan een 
aantal alternatieven om reparatiekosten te kunnen 
bieden die in verhouding blijven tot wat een auto 
waard is. En wat de klant kan of wil uitgeven. 
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