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REPORTAGE
Hamer/AEN richt Lexus-werkplaats in

Lexus en AEN, aanval op de gevestigde orde

De haal-en-breng-service, de VIP-valet-Schiphol-parking (vluchtnummers doorgeven, Lexus bij de vertrekhal achterlaten en Lexus Amsterdam regelt de rest),
maar ook de lounge, het is allemaal: ‘service volgens Lexus-standaards’.

Kuuroord voor
vierwielers
Wie Lexus rijdt hoeft nooit naar de werkplaats. Ga maar na: is de Lexus aan onder-

houd toe, dan wordt hij opgehaald. En tussen de beurten door? Dan zorgt de supe-

rieure kwaliteit van Toyota’s topmerk dat werkplaatsbezoek overbodig is. Toch jam-

mer, want het niveau van de werkplaats doet niet onder voor dat van de auto’s.
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Tot voor kort had luxemerk Lexus zes dealer-
vestigingen in Nederland. In de afgelopen
maanden is dat aantal gegroeid naar negen,
dankzij nieuwe dealers in Rotterdam,
Eindhoven en Amsterdam. Wonderlijk dat juist
die plaatsen het tot dusver zonder Lexus-dealer
moesten stellen, het zijn immers niet de meest
onbeduidende stippen op de Vaderlandse land-
kaart. “Valt wel mee”, vindt general manager
van Lexus Amsterdam, Peter Zwaan. “Wij halen
en brengen iedere auto die in de werkplaats
komt. Voor de Amsterdamse klant maakt het
weinig uit of hij voor zijn afspraak een 020-
nummer of het 0346-nummer van Lexus
Breukelen belt.”
Toch ziet Zwaan juist in Amsterdam ook heel
grote kansen voor zijn nieuwe Lexus-vestiging:
“Amsterdam telt relatief veel inwoners die in de
markt zijn voor de exclusieve maar toch milieu-
verantwoorde stijl van Lexus. Daarom zitten we
hier, met een showroom langs de A10-zuid.”
Het moet gezegd, tijdens een ritje over de A10
kan die showroom vlakbij afrit S111 je haast
niet ontgaan. Zeker ’s avonds, als het uitgekien-
de kunstlicht de blinkende bolides virtueel
haast op de vluchtstrook zet.
Eenmaal binnen ademt alles de luxueuze
Lexus-sfeer: zitjes met chique designmeubelen,
koffie die veel beter smaakt dan thuis en een
overdaad aan licht, glas, chroom en natuur-
steen. Daartussenin de nieuwste Lexus-model-
len. Ze staan haast onwaarschijnlijk mooi te
glanzen. “De nieuwe auto’s staan op een vaste
plaats die optimaal is uitgelicht”, verklaart

Peter Zwaan, general manager van Lexus
Amsterdam: “Dit is een superlocatie. In de eerste
weken hebben we al 200% van onze doelstellin-
gen gehaald.”

Tot voor kort werkten hier 15 (vijftien!) Chrysler-monteurs. Nu Lexus Amsterdam het pand heeft over-
genomen en AEN de werkplaats opnieuw heeft ingericht, zijn zij vervangen door 2 (twee!) autotechnici
van Lexus.

Meteen na binnenkomst stuit een Lexus hier op de
APK-diagnosebrug. Die is voorzien van geïnte-
greerde glijplaten. Samen met de uitsparingen
voor de draaiplaten aan de voorzijde maken die
van de diagnosebrug meteen een uitlijnbrug. Op
zich niet nodig voor de APK, maar natuurlijk wel
voor de veeleisende Lexus-rijder. Gemakkelijk en
arbovriendelijk is de remmenbank met pneumati-
sche hefdrempel. Platen om de gaten af te dekken
zijn daarmee overbodig. En dat is maar goed ook
want bij een RIE (Risico Inventarisatie en
Evaluatie) worden dergelijke afdekplaten tegen-
woordig afgekeurd. In de vloer is een uitbreiding
met een ophangingstester en rammeltjeszoek-
systeem al voorbereid. Uiteraard staan de vier-
gastester en de koplamptester onder handbereik.

Perfect uitlijnen begint met perfecte apparatuur.
Die maakt uitslingeren overbodig en opspannen
op de band voorkomt velgbeschadiging. Doordat
de draaiplaten al in de uitsparingen liggen hoeft
de auto niet uit de veren.
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Ook in de Chrysler-tijd was de vloer al vloeistof-
werend. Een coating zorgt er nu voor dat hij ook
netjes blijft en superstroef is. De gele lijnen die
ieder stuk equipment zijn eigen vaste plaats
geven kunt u nog niet zien. Binnenkort wel, als de
schilder is geweest.

