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ANTWOORDEN 
VOOR DE TOEKOMST

B
en jij al klaar voor de automotive toekomst van volgend jaar? En 

die over vijf jaar? Het is nog lastig te voorspellen, maar werk-

zaamheden gaan veranderen. Bovag becijferde voor de zomer 

al eens dat de te verwachte doorbraak van de EV tot meer dan 

30% omzet kan gaan kosten in de werkplaats. Werkzaamheden 

veranderen nu ook al. Misschien niet zo merkbaar in de dagelijkse praktijk, 

maar kijk maar eens achterom. Dan gaat het stiekem toch best snel. Een 

veranderde APK met nu een visuele controle van het roetfi lter, of de hoog-

teafstelling van de mistlampen. En wordt de deeltjesteller de volgende 

stap? Lastige storingen in de werkplaats aan de modernste auto’s nemen 

ook al jaren toe. Hoe stel je diagnose aan complexe datasystemen? En ook 

op ondernemersgebied verandert er veel. Moet je een laadpaal voor de 

deur neerzetten? Welke gevolgen heeft de WLTP nu en in de toekomst op 

je nieuwverkopen en occasions?

Vragen, vragen en nog eens vragen, maar ook antwoorden! Op de eerste 

Hardenbergse editie van Auto Prof - AMT Live krijg je antwoord op de 

eerder genoemde én vele andere vragen. Er staan namelijk vier kennis-

theaters voor je klaar met in totaal zestien Kennissessies, elke dag weer. 

En daarin kom je sprekers tegen van RDW en RAI Vereniging, evenals top-

sporter Annelies Passchier. Maar ook specialisten van klinkende namen in 

hun vakgebied als GMTO, Denso, AutoSociaal, ZF, Febi en nog vele andere 

topbedrijven verzorgen een Kennissessie.

Kom dus zeker naar Hardenberg om volop kennis te tanken over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. Op de volgende pagina’s vind je een over-

zicht. Daarnaast kun je natuurlijk de vele standhouders op de beursvloer 

bezoeken. Daar komt Beleven tot zijn recht, met vele demonstraties.   

 Ontmoeten kan natuurlijk overal, maar ook centraal op het 

AMT-plein. Van de sprekers tot sparren met de AMT-redac-

tie. We horen graag waar jij tegenaan loopt in aanloop 

naar de toekomst. En waar AMT kan helpen middels 

relevante antwoorden, doen we dat natuurlijk graag. 

Tot 16, 17 of 18 oktober in Hardenberg!

Tom Polman 

Hoofdredacteur AMT
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LEER VAN ZESTIEN KENNISSESSIES EN VELE PARTNERS EN SPECIALISTEN

Welke kennis kom jij tanken?

DOOR TOM POLMAN / FOTO’S AMT

Waar er vorig jaar in Hardenberg enkele kennissessies 

werden georganiseerd, staan er dit jaar door de sa-

menwerking met AMT maar liefst zestien kennisses-

sies op het programma. En dat op alle drie de dagen 

van Auto Prof – AMT Live Hardenberg. 

Je treft een vakbeurs aan zoals je gewend bent, maar 

toch ook een beetje anders. Het draait niet alleen om 

de stands bezoeken; je gaat met nieuwe kennis naar 

huis! Je vindt namelijk in een van de hallen het AMT 

Live-plein, waar Leren, Beleven en Ontmoeten cen-

traal staan. En in het oog springen ongetwijfeld de 

vier  ‘domes’, een soort opblaasbare, grote iglo’s, die 

dienst doen als Kennistheater. Op de pagina hier-

naast en verder vind je de inhoud van de vele Kennis-

sessies waaruit je kan kiezen, zowel van AMT als van 

de partners van Auto Prof – AMT Live. 

Leren in de theaters
Centraal op de Auto Prof – AMT Live-beursvloer staan 

dus vier kennistheaters. Elke beursdag kun je vanaf 

16.30 uur kiezen uit vier verschillende kennissessies. 

Deze duren ongeveer een half uur, met daarna ruim-

te voor vragen aan de spreker, waarin je op inspire-

rende en praktische wijze wordt bijgepraat over di-

verse onderwerpen. De vier theaters kennen heel 

uiteenlopende onderwerpen. Van technische als: 

‘Bandenklachten de baas’, ‘Kettingproblemen in de 

praktijk’ en ‘De do’s en don’ts van oliewissels aan een 

automatische transmissie’ tot hele praktische voor de 

werkplaatspraktijk als ‘Hoe vervang ik een AC-airco-

compressor’, ‘Hoe helpen fuel trims bij diagnosestel-

len?’ Ook praat GMTO je bij over diagnosestellen aan 

complexe datasystemen. 

Verder als ondernemer
Ben je ondernemer? Ook dan staan er interessante 

Kennissessies op het programma, met bijvoorbeeld 

‘Het nut en de gevolgen van WLTP’ door RAI Vereni-

ging. Topsporter Annelies Passchier praat je bij over 

het belang van teamwork in ‘Ondernemen is top-

sport!’ en AutoSociaal vertelt je hoe je eigen content 

In januari vond de eerste Auto Prof – AMT Live editie plaats, een samenvoeging van de 

vakbeurs en AMT’s Kennisevenement. En nu staat Hardenberg voor de deur, met een 

spetterend programma. Wat kun jij leren op de eerste Auto Prof - AMT Live Hardenberg? 

Heel veel! Lees maar mee.

KENNISPROGRAMMA

De WLTP zet de autobranche aardig op zijn kop met geschrapte uitvoeringen, hogere BPM op auto’s en 

dus ook veel vragen van klanten. WLTP-specialisten van RAI Vereniging leggen de WLTP uit en beantwoor-

den al je vragen in een van de vele Kennissessies.

Een klant klaagt over een trillende band. Wat is er aan de hand? En is het een productiefout zoals de klant 

aangeeft, of is er meer aan de hand? Apollo-Vredestein geeft antwoord in een Kennissessie.
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KENNISPROGRAMMA

Ondernemen is Topsport!
Trainen, trainen en nog eens trainen. Vallen, 

opstaan, afzien, doorzetten, verliezen en toch 

overwinnen. Annelies Passchier is marathon-

schaatser en weet als geen ander hoeveel in-

spanning het kost om doelen te bereiken. Tij-

dens de Grip op je Autobedrijf-training 

motiveerde ze ondernemers om op te staan 

en niet te blijven liggen als het even tegenzit. 

Hoe? Ontdek wat je van de sport kan leren in 

deze actieve kennissessie ‘Ondernemen is top-

sport!’ Van je interne houding tot het belang 

van teamplay.

