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WERKPLAATS
Ontwikkelingen in revisie

Voor het autobedrijf is vervangen meestal de
enige optie wanneer motor, transmissie of een
belangrijk nevenaggregaat ernstig beschadigd
is. Tijd, expertise en machinerie ontbreken om
ouderwets een hele motor of bak uit elkaar te
trekken en piekfijn in orde te maken. De klant
wil daarop ook niet een weekje wachten.
Vervangen, dus, waarbij de merkdealer gauw
grijpt naar nieuwe delen. Het universeelbedrijf
denkt eerder aan goedkoper revisiedelen, horen
we van VNM-voorzitter Jeroen Trapman. Sinds 1
september is hij voorzitter bij deze BOVAG afde-
ling voor het revisiebedrijf. “We zien dat ook in
de zakelijke markt de belangstelling groeit voor
revisie en ruildelen, tientallen procenten goed-
koper dan nieuw. Waarbij overigens een nieuwe
motor of transmissie vaak feitelijk ook door de
fabrikant vernieuwd is. Ik denk dat elk autobe-
drijf bij grote mechanische schade de klant de
keus zou moeten geven: nieuw, revisie of
gebruikt met de prijzen die daaraan hangen.”

Specialistenwerk
Revisie is in elk geval werk voor specialisten,
het vergt hoog opgeleide mensen en hoog-
waardige machines. De trend is dat revisiebe-
drijven zich op bepaalde delen specialiseren om
een steeds hoger niveau in kennis en machine-
rie te bereiken, met de bijbehorende investe-
ring. Zulke specialisten gaan nu samenwerken
om een compleet dienstenpakket te bieden, één
adres voor elke revisievraag.
Zoals Revisiegroep.nl, een combinatie die nu
vijf bedrijven telt: specialisten in turbo’s, auto-
matische transmissie, dieselservice, motoren,
en nevenaggregaten van airco tot stuurhuizen.
Evenzo ontstond de combinatie ABC Remanu-
facturing van automatenspecialist Autrans met
Bols & Kooijman Revisie die motoren en hand-
geschakelde bakken doet. En omdat ABC en
Diesel Büchli zusterbedrijven zijn, zitten diesels

ook in het pakket. Soms gaat het ook wel
andersom, zoals bij Turbo’s Hoet dat naast het
voor de hand liggend specialisme nog veel meer
is gaan doen: revisiewerk voor trucks en perso-
nenwagendiesels, handel in ruildelen en meer.
Het revisiewerk van Turbo’s Hoet gebeurt in de
hoofdvestiging in België, het bedrijf heeft bui-

tenlandse vestigingen tot in Oost-Europa. Net
zoals Vege een internationaal net van revisiebe-
drijven opbouwde en veel meer omvat dan het
eerst afgestoten en nu weer deels overgenomen
Vege Motoren in Nederland. Betekent dit dat
revisiewerk overgaat naar goedkopere landen
zoals Polen, vroegen we de heer Spillebeen van
Turbo’s Hoet? “Nee, dat kan nog niet, je hebt
erg hoog opgeleid personeel nodig. Er is ook
haast geen sprake van seriewerk dat je daar zou
kunnen onderbrengen. Bijna elke revisie is een
geval apart. Je moet ervaring hebben om het
goed aan te pakken.”

Revisie levert een letterlijk zo goed als fabrieks-
nieuw product op. Ook fabrikanten leveren overi-
gens aggregaten en grotere bouwgroepen wel als
vernieuwde in plaats van volledig nieuw gemaak-
te delen, zonder dat sprake is van een ruilsysteem.
Foto: Vege Motoren

Het voordeel van gebruikt tot z.g.a.n.

