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DE WERKPLAATS VAN

Autobedrijf Ferdy Snijders
Ferdy Snijders investeerde fors in zijn werkplaats, maar het resultaat mag er 
zijn. En dat goed gereedschap in een prettige werkplaats motiveert, blijkt 
uit het aantal herhalingsbezoeken: minder dan 10 op 3000 doorgangen 
voor het hele bedrijf. “Bij Ferdy Snijders kun je je auto wel brengen”, gaat 
het onder de nuchtere Emmenaren van mond tot mond. AMT nodigt je uit 
voor een rondleiding.   

De roetmeter, nog net zichtbaar achter de Hyundai, 
communiceert via Bluetooth met de viergastester, de 
grijze kast en het scherm rechtsonder op deze foto.

Dat ziet er mooi uit: vloertegels van gerecycled PVC. 
Het is bovendien praktisch. PVC isoleert, dus is vloer-
verwarming niet nodig. Antislip, slijtvast, bestand 
tegen oliën, vetten en chemicaliën. En vloeistofdicht, 
doordat de tegels aan elkaar worden gelast. Bescha-
digde tegel vervangen? Geen probleem. En Leggen 
gaat snel, want er is geen droogtijd en de dikte van de 
tegels maakt egaliseren overbodig. Ommer Bedrijfs-
vloeren legde de vloer over de oude gecoate werk-
plaatsvloer.

Slim uitlaatgas testen

Werkplaatsvloer: mooi en praktisch
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Snijders investeerde in vier gereedschapswagens 
van Deltach: acht kogelgelagerde laden, zeven 
gevuld met gereedschap in inlays, dus nooit meer 
zoeken. Ook praktisch, een rubbermat op het 
werkblad, een spuitbushouder en grote rubber 
wielen, waarvan twee met rem. Maar het allerbe-
langrijkst: ouderwetse sluitingen, zodat de lades 
niet open vallen.

Tweekolommers? Waarom geen 
stempelhefbruggen? Vanwege 
de hoge grondwaterstand wilde 
Snijders liever niet zo diep de 
grond in. Maar tweekolommers 
misstaan niet en zijn onder-
houdsvriendelijk.

Verzonken schaarhefbrug met geïn-
tegreerd hefsysteem. Geschikt voor 
APK en voor uitlijnen en toch blijft de 
vloer volledig vlak. Alle hefbruggen 
in Snijders’ werkplaats zijn van Würth. 
Die aanbieder is in ons land pas sinds 
2012 actief met hefbruggen. 

Berg-O-Tool (voorheen de 
olie-, vet- en brandstoftak van 
Stokvis Equipment) leverde de 
bulkinstallatie en de haspels. 
Naast iedere brug: twee keer 
olie, twee keer lucht, water en 
stroom. “Precies zoals ik het 
altijd gewild heb”, zegt Snijders.

Praktische gereedschapswagens

Tweekolommers

APK en uitlijnen

Alles bij de hand
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