KENNISSESSIES AMT
Bandenklachten de 
baas
Een trilling in de band? Vreemde 

slijtage van het profiel? Hoe repa-

reer je die lekke band goed? En 

hoe geef je eigenlijk een goed ad-

vies aan je klant als het op ban-

den aankomt? Dagelijks kom je 

bandenproblemen tegen in de 

werkplaats, maar hoe beoordeel 

je zo’n probleem? Is het een pro-

ductiefout, of is de klant zelf de 

oorzaak van die bult aan de band-

wang? Experts van Apollo Vrede-

stein geven je middels meegeno-

men banddefecten antwoord.

Fuel trims helpen bij diagnose
‘Wat geven de fuel trims aan?’ Het is een opvallend vaak gestelde vraag op het AMT Garageforum 

wanneer storingscodes niet leiden tot de oorzaak van een probleem. Waarom is dat eigenlijk? Op-

vallend vaak leidt het antwoord op die vraag tot de oplossing. Marco van Wijk schreef in de rubriek  

Back to Basics het artikel ‘Fuel trims helpen bij diagnose’ in AMT 7/8 en presenteert de achtergrond 

van Fuel trims middels praktische voorbeelden en een live-simulatie. Hoe kunnen fuel trims jou 

helpen bij diagnose? Mis het niet!

Het nut en de gevol-
gen van de WLTP
Je kunt het haast niet gemist heb-

ben: de WLTP is sinds 1 september 

verplicht voor autofabrikanten als 

homologatie voor hun auto’s. En 

dat brengt veranderingen met 

zich mee. Wat is er veranderd nu 

WLTP de standaard is? Welke ge-

volgen heeft dat? En hoe zit dat 

met die overgangsregeling? RAI 

Vereniging stuurt hun specialis-

ten naar Hardenberg om je bij te 

praten én al je vragen te beant-

woorden zodat jij jouw klant nog 

beter kan informeren.

De toekomst van onze  
autobranche
Jeroen Vertongen is op en top diagnosetechni-

cus, ondernemer en automotive futuroloog. Vo-

rig jaar reisde hij met een klein gezelschap naar 

Silicon Valley en zag daar de ontwikkelingen in 

de automotive branche die er aan gaan komen. 

Vol inspiratie kwam hij terug, overtuigd van de 

veranderingen die de automotive branche ook 

in Europa staan te wachten. Wat is de toekomst 

van onze branche en de invloed daarvan op de 

werkplaats? Ontdek samen met Jeroen welke 

veranderingen er écht aan komen.

De visuele controle van het roetfilter geeft veel discussie. Waar loop jij tegenaan? Kom naar de vraag- en 

antwoordsessie met de RDW of bezoek de kennissessie van de RDW over de wijzigingen én een update 

over de deeltjesteller.

AMT – Vraag- en ant-
woordsessie nieuwe 
APK-regels met RDW

Op 20 mei 2018 ging de nieuwe 

APK-regelgeving in. Is het roetfil-

ter nog aanwezig? Staan de mist-

lampen goed? En gaan alle contro-

lelampjes uit? Het zijn nieuwe 

werkzaamheden waar je mee te 

maken hebt. Maar waar loop je te-

genaan in de praktijk met bijvoor-

beeld die visuele roetfiltercontrole 

of afstelling van de mistlichten? In 

deze Vraag- en antwoordsessie 

worden alle via amt.nl ingediende 

vragen besproken én kun je je ei-

gen vragen stellen.



60  |  AMT BEURSSPECIAL | September 2018

KENNISSESSIES PARTNERS

KENNISPROGRAMMA

ZF: Do’s en don’ts van oliewissel aan 
automatische transmissies
ZF is een van de bekendste fabrikanten van transmissies. 

De klanten van ZF zijn veelal autofabrikanten, en daarmee 

zit het bedrijf dichtbij de bron en kennen de specialisten 

alle ins en outs van de transmissie. Tijdens deze kennisses-

sie praat een ZF-specialist je helemaal bij over de do’s en 

don’ts van oliewissels aan automatische transmissies. Hoe 

werkt de modernste automatische transmissie en welke rol 

vervult olie hierin? Waarom is tijdig vervangen belangrijk? 

En hoe herken je bepaalde klachten? Mis het niet.

ACtronics – Diagnosestellen aan  
turboactuatoren
Uit je diagnose blijkt dat de turboactuator defect is, en 

het blijkt ook nog een elektronisch geregelde te zij. Wat 

nu? Wat kan er intern defect raken en wat kunnen hiervan 

de oorzaken zijn? Hoe werkt zo’n turboactuator eigenlijk? 

Welke mogelijkheden heb je? En nog belangrijker: is het 

defect raken van de turboactuator de hoofdoorzaak, of is 

het een gevolgschade? Op al deze vragen gaat Bart Hei-

merink van ACtronics antwoord geven.

Moobi - Snel laden of snelladen?
Het aanbod volledig elektrische en hybride-modellen bij autofabrikanten 

neemt al jaren toe, en ook is een stijging zichtbaar in het aantal verkochte EV’s 

in Nederland. Op (korte) termijn kun je dus ook EV’s en hybride voertuigen bij 

jou in het autobedrijf verwachten. Ben jij er al klaar voor? Heb je bijvoorbeeld 

een laadpaal? Waarom zou je die wel of niet moeten hebben? In deze kennis-

sessie krijg je antwoord van Moobi. Het bedrijf heeft als doel jou te helpen bij 

je bedrijf en je businessmodel omvormen naar een futureproof plan.

Denso – Tips en tricks 
A/C compressor  
vervangen

Iedereen weet wel hoe een aircocom-

pressor vervangen moet worden, maar 

waarom komen er dan toch zo veel te-

rug voor garantie? 99,9% van deze ga-

rantieclaims worden vaak afgewezen op 

aantoonbare installatiefouten. Een juis-

te montage is van levensbelang voor de 

nieuwe compressor. Hoe zit het bijvoor-

beeld met de oliehoeveelheid? Welke 

olie zit in een Denso-compressor? Welke 

delen moeten er nog meer vervangen 

worden? Mag je een AC-systeem spoe-

len, en wanneer spoel je dan een A/C-

systeem, en waarmee? Als grootste OEM 

‘thermal’ toeleverancier, weet Denso als 

geen ander hoe hiermee om te gaan. Ri-

chard Groot van Denso Europe’s After 

Market Divisie praat je helemaal bij.

Live in een van de eerdere jaren heeft bezocht, kent 

de Kennistour. Natuurlijk, je kan zelf een rondje langs 

alle partners maken, maar hoe vind je nou de meest 

interessante innovaties of producten? Doe mee aan 

de AMT Kennistour. In kleine groepjes leiden we je 

langs enkele partners (er zijn meerdere routes te kie-

zen), waar je een korte presentatie, vraag- en ant-

woordsessie of demonstratie krijgt. Aanmelden kan 

ter plekke op het AMT-plein bij de kennistheaters.