Revisiespecialist als
Autorijden is duur, zowel zakelijke als particuliere klanten letten steeds scherper op

de kosten. Grote reparaties zijn ook duur, dus maak je als autobedrijf vrienden wan-

neer je meedenkt in kostenbesparing. Revisie is een goed en voordelig alternatief

voor nieuwe delen, maar vaak wel specialistenwerk. We doken er eens dieper in.
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Diagnose en service
Naast vakkennis in revisie moet de dienstverle-
ning veel aandacht krijgen, geeft VNM-voorzit-
ter Trapman aan. “Een belangrijk deel van de
business is diagnose, de helpende hand bij het
vinden van een storing. Doordat alles met
elektronica en sensoriek gekoppeld is hebben

problemen niet altijd een mechanische oor-
zaak, of is niet makkelijk te zien waar het pro-
bleem precies zit.”
Daarvoor moet je ook bij de revisiespecialist
terecht kunnen, eventueel de hele auto daar-
heen brengen. Zoals bij Autrans die met alle
auto-importeurs samenwerkt en over alle test-

Specialisatie laat de
zaken goed lopen. Ook
demontagebedrijven
denken al in die lijn,
zoals dat van Kleine
Staarman in Almelo die
stroomverdelers en
elektronische motor-
sturingen voor
Oosterse merken revi-
seert.
Foto: Jan Lieftinkpartner

M R A Motor Revisie Apeldoorn

VOF

Apeldoorn

☎ (055) 578 50 50

info@m-r-a.nl

www.m-r-a.nl

Jaguar, Aston Martin, Rolls Royce,

Bentley, Fiat, Alfa, Lancia.

Eggens Motorenrevisie en

Techn.Handelsonderneming

Assen

☎ (0592) 34 32 20

info@eggens-motorenrevisie.nl

www.eggens-motorenrevisie.nl

Complete- en deelrevisie van alle

merken en typen benzine- gas- en

dieselmotoren en cilinderkoppen.

Pasman Motoren en

Aggregaten VOF

Baak

☎ (0575) 44 11 50

mrp@pasman.com

www.pasman.com

Remotech Motorenrevisie BV

Boxmeer

☎ (0485) 57 68 35

remotech@wanadoo.nl

www.remotech.info

Alle merken bedrijfs- en personen-

wagens. LPG cilinderkoppen. De-

en monteren van cilinderkoppen

en complete motoren.

Broos Revisie BV

Breda

☎ (076) 587 56 50

Motorrevisie de Jong

Aalsmeer

☎ (0297) 32 99 43

dejongrevisie@planet.nl

Opdrachtrevisie voor auto’s,

vrachtwagens

Alkmaarse Motorenrevisie

Alkmaar

☎ (072) 511 41 31

alkmotrev.westra@12move.nl

Mercedes Benz, diesel, LPG, perso-

nen- en bedrijfswagens

Oudejans Motorenrevisie BV

Amsterdam

☎ (020) 632 02 09

motorenrevisie@oudejans.com

www.oudejans.com

Levering ruilmotoren. Revisie

brandstofpompen en verstuivers.

Officiële Delphi/Lucas/Denzo diesel

service.

L G Motorenrevisie

Amsterdam Zuidoost

☎ (020) 696 91 35

lgmotorenrevisie@tiscali.nl

Personenauto’s en bedrijfswagens.

ADES

Apeldoorn

☎ (055) 533 26 18

ades@wolmail.nl

Cilinderkoppen, brandstofpompen,

verstuivers, injectoren, startmoto-

ren en dynamo’s. Voertuigdiagnose

diesel- en benzinewagens. Bosch

service werkplaats.

Verkaik Motorenrevisie BV

Delft

☎ (015) 256 00 58

Alle merken bedrijfs- en personen-

wagens. Alle Opel koppen en kruk-

assen. Mercedes koppen en 180D

krukassen.

Remotech BV

Deurne

☎ (0493) 31 23 68

chris.oosterveen@12move.nl

Alle merken bedrijfs- en personen-

wagens

Engine Service Nederland

Doetinchem

☎ (0314) 32 35 48

info@engineservice.nl

www.engineservice.nl

Ruilmotoren en onderdelen

bedrijfswagens Fiat, Iveco, Opel en

Renault. Tevens voor overige

Italiaanse merken.

Keizer Motorenrevisie VOF

Doetinchem

☎ (0314) 32 61 03

keizermotorenrevisie@planet.nl

Cilinderkoprevisie.

Brandstofpomprevisie en verstui-

vers testen. Mercedes ruilmotoren

uit voorraad.

Kennis Motorenrevisie

Eindhoven

☎ (040) 251 97 65

p.kennis1@hetnet.nl

Muste-Leco Groep

Eindhoven

☎ (040) 248 52 00

info@muste-lecogroep.nl

www.muste-lecogroep.nl

Diesel Service Emmeloord B.V.