Zwaan. “Dat haalt het mooiste uit de lak
boven.” Nadeel is wel dat met die superverlich-
ting ieder krasje en iedere oneffenheid direct
zichtbaar is. “Daarom is er in het showroom-
deel voor de gebruikte auto’s andere verlich-
ting. En daarom ook, hebben we twee aflever-
ruimtes, één voor de gebruikte en één voor de
nieuwe auto’s. Daar onthullen we de auto van-
onder een pyjama en maken we van iedere afle-
vering een belevenis.”
Interessante vraag: hoe ziet de werkplaats van

zo’n op ‘beleving’ gericht autobedrijf eruit?
Zwaan: “We willen service leveren die bij het
merk past. Dus werken hier alleen de allerbeste
monteurs uit de Toyota-school. Natuurlijk zijn
ze minimaal eerste automonteur en hebben ze
diploma’s als STEK en SCM op zak. Maar een
goede autotechnicus kan meer dan sleutelen,
hij kan ook met mensen omgaan. Niet alleen
aan de telefoon, ook in de werkplaats. Want
onze klanten hóéven daar niet te komen, maar
dat dóén ze wel. Wie kiest voor een Lexus is

namelijk maar al te vaak een echte autoliefheb-
ber. En echte autoliefhebbers nemen graag een
kijkje in een werkplaats.”
In Nederland is Autoservice Equipment Neder-
land (AEN) Lexus’ vaste partner voor de werk-
plaatsinrichting. Op deze pagina’s geeft AEN-
directeur Carel ten Horn u een rondleiding door
zijn trots, de werkplaats van Lexus Amsterdam.●

Erwin den Hoed

Een vaak onderschat deel van een moderne werkplaats is de toolruimte. Die
houdt alle apparatuur en specialgereedschap bij de hand en toch opgeruimd.
Wat dat laatste betreft, let op het schuine randje op het halfhoge muurtje.
Dat voorkomt dat er ‘rommel’ opgezet wordt. Belangrijk, want: rommel
maakt rommel.

Natuurlijk alle vloeistoffen bij de hand op de
werkplek en natuurlijk zijn de leidingen voor de
toekomstige werkplekken al aangebracht.

De werkplaats telt twee IME-stempelhefbruggen. Waarom IME? Omdat dat
merk cilinders van hogesterkte staal gebruikt, die ook in de hoogste stand
met een zware RX400h erbovenop voldoende stabiliteit bieden.
Waarom stempelhefbruggen? Omdat ze de auto perfect bereikbaar houden,
omdat de opbouw volledig vrij uitwisselbaar is, van wielvrij heffen tot tele-
scopische opnamearmen of rijbanen, en omdat stempelhefbruggen veel min-
der manoeuvreerruimte vragen. Dat laatste argument lijkt een beetje vreemd
in deze werkplaats, waar ruimte niet echt schaars is. Maar dat is schijn, want
met het oog op toekomstige groei bevat de werkplaatsvloer nu al cassettes
voor vier extra stempelhefbruggen.

Moeder’s sieradenkistje? Mis, een lade van een
Lexus-gereedschapswagen.

Foto’s: Jan Lieftink
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AEN-directeur Carel ten Horn: “Aanval op de gevestigde orde...”

AEN schrijft ‘service’ met hoofdletters
Hamer en AEN werken al jaren-
lang samen, maar na de overna-
me van AEN door Hamer per 1
januari van dit jaar vormen ze
ook officieel één bedrijf.

Hamer is een technisch installa-
teur gespecialiseerd in de aanleg
van tankstations en werkplaat-
sen. AEN is een equipmentlever-
ancier voortgekomen uit het
oude Sun Electric Nederland.
Sinds de overname is AEN het
loket voor alle automotive acti-
viteiten van beide partners. Dus
is AEN nu ook thuis in uitlaatga-
safzuiging, perslucht- en  smeer-
olie-installaties. Bovendien is
men nu gecertificeerd om gas,
water en elektra aan te leggen.
Bijzonder is bovendien dat AEN
sinds kort weer exclusief impor-
teur is van Sun, zodat die pro-
ductlijn van uitlaatgastesters,
remmenbanken, teststraten en
aircoserviceapparatuur terug is
op het oude nest. Daarnaast
levert AEN Space-wielserviceap-
paratuur en Werther, Oxet en
IME-hefbruggen.
Kortom, AEN is leverancier van

een compleet installatie- en pro-
ductenprogramma. En dankzij de
Hamer-ervaring met het 24 uur
per dag storingsvrij houden van
tankstations, schrijft AEN het

woord ‘service’ met hoofdletters.
“Net als Lexus”, vergelijkt AEN-
directeur Carel ten Horn. En:
“Zoals Lexus marktaandeel
afsnoept van BMW, Mercedes en

En tenslotte het diagnosehok. Alle apparatuur vei-
lig achter slot en grendel en: geen rommel!

Een Lexus verlaat nooit ongewassen de werk-
plaats. Nee, hij krijgt een wasbeurt en een
ProShine-behandeling. Daardoor glanst hij weer
als nieuw en is vuil er drie maanden lang gemak-
kelijk af te spoelen.
Overigens is deze ruimte al voorbereid om ooit
ook roetmeetruimte te worden. Tegen die tijd
komt er een Bluetooth roetmeetapparaat zonder
kabels, zodat die snel de ruimte in en uit gereden
kan worden.
Wanneer dat gaat gebeuren? Over drie jaar als de
eerste IS-diesels naar de APK moeten.

Zelfs de milieuruimte mag gezien worden bij Lexus
Amsterdam. Pompen aan de wand, slagdempers
om het leidingwerk te beschermen, dat bovendien
beveiligd is tegen overdruk. Nog meer veiligheid:
als ’s avonds de verlichting in de werkplaats uit-
gaat is meteen alles drukloos. Niet zichtbaar is het
aparte aftapstation voor vloeistoffen in kleine
hoeveelheden.

Audi, zo doen ook wij een aan-
val op de gevestigde orde.”
Grootspraak? Wie de foto’s op
deze pagina’s bekijkt weet wel
beter. ●
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