Goed voorbereid naar Hardenberg 
Niets missen? Hou amt.nl/autoprof-amtlive in de ga-

ten voor alle berichtgeving. Ook vind je hier de 

sfeerimpressie van de eerste gezamenlijke editie die 

eerder dit jaar in Gorinchem heeft plaatsgevonden. 

Niet voor niets zeggen we: Kom Leren, Beleven en 

Ontmoeten! 

En heb je Facebook? Zoek het evenement Auto Prof 

- AMT Live Hardenberg op en meld je aan!

Demonstraties en wedstrijden
Er viel altijd al veel te beleven op de Auto Prof, maar 

we doen er nog een schepje bovenop. Aan partners 

is gevraagd een demonstratie of wedstrijd te organi-

seren. Veel interactie op de beursvloer dus, de details 

vind je verderop.  

Nog meer interactie vind je op het AMT Live-plein, 

centraal tussen de kennistheaters. Ga in gesprek met 

de AMT-redactie. Deel je mening, en pik je gratis AMT 

Goodiebag op. Vergeet niet om mee te doen aan de 

‘Black Box-actie’ en maak kans op mooie prijzen. 

Weet jij welke onderdelen we hier in hebben ver-

stopt? 

Heb je een kennissessie gevolgd? Na afloop is de 

spreker aanwezig op het AMT-plein en kun je per-

soonlijk over het onderwerp doorpraten en hem of 

haar het hemd van het lijf vragen.

De kennistour
Terug van weggeweest, de AMT Kennistour. Wie AMT 

inzet in je marketing om nieuwe klanten te werven in 

de Kennissessie Inbound Marketing. En een laadpaal 

bij je bedrijf, doen? Leverancier Moobi beantwoordt 

al je vragen.

Stel je APK-vragen
En natuurlijk krijgt ook de APK aandacht. Een primeur 

in een van de kennissessies is dat kennispartner RDW 

een update geeft over de APK-regelgeving en toe-

komstplannen, waarbij ook de deeltjesteller ter spra-

ke komt. Komt die er? En wat is de status van de vele 

onderzoeken? 

Daarnaast kun je nu al via amt.nl je ervaringen met 

de laatste APK-regelgeving kwijt. Waar loop je tegen-

aan in de praktijk met bijvoorbeeld de visuele roetfil-

tercontrole of afstelling van de mistlichten? AMT en 

RDW geven antwoord op al je vragen. In totaal kun je 

dus kiezen uit zestien Kennissessies, vier per ronde, 

die starten om 16.30 uur; 18.30 uur; 19.30 uur en 

20.30 uur.

Het aantal EV’s neem toe. Ben jij daar 

klaar voor? Heb je al een laadpaal en 

zo nee, wat komt er bij kijken? 

Welke kennis kom je 

tanken in onze thea-

ters? Kies uit een van de 

zestien Kennissessies. 

Daarnaast ben je wel-

kom op het AMT-plein 

tussen de vier theaters.
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KENNISPROGRAMMA

Schrijf je in!
Toegang tot Auto Prof – AMT Live 

is gratis, mits je je vooraf regis-

treert. Vooraf aanmelden voor de 

kennissessies is niet noodzakelijk. 

Kom echter wel op tijd, want onze 

ervaring is dat de theaters snel vol 

kunnen zitten. Noteer dus 16, 17 

en 18 oktober in je agenda. De 

Evenementenhal Hardenberg is 

dan geopend van 15.00 - 22.00 

uur voor drie dagen Leren, Bele-

ven en Ontmoeten. Toegang tot 

Auto Prof - AMT Live vraag je snel 

en eenvoudig aan via www.auto-

prof-amtlive.nl. Bij registratiecode 

vul je 61823001 in en voilà, je gra-

tis e-ticket valt in je mailbox.

GMTO – Diagnose aan complexe datasystemen
GMTO geeft een kennissessie over diagnose aan complexe datasystemen. Dit wordt gedemonstreerd 

middels een live storing die met basiskennis, scopemetingen en voorbeeldsignalen nauwkeurig wordt 

uitgelegd. Hierdoor krijg je inzicht in hoe je complexe storingen oplost met slimme tools. Als onderne-

mer word je al snel duidelijk waarom het verstandig is de juiste kennis en tools in je autobedrijf te 

hebben. Een primeur is er ook: tijdens de kennissessie wordt gebruikgemaakt van de nieuwe strea-

mermeting. Wat dat is? Kom het ontdekken!

Febi – Oorzaken van 
falende distributieket-
ting

Wat kunnen oorzaken zijn van het 

falen van een distributieketting? 

Febi Benelux legt het je aan de 

hand van praktijkvoorbeelden van 

uiteenlopende motoren uit. Nieuw 

is het thema ‘Tritan-coating’, waarbij 

de kettingen met een speciaal pro-

cedé worden behandeld. Dit wordt 

meer en meer de standaard bij 

OEM, goed dus om daar meer van 

te weten. Natuurlijk bevat de pre-

sentatie tips en tricks en kun je al je 

vragen stellen.

AutoSociaal – Inbound marketing, trek 
nieuwe klanten met content
Een overgroot deel van de consumenten (liefst 80%) gaat eerst on-

line op zoek naar informatie over een product of dienst, alvorens zij 

tot aanschaf over gaan. Dit betekent dus dat er al een hele digitale 

reis is afgelegd voordat er uiteindelijk tot aanschaf wordt overge-

gaan. Het is dan ook cruciaal dat je gevonden wordt, bezoekers op 

je website graag een ‘lead’ willen worden en vervolgens doorgroei-

en naar een tevreden klant. Autosociaal ondersteunt al meer dan 

750 bedrijven en is uitgegroeid tot dé online kennispartner van het 

autobedrijf. Hoe ga jij simpel aan de slag met inbound marketing? 

Krijg tips en tricks en start er morgen nog mee! 

ATC – 3D-scan-
nen en printen 
van onderdelen 
de toekomst?

Reproductie van onder-

delen is een belangrijke 

mogelijkheid voor res-

taurateurs van oldtimers 

en historische voertui-

gen. Dat vergt tijd, maar 

nieuwe technieken bie-

den nieuwe mogelijkhe-

den. En niet alleen voor 

oldtimers, maar ook 

voor de moderne auto, 

motorfiets of raceauto is 

de 3D-scantechniek van 

Second2New interes-

sant. In deze presentatie 

staat 3D-scannen, 3D-

engineering en 3D-re-

productie centraal. Is de 

techniek geschikt voor 

zowel historische als 

moderne voertuigen?

RDW – APK nu en in 
de toekomst
Kennispartner RDW geeft in deze 

kennissessie een update over de 

APK-regelgeving. Welke evaluaties 

op de laatste wijzigingen zijn er? 