Emmeloord

☎ (0527) 69 92 92

dse@automateriaal.nl

Bosch en Delphi service dienst.

Motoren Revisie Masselink BV.

Emmen

☎ (0591) 61 81 04

masselink-revisie@planet.nl

Motoren Revisie Meijerink

Enschede

☎ (053) 431 99 14

mrmbv@tiscali.nl

Peters Motorenrevisie en

Reparatiebedrijf

Epse

☎ (0575) 49 33 82

chreit@wxs.nl

www.petersepse.nl

Personen- en bedrijfswagens.

Levering LPG en diesel ruilcilinder-

koppen. Aanmaak nieuwe motor-

delen zoals drijfstangen van staal

en aluminium.

Autobedrijf van Mill BV

Gorinchem

☎ (0183) 64 74 33

Gebr. Klein Gunnewiek

Handelsonderneming B.V.

Groenlo

☎ (0544) 47 98 79

revisie@kleingunnewiek.com

www.kleingunnewiek.com

Specialisme Duitse merken, moto-

ren op voorraad gedemonteerd en

gecontroleerd uit jonge schade

auto’s. Versnellingsbakken VW-

Seat-Skoda-Audi-Renault-Opel-

Ford

van Dijk Automaterialen

Groningen

☎ (050) 314 18 88

dijk.automaterialen@tiscali.nl

Revisie startmotoren en dynamo’s.

Motorenrevisiebedr.van Rijn BV

Haarlem

☎ (023) 535 48 19

vanrijn@cistron.nl

Gespecialiseerd in autoracemoto-

ren.

Spaarnestad Motoren Revisie

Haarlem

☎ (023) 531 03 17

revisie@spaarnestad.nu

Revisie aggregaten, dynamo’s en

dieselpompen.

Diesel-Buchli B.V.

Harderwijk

☎ (0341) 46 70 70

info@buchli.nl

www.buchli.nl

Diesel en benzine inspuitsystemen.

Starters en dynamo’s.

Voertuigdiagnose diesel en benzi-

ne. Bosch Diesel Center, Delphi

Commonrail Center, Denso, Zexel

en Stanadyne. Volledig uitgeruste

serviceauto voor werken op loca-

tie.

Donkers Motorenrevisie B.V.

Heerlen

☎ (045) 571 28 50

info@donkersrevisie.nl

www.donkersrevisie.nl

Personenauto’s en lichte bedrijfs-

wagens. Cilinderkop ombouw LPG

en loodvrij. In- en uitbouw moge-

lijk.

Helmondse Motoren Revisie

Helmond

☎ (0492) 53 43 49

info@helmondsemotorenrevisie.nl

www.helmondsemotorenrevisie.nl

Personenauto’s en bedrijfswagens.

Revisie cilinderkoppen c.q. ruilcilin-

derkoppen.

Motorenrevisie Blanken BV

Hengelo OV

☎ (074) 291 60 69

Revisie cilinderkoppen.

Overijsselse Motorenrevisie BV

Hengelo OV

☎ (074) 291 11 68

omr@hetnet.nl

www.motorenrevisie.com

Brandstofpompen en compresso-

ren.

Motorenrevisie van Thiel

Heteren

☎ (026) 327 42 50

revisievanthiel@cs.com

Personen- en bedrijfswagens.

Motorenrevisie R W Frank - Zns

Hilversum

☎ (035) 685 12 96

frankrevisie@cs.com

www.motorenrevisie-frank.nl

Cilinderkoprevisie c.q. ruilcilinder-

koppen.

VNM Motorrevisiebedrijven

▼
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Turbo World B.V.

Hoevelaken

☎ (033) 257 06 07

info@turboworld.nl

www.turboworld.nl

Gespecialiseerd in revisie, repara-

tie en testen van turbochargers.

Levering van ruilturbo’s uit voor-

raad.

Zomer Motorentechniek

Holten

☎ (0548) 36 13 85

info@zomermotorentechniek.nl

www.zomermotorentechniek.nl

Leeuwarder Motoren Revisie

Leeuwarden

☎ (058) 288 28 07

friess@vinden.nl

Machinefabriek West-End BV

Lisse

☎ (0252) 41 90 48

info@westendbv.nl

www.westendbv.nl

Cilinderkoprevisie, motorblokrevisie

Bleijlevens Motorentechniek

Margraten

☎ (043) 458 92 50

paul@bleijlevens.nl

Lijnboren van V.W. luchtgekoelde

motoren.

