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BDC Premium-injectoren: 
halve prijs, hele garantie 
Vanaf heden bij ruim honderd grossiersves-

tigingen die zich Bosch 1st Supplier mogen 

noemen: gereviseerde common rail-injectoren, 

hogedrukpompen en pompverstuivers van de 

vier grote merken, met twee jaar Bosch-garan-

tie. En bovendien: technische ondersteuning 

van Diesel Büchli en Terlouw Diesel.

Even beginnen bij het begin, de 
onderzoeksdata van Bosch. Daaruit 
blijkt dat een dikke 17% van het per-
sonenwagenpark dieselt. Als we de 
bestelbusjes meetellen, komt daar 
nog een procent of wat bovenop. Bij 
ruim de helft van die diesels zorgt 
een common rail-systeem voor de 
injectie van de brandstof. En omdat 
nu nog uitsluitend common rail-
diesels verkocht worden, groeit dat 
percentage snel.
Dan de Bosch-cijfers over de after-
market. Het OES-kanaal, dat van de 
dealers dus, is verantwoordelijk voor 

59% van de vervangen CR-injec-
toren. De andere 41% komt voor 
rekening van de IAM (Independant 
After Market), de universelen dus. 
Die 59-41 verhouding is opvallend. 
De vervanging van CR-injectoren is 
immers meestal pas aan de orde bij 
een leeftijd waarop de auto in de 
regel al de overstap van dealer naar 
universeel heeft gemaakt.
Gerwin Vegter Marketing Directeur 
Automotive Aftermarket van Bosch 
Benelux heeft een verklaring: ”Veel 
universeelbedrijven durven het niet 
aan. Ze gaan voor het juiste onder-

De assemblage van CR-injectoren gebeurt bij 
de beide BDC Premium-partners Diesel Büchli 
en Terlouw Diesel Center in een cleanroom. 
In die schone ruimte houdt een continue 
overdruk stofdeeltjes buiten.

”Werk schoon”, is het belangrijkste advies aan 
iedere werkplaats die aan hogedrukdieselsys-
temen werkt. Dat geldt natuurlijk helemaal 
bij de revisie van die delen.

deel, en ook vaak voor de diagnose, 
de montage en het inleren, naar de 
dealer”.
Zo vreemd is dat niet, want op de 
IAM-markt zit kaf onder het koren. 
Vegter toont een geel doosje met 
rode opschriften. Bosch, zou je 
zweren. Mis, ander merk. De Bosch-
injector in het doosje is zwart ge-
spoten. Voor het oog prachtig, maar 
de centreerhuls zit vastgeroest. 
”Nog van de eerste montage”, weet 
Peter Terlouw. Op de testapparatuur 
bij Terlouw Diesel Center kon deze 
injector niet overtuigen: ”Onder 
vollast 20% te weinig opbrengst en 
stationair aan de onderwaarde”.
Goed, er is natuurlijk Bosch eXchan-
ge, het fabriekseigen revisieproduct 
van Bosch, maar die lijn is niet 
marktdekkend. In Frankrijk is de situ-
atie anders. Daar zijn grossiers vaak 
ook Bosch Diesel Centrum. Dat zette 
Vegter aan het denken. En dus zocht 
Bosch de samenwerking met Diesel 
Büchli en Terlouw Diesel Center.

Twee jaar garantie op revisiedelen
Natuurlijk leverden die beide 
dieselspecialisten al ruilinjectoren 

via de grossier. Maar vanaf nu zitten 
die in een Bosch-doosje waar BDC 
Premium op staat. Belangrijker: 
Bosch geeft twee jaar garantie op 
die injectoren. En voor de duidelijk-
heid: ook de door Büchli of Terlouw 
gereviseerde dieselinjectiedelen van 
Delphi, Denso of VDO liggen vanaf 
nu bij de Bosch 1st Supplier-grossier 
in een BDC Premium-doosje. Dat 
kan Bosch doen omdat de omstan-
digheden waaronder Büchli en 
Terlouw reviseren, volledig voldoen 
aan de Bosch-eisen. Zo vindt de as-
semblage van de injectoren plaats in 
een stofarme cleanroom. Bovendien 
hebben Büchli en Terlouw de Bosch 
1st Supplier-grossiers getraind, 
zodat die het autobedrijf kunnen 
ondersteunen bij de vervanging.
En dan gaat het heus niet altijd over 
complexe diagnosevragen, maar 
ook om praktische zaken als: Aan 
welke eisen moeten de uitge-
bouwde delen voldoen om voor de 
statiegeldregeling in aanmerking 
te komen? Of: wat is nu het juiste 
bestelnummer van deze verstuiver? 
En wordt het de grossier alsnog 
te machtig, dan staan de Büchli 
en Terlouw, de beide Bosch Diesel 
Center Premiums, klaar om het over 
te nemen.
Blijft over de prijs van de BDC 
Premium-delen: ”De brutoprijs is 
ongeveer de helft van die van een 
nieuwe injector”, weet Vegter. Klinkt 
goed, hoe lang zou het duren voor 
die 59-41 verhouding op 41-59 
staat?
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