APK-expert van de RDW Arthur 

van Lee kijkt tevens terug op de 

grootste wijzigingen, zoals de visu-

ele controle van het roetfilter. Ook 

komen de ontwikkelingen rondom 

de deeltjesteller en afstelling van 

dimlichten aan bod. Blijf op de 

hoogte over de APK en de ontwik-

kelingen er omheen en mis deze 

kennissessie niet!

Tijd Kennistheater 1 Kennistheater 2 Kennistheater 3 Kennistheater 4

16.30 uur AMT - RAI Vereniging 
Het nut en de 
gevolgen van de 
WLTP

Moobi 
Snel laden of 
snelladen, tijd voor 
een laadpaal?

Denso 
Tips en tricks A/C-
compressor 
vervangen

ZF 
Do’s en don’ts van 
oliewissel aan 
automatische 
transmissies

18.30 uur AMT - Annelies 
Passchier
Ondernemen is 
topsport!

ATC - Second2New
Is 3D-scannen en 
printen de toekomst?

GMTO
Diagnose aan  
complexe 
datasystemen

Febi
Oorzaken van falende 
distributieketting

19.30 uur Autosociaal 
Inbound marketing, 
trek nieuwe klanten 
met content

RDW 
APK nu en in de 
toekomst

Denso 
Tips en tricks A/C-
compressor 
vervangen

ACtronics
Diagnosestellen aan 
turboactuatoren

20.30 uur Jeroen Vertongen 
De toekomst van onze 
autobranche

AMT en RDW
Vragen en 
antwoorden m.b.t. 
APK-regelgeving

AMT - Marco van Wijk
Fuel trims helpen bij 
diagnose

AMT - Apollo Vredestein 
Bandenklachten de 
baas

Let op: tijden en indeling onder voorbehoud van wijzigingen

Ook in Hardenberg kun je aan de slag met je handen. Welke onderdelen 

hebben we in de black box verstopt?
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GMTO BIEDT HET AUTOBEDRIJF UITKOMST BIJ COMPLEXE STORINGEN

HIGH-TEC SPECIALTY VOORZIET HET AUTOBEDRIJF VAN TOOLS ÉN KENNIS

Geen storing te gecompliceerd

Maak korte metten met motorvervuiling

Elk autobedrijf heeft zo nu en 

dan wel eens een voertuig in de 

werkplaats waarbij een storing 

schier onoplosbaar lijkt. GMTO 

biedt dan uitkomst. Niet alleen 

met technische ondersteuning, 

maar ook met trainingen.

Inwendige motorvervuiling is 

een veel voorkomend pro-

bleem. High-Tec Specialty gaat 

vervuiling te lijf met speciaal 

ontwikkelde producten en 

helpt het autobedrijf met tech-

nische ondersteuning.

BEURSSPECIAL

GMTO noemt zichzelf  ‘totaalontzorger voor de auto-

motive werkplaats’. “Hierbij hanteren we de volgende 

speerpunten: Trainingen en opleidingen, Technische 

ondersteuning, Diagnose-equipment, Hybride en EV, 

GMTO Pass Thru, GMTO Connect (diagnose op af-

stand) en de GMTO Diagnosespecialisten. Door de 

flexibiliteit van onze organisatie kan het garagebe-

drijf losse diensten afnemen of kiezen voor een to-

taalontzorging, waarin in alle elementen wordt voor-

zien”, zegt GMTO. 

Op AutoProf - AMT Live staat bij GMTO alles in het 

teken van diagnosestellen. “Back to basics-diagnose, 

diagnose CAN-bus-systemen met scope, mechanisch 

High-Tec Specialty richt zich exclusief op het verhel-

pen van inwendige motorvervuiling. Het bedrijf le-

vert hoogwaardige producten om vervuiling profes-

sioneel en effectief aan te pakken. Daarbij horen 

technische bulletins, die het autobedrijf helpen om 

de vervuiling zo optimaal mogelijk te verwijderen, 

voor het beste resultaat.

“De kracht van ons bedrijf is dat we doen wat we be-

loven. We hebben producten ontwikkeld voor elk in-

wendig vervuilingsprobleem. Daarbij beschikken we 

over documentatie die speciaal afgestemd is op elk 

specifiek vervuilingsprobleem”, zegt Ruud van Hel-

voort van High-Tec Specialty. “Bij het ontwikkelen van 

meten aan de motor met scope en - nieuwe - acces-

soires. Oftewel, veel diagnosedemonstraties”, belooft 

de in 1987 opgerichte diagnosespecialist. 

MPS 4500 accessoire
Primeurs zijn er ook, waaronder de nieuwe trainin-

gen op het gebied van het digitale onderhoudsboek-

je en Pass Thru. Voorts toont GMTO de nieuwe MPS 

4500 accessoire voor de scope. “Deze accessoire is 

multifunctioneel voor dynamische cilinderdrukken, 

compressiemetingen, brandstofdrukken, oliedruk en 

nog veel meer.” 

Streamermeting in ATIS
Dat is niet alles: “Ook bieden we een nieuwe strea-

mermeting in ATIS voor de scope. Onbepaalde tijd 

meten, met hoge snelheid en ondertussen alles re-

gistreren. Een must voor de diagnosetechnicus!”, al-

dus GMTO.

Tot slot verzorgt GMTO een kennissessie op gebied 

van diagnose aan complexe datasystemen, middels 

een demonstratie met een live storing die stap voor 

stap wordt ontleed en opgelost.

de producten hebben we rechtstreeks contact met 

het laboratorium. We werken nauw samen met de 

fabrikant van onze reinigingsmiddelen, die op che-

misch gebied zeer gespecialiseerd is en op bijzonder 

hoog niveau produceert. Daardoor kunnen we pro-

ducten aanbieden die maximaal effect hebben.”

Trainingen
High-Tec Specialty levert niet alleen de producten 

aan het autobedrijf, maar ook de kennis. Van Hel-

voort: “We zijn een jong bedrijf, maar wel een met 

ontzettend veel kennis over vervuilingsproblemen. 

Die kennis brengen we over, onder meer door onder-

steuning te bieden in de werkplaats.” 

Nieuwe kleppenreiniger
Primeur op de beurs is de nieuwe kleppenreiniger, 

die volgens High-Tec Specialty nog sneller en effici-

enter werkt en milieuvriendelijker is. Verder laat het 

bedrijf middels video’s de aanpak van inwendige mo-

torvervuiling zien. Ook is er voor elke bezoeker aan 

de stand een leuke verrassing en heeft High-Tec Spe-

cialty beursaanbiedingen. 

Volop diagnosedemonstraties bij GMTO. 

High-Tec Specialty deelt kennis over vervuiling.