Autobedrijven ESA Marum BV

Marum

☎ (0594) 64 14 68

info@esabv.nl

www.esabv.nl

Ruilmotoren, ruilcilinderkoppen en

ruilversnellingsbakken. Vlam-

spuiten, insmelten en rondslijpen.

Revamo BV

Meppel

☎ (0522) 25 19 41

info@revamo.nl

www.revamo.nl

Vlamspuittechnieken.

Motorenfabriek de Sutter BV

Nieuwerkerk a.d. IJssel

☎ (0180) 31 48 44

info@desutter.nl

www.desutter.nl

Fabricage cilinderkoppakkingen.

Habets Motoren Revisie BV

Nuth

☎ (045) 524 59 28

info@habetsmotoren.nl

www.habetsmotoren.nl

Handgeschakelde versnellingsbak-

ken. Groot aantal krukassen en

nokkenassen uit voorraad.

Ommer Motoren Revisie

Ommen

☎ (0529) 45 60 71

Motorenrevisie L Janssen

Oss

☎ (0412) 63 48 01

janssen.revisie@wxs.nl

Balanceren drijfstangen / krukas-

sen.

Espe Motorenrevisie VOF

Purmerend

☎ (0299) 66 68 00

espe.motorenrevisie@12move.nl

www.espemotorenrevisie.nl

Biggelaar Motors BV

Raamsdonksveer

☎ (0162) 58 19 50

bigtuned@biggelaarmotors.nl

www.biggelaarmotors.nl

Ruilmotoren en cilinderkoppen.

Gespecialiseerd in BMW, Opel,

DAF en Volvo. Vlamspuiten.

Balanceren.

Ausma Motorenrevisie BV

Roden

☎ (050) 501 60 28

info@ausma-motorenrevisie.nl

www.ausma-motorenrevisie.nl

Officieel Delphi, Lucas Denzo die-

sel service. Benzine injectiesysteem

controle Asnu. Vlamspuiten.

Cilinderkoprevisie. Nieuw en ruil

alsmede gebruikte onderdelen en

motoren.

Schiedamse Motorenrevisie

Rotterdam

☎ (010) 462 10 77

info@smr-revisie.nl

Specialisatie: Chrysler, Dodge en

Jeep (ruildelen).

M R C Techniek Rotterdam BV

Schiedam

☎ (010) 476 45 44

info@mrctech.nl

www.mrctech.nl

Personenauto’s, bedrijfswagens.

Cilinderkoppen. Draad-, poeder- en

plasmaspuiten, ook keramische

lagen. Hardverchromen.

Jetten Motorenrevisie

Schinnen

☎ (046) 443 18 15

jlm.jetten@tiscali.nl

Personen- en bedrijfsauto’s.

BABO Motorenrevisie

s’Gravenhage

☎ (070) 388 33 00

Rijswijks Motorrevisiebedrijf

s’Gravenhage

☎ (015) 212 28 01

Eerste Bossche Motoren Rev BV

s’Hertogenbosch

☎ (073) 621 53 30

ebmr@planet.nl

www.bosschemotorenrevisie.nl

Personen- en vrachtwagens. Cilin-

derkoppen. Revisiemotoren DAF en

Scania.

Motorenrevisie De Boer

Sneek

☎ (0515) 43 31 50

deboerrevisie@hetnet.nl

Personen- en bedrijfswagens.

Mannessen Motorrevisie

Soesterberg

☎ (0346) 33 04 53

info@mannessen.nl

www.mannessen.nl

Specialisatie Engelse klassiekers en

Alfa Romeo.

Vege Motoren BV

Spijkenisse

☎ (0181) 65 21 21

info@vege.nl

www.vege.info

Personen- en lichte bedrijfswa-

gens. Ruilmotoren, ruilcilinderkop-

pen, ruilbrandstofinjectiepompen,

ruilversnellingsbakken. Opdracht-

revisie in overleg. Gebruikte moto-

ren onder het logo: M.O.C.

Konings Technische bedrijven

Staphorst

☎ (0522) 46 14 35

Dieselmotoren vrachtwagens.

