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DE WERKPLAATS VAN

Profile Tyrecenter 
De Profile Tyrecenter-vestiging in Dronten is er een van de Next Genera-
tion. De vestiging is nu drie jaar oud en dient als voorbeeld voor andere 
Profile Tyrecenters. Elke auto die voor APK, reparatie of onderhoud komt, 
wordt op de remmentestbank getest. Ook controleren de autotechnici de 
wielstanden van elke auto. Met succes, want 30% van de auto’s blijkt ver-
keerd uitgelijnd te zijn. Kijk mee in deze hoogproductieve werkplaats.

DOOR PAUL JANSSEN

Remmencontrole

De vijf bruggen voor onderhoudswerkzaamheden 
zijn via één centrale roldeur te bereiken. Elke auto 
die voor reparatie en onderhoud komt, moet over de 
remmentestbank. “Zo heb je meteen een indruk van 
de remmen en kun je de klant direct informeren”, zegt 
eigenaar Aart Lijs.

Arbo-vriendelijk

Profile Tyrecenter Flevobanden helpt zijn medewer-
kers door op verantwoorde wijze te werken. Lopen 
met een wiel naar het bandenapparaat? Overbodig. 
Daarvoor staan de transportbanden klaar. En zit de 
nieuwe band op de velg, dan rolt de technicus het wiel 
eenvoudig door naar het balanceerapparaat. Deze 
werkwijze levert tijdwinst op tijdens de wisselweken. 
Nog belangrijker: zo werken voorkomt gezondheids-
klachten.

Naast de bandenwisselstraat liggen de banden klaar 
om te wisselen. Ieder voor- en najaar is deze werk-
plaats goed voor 1400 bandenwissels. Voor de banden 
het magazijn in gaan worden ze gewassen.

Bandenwissels
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WERKPLAATS
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Bruggen direct toegankelijk

De vier stempelhefbruggen staan direct achter de 
roldeuren. De medewerkers gebruiken die bruggen 
voornamelijk voor de bandenwissels. Zodra de recep-
tionist een werkorder voor een wielenwissel maakt, 
worden de stickers voor de band direct geprint. De 
autotechnicus plakt ze voor demontage op de band, 
zodat er later geen verwarring ontstaat en banden 
altijd teruggevonden worden.

Lichtinval

De werkplaats is erg licht. Dat komt 
door de grote ramen en de witte 
accenten. In de zomer staat de ver-
lichting niet aan. De lichtkoepels 
in het dak zorgen dan voor genoeg 
licht. In de roldeuren zit gehard 
glas in plaats van plastic. Dat wordt 
niet troebel en gaat niet bollen.

Schone werkplaats

De vloer is licht van kleur. Daardoor 
valt vervuiling snel op en ben je 
eerder geneigd de schrobmachine 
te pakken. Bij de lichte muren ben 
je minder snel geneigd om er met 
je zwarte handen aan te zitten. Zo 
oogt de werkplaats altijd schoon. 
De vloer achter de overheaddeuren 
is van vloerverwarming voorzien. 
De warmte verdwijnt dan niet 
meteen als de deur open gaat en 
nattigheid droogt snel op.
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