GMTO
Telefoon: 072-562 2407

Internet: www.gmto.nl

High-Tec Specialty
Telefoon: 06-5117 1930

Internet: www.high-tec-specialty.nl
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FEBI BILSTEIN GARANDEERT 100% PASVORM BIJ VERVANGINGSDELEN

‘ Zero tolerance’ bij  
distributiedelen van Febi

Het productgamma van Febi Bilstein bevat dan ook 

uitsluitend distributiekettingen die voldoen aan de 

vereisten van de autofabrikanten of deze zelfs over-

treffen, zegt het bedrijf. “Veel autotechnici kennen 

vast en zeker het probleem: vervangonderdelen uit 

de vrije onderdelenhandel kunnen van vorm afwij-

ken en zijn daardoor moeilijk op de beoogde plaats 

te installeren. Daar maken wij het verschil: alle ver-

vangonderdelen worden precies en nauwkeurig ver-

vaardigd, waarbij het volgen van opgelegde produc-

tietoleranties vanzelfsprekend is. Enkel dan kan een 

optimale pasvorm gegarandeerd worden”, zegt Febi 

Bilstein.

Controleren op slijtage
Bij het vervangen van een distributieketting (of tand-

riem) adviseert Febi Bilstein ook de omliggende com-

ponenten op slijtage te controleren. “Dit geldt in het 

bijzonder voor geleiderails en kettingspanners. Om 

te garanderen dat al deze onderdelen perfect op el-

kaar zijn afgestemd, is het zeer belangrijk dat ze heel 

nauwkeurig en uit kwaliteitsmateriaal worden ver-

vaardigd. Wij bieden volledige sets distributiekettin-

gen en tandriemen aan voor bepaalde voertuigtypes, 

en deze omvatten alle vereiste onderdelen voor een 

professionele vervanging.” Het Febi kettinggamma 

van IWIS (al dan niet met TRITAN-coating) is onder-

tussen sterk uitgebreid. Met een groeiend gamma 

van ondertussen 313 sets, is Febi de grootste aanbie-

der van kettingsets in de aftermarket. “Exclusief bie-

den wij ook kettingsets aan met TRITAN-Coating (19 

sets beschikbaar, nu ook voor de 1.3JTD en A10XEP).” 

Op AutoProf - AMT Live leer je er alles over.

Hardyschijven
Verder vertelt Febi er over de hardyschijven of aan-

drijfaskoppelingen die het levert. “ Alle Febi hardy-

schijven worden geproduceerd door OEM-leverancier 

SGF, wereldmarktleider in de automobielsector, en 

staan garant voor maximale precisie, comfort en eer-

steklas pasvorm. Net zoals bij ons kettinggamma 

hebben wij partnerships met OE-fabrikanten.” 

Op AutoProf - AMT Live verder aandacht voor de 

stuur- en ophangingsdelen die Febi Bilstein levert. De 

catalogus omvat meer dan 8.000 componenten. 

Daarmee wordt 95% van het courante wagenpark 

gedekt. 

Blue Print filters
Onder de naam Blue Print levert het bedrijf ook een 

compleet aanbod aan olie-, lucht-, brandstof- en in-

terieurfilters. Ook hierbij worden geen compromissen 

gesloten als het aankomt op kwaliteit. “Elk filter vol-

‘VOLGEN VAN OPGELEGDE 
PRODUCTIETOLERANTIES 
IS VANZELFSPREKEND’ 

Febi Bilstein zoomt op AutoProf - AMT Live onder meer in op de vervangingsdelen voor distributie-

sets. Naast distributiekettingen of -riemen en losse componenten levert Febi Bilstein ook complete 

distributiekettingsets. Dankzij de hoge kwaliteitsnormen is een lange levensduur gegarandeerd. 

Productie geschiedt volgens de eisen van de voertuigfabrikant, zodat de pasvorm altijd perfect is. 

doet aan de OE-normen en ze zijn geschikt voor elk 

voertuig zonder dat na montage de oorspronkelijke 

fabrieksgarantie vervalt”, zegt Febi Bilstein. 

Febi Benelux
Telefoon: +32 52-399 039

Internet: www.febi.com/nl
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Febi Bilstein zorgt bij productie van distributiesets voor OEM-kwaliteit en pasvorm, of zelfs beter. 
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TELEFONIE VOOR HET AUTOBEDRIJF    RDC PROEFRITMANAGER-APP

SERENCO BOXO CONFIGURATOR    MOOBI WIJST AUTOBEDRIJF DE WEG

Altijd bereikbaar met Panas

Live je werkplaats inrichten

Digitaliseer proefritten

Ben jij klaar voor de toekomst?

Panas is leverancier van telefonie-integraties 

met DMS- en automotive software. Met Panas 

ben je altijd bereikbaar en beschik je overal di-

rect over alle klantgegevens.
Dankzij de integratie krijg je bij een binnenkomend gesprek direct alle klantgege-

vens in beeld. Door de integratie met smartphones zijn alle functies ook op de 

mobiele telefoon beschikbaar. “Op AutoProf - AMT Live demonstreren we hoe 

klanten het beleven als ze naar je bedrijf bellen, en hoeveel makkelijker en klant-

vriendelijker dat gaat met onze integratie. Dat heeft al veel autobedrijven verrast”, 

zegt Panas. Nieuw is dat sinds kort het VoIP-telefoniesysteem van Panas gekop-

peld kan worden aan het DSM pakket Wincar, dat door veel - grotere - autodealers 

gebruikt wordt.

Serenco laat je op AutoProf - AMT Live je eigen 

werkplaats inrichten met de Boxo confi gurator. 

Op de stand van Serenco kom je alles te weten op het gebied van professionele ver-

lichting en het effi  ciënt inrichten van de werkplaats met betrekking tot gereed-

schap-opbergsystemen. Daarnaast geeft de leverancier van professionele gereed-

schappen advies over het gebruik van hand-, accu- en luchtgereedschap in de 

werkplaats. Met de Boxo confi gurator kun je je eigen werkplaats inrichten, zodat je 

direct kunt zien hoe het beter en effi  ciënter kan. 

Primeurs zijn er volop bij Serenco: nieuwe startboosters van Power Start, Gojak voer-

tuigverplaatsers en garagekriks en Powerhand verlichting. Ook mag je de nieuwe 

Boxo Black Edition Line zeker niet missen!

RDC introduceert de Proefritmanager-app. Deze 

slaat bij proefritten klantgegevens digitaal op en 

hanteert automatisch AVG-bewaartermijnen.