Ruilmotoren DAF, Scania,

Mercedes, Volvo.

Betuwse Motoren Revisie

Tiel

☎ (0344) 62 20 12

bmr-tiel@freeler.nl

Personenauto’s en bedrijfswagens.

Bols en Kooijman Revisie BV

Tilburg

☎ (013) 505 84 00

sales@bolsmotor.nl

www.bolsmotor.nl

Ruilprogramma voor Peugeot,

Citroën en Japanse motoren, cilin-

derkoppen en versnellingsbakken.

Revisie van brandstofpompen en

verstuivers. Nieuwe en gebruikte

motoren.

Centrale Motoren Revisie BV

Tilburg

☎ (013) 5424547

centrmotrev@wanadoo.nl

Motorenrevisie van Geel BV

Tilburg

☎ (013) 467 49 25

info@vangeeltilburg.nl

Vrachtwagens, Japanse dieselmo-

toren. Bosch dieselpompen.

Eras Motorenrevisiebedrijf

Utrecht

☎ (030) 231 32 35

erasutrecht@planet.nl

www.erasutrecht.nl

Motorenrevisie J Steins Vof

Valkenburg LB

☎ (043) 609 01 09

mr-steins@xs4all.nl

Brandstofpompen reviseren en

testen. Diagnose en reiniging

injectoren. Master Turbo Dealer.

Motoren Revisie

‘Valkenswaard’

Valkenswaard

☎ (040) 201 25 81

info@mrv.nl

www.mrv.nl

Ruilcil.koppen o.a.: BMW-Chrysler-

Ford-Mazda-Mercedes-Mitsubishi-

Nissan-Opel-Renault-Toyota-VW-

Volvo, ook zeer jonge types cilin-

derkoppen. ISO gecertificeerd

MRT-Engines B.V.

Veghel

☎ (0413) 34 20 14

engines@mrt.nl

www.mrt.nl

Ruilcomponenten voor Duitse en

Japanse verbrandingsmotoren.

Nieuwe cilinderkoppen en motor-

onderdelen. (Ford, Rover, Citroen,

Peugeot, Opel, Sofim). Levering

versnellingsbakken.

Venlose Motoren Revisie BV

Venlo

☎ (077) 323 09 99

info@vmr.nu

Verkoop van alle onderdelen voor

verbrandingsmotoren.

Automotorencentrum van

Veldhuisen

Wekerom

☎ (0318) 46 14 96

amcmotoren@planet.nl

Duitse motoren: Volkswagen, Audi,

Volvo, Opel en Mercedes Benz.

Engelse klassiekers: MG en

Triumph.

Noordhollandse Motorenrevisie

BV

Winkel

☎ (0224) 54 41 55

revisie@nhmr.nl

www.nhmr.nl

Revisie van alle typen verbran-

dingsmotoren, brandstofpompen

en verstuivers.

Drentse Motorenrevisie

Witteveen

☎ (0593) 55 24 63

drentse.motoren.revisie@wxs.nl

Grote demontagebedrijven zijn ruim voorzien van jonge gebruikte motoren,
en zijn tevens een belangrijke leverancier voor revisiebedrijven. Vandaar dat
de hier getoonde handelsonderneming Klein Gunnewiek in Groenlo revisie en
demontage onder één dak heeft gebracht.
Foto: Jan Lieftink

VNM Motorrevisiebedrijven
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apparatuur beschikt voor automatische trans-
missies. Die moeten dan wel werkend in een
auto getest moeten worden. Hetzelfde horen we
bij Startrans, ook een automatenspecialist.
“Vanwege de elektronica in een automaat is het
specialistenwerk. De juiste diagnose stellen is
cruciaal. Daarvoor werken wij met universele
testers die steeds beter presteren.”
Service is ook een stuk logistiek. Zoals een
goede verzenddienst voor gereviseerde delen,
bij motorrevisie ook het in- en uitbouwen ver-
zorgen, of zelfs aan de deur komen reviseren
zoals Rob Oudijn met zijn bedrijf Mobiele
Transmissie Specialist. We zien bij veelgevraag-
de delen dat het distributienet van een grossier
wordt ingeschakeld, zo levert Turbo’s Hoet nu
ook via grossier Kühne. “De vraag naar turbo’s
groeit zo sterk dat we voor snelle en accurate
levering deze overeenkomst hebben gesloten”,
aldus directeur Spillebeen. Voorheen werkte
Kühne met Turbo World, dat nu gaat leveren
via Van Heck. Jeroen Velthuis van Turbo World:
“We zorgen ook dat de afdeling technical sup-
port bij Van Heck getraind wordt, zodat ze kun-
nen adviseren over turbo-gerelateerde proble-
men. Overigens merken wij dat het garagebe-
drijf meer ervaring en kennis heeft opgedaan,
we krijgen niet meer vragen terwijl de afzet van
turbo’s flink is gestegen.”