Doordat klantgegevens digitaal zijn, zijn ze ook direct te ontsluiten naar andere 

systemen, waarin je bijvoorbeeld de leadopvolging kunt doen. Ook komt RDC met 

Transauction, een online platform dat vraag naar transport van garagebedrijven, 

dealers en de ruimte die transporteurs hebben bij elkaar brengt. Via dit online 

platform kun je zelf opgeven op welke dag het voertuig verplaatst moet worden, 

wat het maximaal mag kosten, waarna transporteurs de opdracht kunnen accep-

teren en er mét verzekering en zonder gedoe, geleverd wordt. Verder kun je op de 

beurs plaatsnemen in de racesimulator van RDC. Daarmee zijn leuke prijzen te 

winnen. 

Moobi is het nieuwe concept van automotive-

specialist en futurist Jeroen Vertongen, eigenaar 

van Sergoyne. Met Moobi stoomt hij autobedrij-

ven klaar voor de toekomst.

Na een reis naar Silicon Valley in 2017 ontwikkelde Vertongen Moobi, als toe-

komstconcept voor de automotive sector. De Moobi laadpaal voor autobedrijven 

wordt al verkocht, daarnaast wil Vertongen ondernemers helpen hun bedrijf en 

businessmodel klaar te stomen voor de toekomst. De experts van Moobi zijn aan-

wezig op de beurs, en kunnen je alles vertellen over de voordelen van de laadpaal 

voor je autobedrijf, hun visie op de toekomstige automotive sector en hoe Moobi 

je kan helpen je bedrijf toekomstbestendig te maken. 
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Panas
Telefoon: 073-523 2330

Internet: www.panas.nl

Serenco
Telefoon: 030-241 5011

Internet: www.serenco.nl

RDC
Telefoon: 020-549 7999

Internet: www.rdc.nl

Moobi
Telefoon: 0032-(0)2-263 1905

Internet: www.sergoyne.be
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ALLE AFTER MARKET WENSEN VERVULD

NIEUW GARAGECONCEPT IN NEDERLAND

Multimerkoffensief van PSA

Qualitygarage komt eraan

Groupe PSA bouwt voort aan de implementatie 

van zijn multimerkstrategie, één van de pijlers 

van het strategische plan ‘Push to Pass’.

Groupe PSA heeft zich als doel gesteld om in de sector van de aftermarket een 

antwoord te bieden op de behoeften van alle klanten, ongeacht hun budget en 

het merk of de leeftijd van hun auto. Distrigo is het merk van de groep dat een 

compleet automotive gamma voor alle merken distribueert. Eurorepar is het huis-

merkgamma van Groupe PSA, met meer dan 40 productgroepen voor onderhoud 

en reparatie voor alle merken maar ook banden, accessoires en werkplaatsuitrus-

ting. FORWELT is een merk van consumptieproducten voor professionele carrosse-

rieherstellers. Euro Repar Car Service tot slot is het multimerkgarageconcept van 

Groupe PSA, met op dit moment twintig garages in Nederland.

Qualitygarage is een Belgisch garageconcept, 

met inmiddels een 80-tal aangesloten bedrijven. 

Het maakt nu de sprong naar Nederland.

Op AutoProf - AMT Live kun je uitgebreid kennismaken met Qualitygarage. Het 

concept wil zich onderscheiden met hoogwaardig opgeleide ondernemers en 

technici. De opleidingen worden verzorgd door Sergoyne Diagnostics. De aange-

sloten bedrijven genieten ook technische ondersteuning van Sergoyne. Quality-

garage omschrijft zichzelf als ‘het alternatief voor de dealer, voor een correcte prijs 

en in een familiale sfeer’. Op de beurs vertelt Qualitygarage je alles over de voor-

delen van het concept, de opleidingen, marketing en de kracht van de samenwer-

king in het netwerk van Qualitygarage-bedrijven. 

PSA Groupe
Telefoon: 020-593 8000

Internet: www.peugeot.nl

Qualitygarage
Telefoon: 0032-(0)2-263 1909

Internet: www.qualitygarage.be
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WAT KAN SLIMME GARAGESOFTWARE VOOR JOU BETEKENEN?

DUPAG/MÉCATECH TOONT HET VERBAND TUSSEN VERVUILING EN STORINGEN

CSW Software maakt slim werken simpel

Spoor vervuiling op en voorkom schade 

Hoe maak je het werk in de werk-

plaats effectief en efficiënt? En 

hoe doe je hetzelfde op de recep-

tie en in het contact met de 

klant? Moderne garagesoftware 

kan je een eind op weg helpen.

Dupag BV is exclusief distribu-

teur van Mécatech, gespeciali-

seerd in brandstof- en olieaddi-

tieven. Op de stand kun je zelf 

met de scope vervuiling of 

schade herkennen, en leer je al-

les over reinigen en voorkomen 

van problemen door vervuiling. 

CSW Software levert garagesoftware voor de auto-

motive branche en doet dit al sinds 1986. Begin dit 

jaar introduceerde het bedrijf een compleet nieuw 

softwarepakket: AutomaaT GO. “De gedachte achter 

het pakket was om het zo simpel mogelijk te laten 

zijn, maar wel met alle functionaliteiten die de gara-

gist nodig heeft”, zegt CSW.

Nieuw is de integratie van WhatsApp-functionaliteit. 

Daarmee houd je de klant simpel up-to-date over het 

onderhoud aan zijn auto en de status van de repara-

tie. CSW benadrukt het belang van keuzevrijheid: “We 

zijn niet gebonden aan een groot concern, waardoor 

we de privacy van onze klanten durven te garande-

ren”. De software werkt onafhankelijk van het bestu-

Vervuiling is veel vaker dan gedacht de oorzaak van 

motorstoringen of motorschades, zegt Dupag/Méca-

tech. “Op onze stand laten we de relatie zien die er is 

tussen bekende storingen en vervuiling. Ook krijgt de 

bezoeker de kans om ervaring op te doen met een 

videoscope of endoscope. In een geprepareerde mo-

tor kan men vervuiling of schade leren herkennen.” 

Mooie prijzen
Tevens heeft de bezoeker de kans om prijzen te win-

nen. De drie hoofdprijzen: een videoscope (twv  

€ 349,-), een Inlet Valve Solution Toolkit (twv € 282,-), 

ringssysteem, ook is koppeling met een extern boek-

houdpakket mogelijk. Natuurlijk biedt de software 

nog vele andere mogelijkheden. 

Geschikt voor elk autobedrijf
Wie eerst een demo wil zien, kan zich direct melden 

op de website van CSW. Zonder voorwaarden kun je 

direct twee weken AutomaaT GO uitproberen. De 

kosten wanneer je een abonnement neemt? Het ba-

sispakket biedt koppelingen met onderdelenleveran-

ciers, WhatsApp, back-ups en updates voor € 49,95 

per maand. 

Tot slot is er AutomaaT Touch, een versie geschikt 

voor tablets. Lekker efficiënt in de werkplaats. Zo 

heeft de autotechnicus alles bij de hand; de werk-

plaatsbon inclusief de nodige informatie en het APK-

afmeldscherm.

Probeer het zelf
Op de CSW-stand op AutoProf – AMT Live zie je de-

monstraties en kun je zelf uitvinden of CSW niet te 

veel belooft. Bovendien neem je deel aan diverse 

winacties. Zo ga je nooit met lege handen naar huis.

en een Mécatech Pulv Air System (twv € 160,-) voor 

het rechtstreeks reinigen van roetfilter, katalysator en 

SCR kat.

AdBlue-stabilisator
Een primeur is er ook: Mécatech ADB+; een additief 

voor AdBlue. “Mécatech ADB+ stabiliseert de AdBlue, 

zorgt voor een betere verneveling en gaat kristallisa-

tie van ureum tegen. Hierdoor blijven het hele Ad-

Blue-systeem en de SCR-katalysator schoon en effec-

tief functioneren. Voor zover bekend is hiervoor nog 

geen alternatief op de markt”, zegt Dupag/Mécatech.

Daarnaast aandacht voor een totaaloplossing voor 

het chemisch reinigen van inlaatkleppen van direct 

ingespoten benzinemotoren, die in april op de markt 

kwam. “Een snelle, simpele en effectieve toepassing. 

Dit product is zeer goed ontvangen in de markt, en 

nog steeds is de vraag ernaar groot”, zegt de leveran-

cier. 

Verder vraagt Dupag/Mécatech bezoekers vooral ook 

zelf met praktijkinformatie te komen. Wat kom je te-

gen in de werkplaats? “Door samen te werken, kun-

nen wij producten ontwikkelen waaraan behoefte is.” 

Alle functies, maar zo simpel mogelijk.

Dupag levert innovatieve reinigingsmiddelen. 

CSW Software
Telefoon: 0314-355 855

Internet: www.csw.nl

Dupag BV
Internet: www.dupag.nl
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LEER ECHT AUTO’S FOTOGRAFEREN   DIAGNOSE-PRIMEURS BIJ DIAGNOSES

GLASSTECH: ALLES VOOR AUTORUITEN    OLIESERVICE ZUID SMEERT MET KENNIS

Benèl brengt auto’s in beeld

Ruitreparatie in eigen huis

Tools van de toekomst

Olie-advies op maat

Wie echt auto’s wil leren fotograferen, moet naar 

de stand van Benèl. Dat levert alles op gebied 

van fotografi e en kan je laten zien hoe je auto’s, 

maar ook onderdelen en bijvoorbeeld gereed-

schappen, het best in beeld brengt. 

Benèl is al meer dan 25 jaar actief als groothandel in foto-artikelen en verrekijkers. 

“Onze kracht is dat we alles tegen een scherpe prijs uit voorraad leveren. Dus van-

daag besteld, is morgen in huis”, zegt Denise Gross van Benèl. Op de beurs laat 

Benèl het autobedrijf zien hoe je auto’s écht fotografeert. Dat kan net het verschil 

maken bij de verkoop. Een primeur is er ook: een complete autostudio, die in drie 

dagen te realiseren is. 

Dankzij Glasstech kan het autobedrijf alles op ge-

bied van autoruitreparatie in eigen huis uitvoe-

ren. Op AutoProf - AMT Live zie je hoe. 

Glasstech levert alles op gebied van autoruiten en ruitreparatie: Duobond repara-

tiesystemen en -materialen, de Duobond RI-eez uitsnijmachine, het Scratch A Way 

polijstsysteem en allerlei de- en montagegereedschappen. Daarnaast biedt Glass-

tech het autobedrijf de kennis om met de systemen te werken, ook door middel 

van opfriscursussen. Op de beurs leer je alles over de laatste ontwikkelingen op 

gebied van ruitreparatie en zijn er reparatie- en polijstdemonstraties. Ook kun je 

een mini-training gelaagd glas repareren volgen. Een primeur is de dubbele zuig-

nap voor de Duobond RI-eez uitsnijmachine, bedoeld voor sterk gebolde ruiten. 

DiagnosES neemt meerdere primeurs mee naar 

de beurs: het nieuwe topmodel van Foxwell, de 

GT90, en de Cool Smoke HP, een hogedruk rook-

machine.
Daarmee laat DiagnosES enkele diagnosetools van de toekomst zien. “Een gewo-

ne rookmachine is binnenkort niet meer toereikend, omdat de druk te laag is voor 

zoeken naar storingen bij turbomotoren. De Cool Smoke HP is een hogedrukrook-

machine. Hij heeft een LCD-scherm, de software is te updaten en middels 

Bluetooth kan hij verbinding maken met je smartphone”, zegt Erik Streurman van 

DiagnosES. Dat ook de Foxwell GT90 universele diagnosetool toont, geleverd in 

een koff er met veertien verloopstekkers en 3 jaar lang updates voor € 2.195,-. 

Olieservice Zuid, distributeur van Motul, helpt 

het autobedrijf met olie-advies op maat. 

De afgelopen jaren is er veel kennis over olie in de werkplaats verloren gegaan, 

zegt Olieservice Zuid. “Grote producenten kwamen met allerlei keuzeschema’s die 

een bepaald product voorschrijven, en te vaak wordt dit advies klakkeloos door 

handelaren en monteurs overgenomen. Wij gebruiken onze diepgaande en uitge-

breide kennis over onze producten, de werking en de toepassing ervan om een 

advies op maat te geven.” 

Op Auto Prof - AMT Live demonstreert Olieservice Zuid het Evo-concept van 

Motul. “Wil je ook af van de problemen met automatische transmissies en je klant 

weer op weg helpen? Dan is het Motul Evo-concept een absolute aanrader.” 

BEURSSPECIAL

Benèl
Telefoon: 0528-234 828

Internet: www.benel.nl

Glasstech
Telefoon: 0318-507 725

Internet: www.glasstech.nl

DiagnosES
Telefoon: 0595-854 444

www.diagnoses.biz

Olieservice Zuid
Telefoon: 0478-561 364

Internet: www.olieservice-zuid.nl
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DELTEC BEDIENT HELE AUTOBRANCHE   ALLES OVER AIRCOSERVICE BIJ WAECO

ZORGELOOS DIGITAAL ONDERNEMEN   CHIPSAWAY LEIDT ZELFSTANDIGEN OP 

Juiste soft ware voor elk proces

Bovemij beschermt digitaal

Kennis over koudemiddel

Leer het vak van spotrepair

Deltec Software levert ‘de meest uitgebreide 

software voor de importeur, grossier en gara-

gist’. 