Ruil, revisie of gebruikt
Een uniforme garantieregeling missen we nog,
mede omdat de revisiebranche sterk gevarieerd
is. De VNM hanteert strikte regels voor wat de
leden in huis moeten hebben, maar die regels
richten vooral op motorrevisie. Een gevolg is

Peter Fokker

Turbo’s Hoet

Baarn

☎ (035) 542 02 41

turbo@turbos-hoet.nl

www.turbos-hoet.nl

Turbo’s, motoren, transmissie,

brandstofpompen

A&R Powersteering/Transmissie

BV

Eck en Wiel

☎ (0344) 69 36 48

info@aenr.nl

www.aenr.nl

Transmissies, stuurbekrachtiging

Autrans BV

Lunteren

☎ (0318) 48 41 44

welcome@autrans.nl

www.autrans.nl

Automatische transmissie

Startrans

Renswoude

☎ (0318) 59 09 91

info@quality-transmissions.nl

www.quality-transmissions.nl

Automatische transmissie

NMB Motoren BV

Hoogkerk

☎ (050) 553 03 86

info@nmb-motoren.nl

www.nmb-motoren.nl

Motoren, transmissies Japanse en

Koreaanse merken

Overige specialisten
Mobiele Transmissie Specialist

Ridderkerk

☎ (0622) 92 20 27

r.oudijn@chello.nl

www.mobiele-transmissie.nl

Transmissies

VM Transmission Products

Utrecht

☎ (030) 298 08 98

vmtpbv@hetnet.nl

www.vmtp.com

Transmissies, stuurbekrachtiging

Transmissie Service Holland BV

Veenendaal

☎ (0318) 52 15 21

info@transmissieservice.nl

www.transmissieservice.nl

Transmissies

Revisiegroep.nl

Zeewolde

☎ (0800) revisie

info@revisiegroep.nl

www.revisiegroep.nl

Motoren, transmissies, airco,

brandstofpompen, turbo’s, stuurbe-

krachtiging

Bewerken van een modern motorblok is al puur
iets voor specialisten, die weten wat voor soort
cilindervoering of hardingsproces is gebruikt.
Want wie weet straks om te gaan met dit nieuw-
ste BMW motorblok, samengesteld uit magnesium
van buiten en aluminium van binnen?
Foto: BMW

De enorme populariteit van diesels zorgt voor stij-
gende vraag naar revisie, maar alleen een specia-
list weet weg met testen en reviseren van diesel-
pompen, waar ook bijzondere apparatuur voor
nodig is.
Foto: Vege Motoren

Moderne automaten worden bestuurd door een
dergelijke ‘mechatronische’ module, waarin elek-
tronica en hydraulische elementen gecombineerd
zijn. Deze module is echter van een geautomati-
seerde handbak (Volkswagen DSG). Geautomati-
seerde transmissies zijn sterk in opkomst, een
nieuwe uitdaging voor revisiespecialisten.
Foto: VW

dat onder meer transmissiespecialisten erbui-
ten vallen, die hebben een eigen vereniging
VNTS maar dat is geen BOVAG-afdeling.
Nog iets anders zijn demontagebedrijven, speci-
alist in gebruikte delen, die elk hun eigen
niveau van garantie en service bepalen.
Gebruikte motoren zitten ook in het program-
ma bij Vege, revisiebedrijf MRT heeft daarvoor
als dochter OMC naast zich. Zo kun je alle kan-
ten op: een kapot aggregaat laten reviseren, bij
het revisiebedrijf een ruildeel halen dat meteen
ingebouwd kan worden, of de kosten verder
drukken door gebruikte delen te kiezen. ●
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