“Onze unieke technologie stelt je in staat om software samen te stellen voor ieder 

bedrijfsproces. Dit gaat van balie tot grootboekadministratie, van pinterminal tot 

bandenhotel, van marketingcampagne tot elektronisch bestellen en van online 

catalogus tot bandenwissel”, zegt het bedrijf. De software is geheel web-based en 

geschikt voor gebruik op PC, tablet en telefoon. Op de stand van Deltec kun je de 

software zelf ontdekken en uitproberen. Ook wordt het nieuwste DAS 2.0-pakket 

gedemonstreerd. Een primeur op de beurs is de lancering van de nieuwe geïnte-

greerde website en de catalogus speciaal voor de automotive branche.

 

Maar liefst een op de drie Bovag-leden heeft vol-

gens Bovemij in 2017 te maken gehad met cy-

bercrime. Met het Digitaal Veilig Pakket is het 

autobedrijf digitaal goed beschermd.

Financieel dienstverlener voor de mobiliteitsbranche Bovemij verbindt autobe-

drijven en hun klanten digitaal. Bovemij, 50 jaar geleden opgericht door de Bo-

vag, biedt verzekeringen, fi nancieringen, rechtshulp en data. 

In de strijd tegen cybercrime levert Bovemij het Digitaal Veilig Pakket. “Daarmee 

ben je beschermd tegen onder meer hacks, ransomware en datalekken”, zegt 

Marna van Dartel van Bovemij. Op de stand krijg je alle informatie over deze opti-

male bescherming voor je digitale bedrijfsvoering. 

Waeco Benelux is totaalleverancier en specialist 

op gebied van aircoservice-equipment voor het 

autobedrijf. 

Waeco Benelux praat je op AutoProf - AMT Live bij over het koudemiddel R1234yf, 

en je leert er alles over de jongste milieuregelgevingen als het gaat om aircoser-

vice. Ook laat Waeco je alles zien op het gebied van opsporen van lekkages aan 

airco-installaties in voertuigen. 

Daarnaast zijn er de hele dag door demonstraties. Waeco laat je bijvoorbeeld zien 

hoe je zuinig omspringt met koudemiddel. Belangrijk, want dat is beter voor het 

milieu, voor de portemonnee van de klant en uiteindelijk ook voor je eigen rende-

ment. Verder laat het bedrijf zien wat hun Low Emission-concept inhoudt. 

ChipsAway is een franchiseorganisatie, gespecia-

liseerd in spotrepair. Het leidt schadeherstellers 

op, die vervolgens zelfstandig, in hun eigen re-

gio, aan de slag gaan.

Zelfstandigheid, eigen baas zijn en volledige vrijheid in je dagelijks werk. Dat zijn 

de kernwoorden van ChipsAway. Het bedrijf leidt mensen op zodat ze volledig 

zelfstandig spotrepair kunnen uitvoeren, in hun eigen regio. “Wij zijn zeer specia-

listisch, waardoor de nadruk ligt op kostenbewust werken”, zegt Marc van Doorn 

van ChipsAway. Op AutoProf - AMT Live laat het bedrijf zien hoe het concept in 

elkaar steekt, en wat de mogelijkheden zijn. Het vervolgtraject betreft intensieve 

trainingen, zodat je uiteindelijk aan de slag gaat als volleerd spotrepairder. 

BEURSSPECIAL

Deltec Software
Telefoon: 085-303 4275

Internet: www.deltec.nl

Bovemij
Telefoon: 024-751 2131

Internet: www.bovemij.nl

Waeco Benelux
Telefoon: 076-502 9010

Internet: www.airconservice.nl

ChipsAway
Telefoon: 06-2822 7076

Internet: www.chipsaway.nl
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BETER RENDEMENT MET OPTIMALE ROUTING EN TOPKWALITEIT EQUIPMENT

Autec-VLT tilt werkplaats 
naar hoger niveau

Op de stand van Autec-VLT krijg je gericht advies hoe 

om te gaan met de inrichting van de werkplaats bij 

veranderend werkaanbod. Ook geeft het bedrijf tips 

voor het verhogen van het serviceniveau naar je 

klanten. “De eerste stap naar meer rendement is een 

werkplaatsrouting die logisch is en past bij de speci-

fieke bedrijfsdoelstellingen en aanbod van diensten. 

Met de juiste routing en mix aan equipment wordt 

het rendement van de werkplaats verhoogd, door 

direct te anticiperen op wisselend werkaanbod van 

nieuwe, oude, lange, korte, zware en/of lichte voer-

tuigen”, zegt Autec-VLT.

Door te kiezen voor de mogelijkheden van Autec-VLT 

op het gebied van heffen, remmen en emissie kan 

binnen de bestaande oppervlakte de capaciteit ver-

groot worden en/of het dienstenaanbod uitgebreid 

worden. “Dit bespaart ver- of uitbouwkosten van het 

bestaande pand of eventuele nieuwbouw.” 

Op de stand van Autec-VLT zijn onder andere de 

nieuwe serie ASLP3208/3608/4008 wielvrij op- en 

inbouw schaarhefbruggen en de nieuwste generatie Autest emissie-apparatuur MS920 en MS921 aanwe-

zig. “Met de nieuwe serie ASLP3208/3608/4008 wiel-

vrij opbouw schaarhefbruggen kan tot 25% bespaard 

worden op de rangeerruimte. Met de nieuwe in-

bouwvariant kan zelfs tot 50% ruimte bespaard wor-

den ten opzichte van een kolommenhefbrug. Minder 

rangeertijd draagt bij aan sneller werken en een ver-

hoging van de ergonomie door minder fysieke ver-

plaatsing voor de monteurs”, zegt de leverancier. 

Euro 6 meten met Autest
Met de nieuwste generatie Autest emissie-appara-

tuur MS920 en MS921 roetmeters kan er nu met 100 

keer grotere nauwkeurigheid gemeten worden dan 

met de huidige roetmeters en is de werkplaats klaar 

om ook Euro 6 te kunnen meten. “Dankzij deze hoge 

nauwkeurigheid is het mogelijk om te constateren of 

het roetfilter aanwezig is en of het goed werkt.”

Primeur
Een primeur op Autoprof - AMT Live zijn de nieuwe 

carrosserieschaarhefbruggen voor lange voertuigen. 

“Ideaal voor licht plaatwerk maar vooral voor spuit-

Autec-VLT heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een gespecialiseerde leverancier van au-

tomotive equipment. Het bedrijf biedt alleen al zo’n 200 verschillende modellen hefbruggen, naast 

een innovatief assortiment APK1 en APK2-equipment. Met een optimale routing en equipment van 

topkwaliteit helpt Autec-VLT je het maximale uit je werkplaats te halen.

voorbereidingen. Het ontwerp van de hefbrug zorgt 

voor een ergonomische werkplek waarbij de mon-

teur met rechte rug kan werken, met veel vrije toe-

gang rond de gehele auto. De hefbrug heeft een 

unieke werkhoogte van 1.280 mm en is voorzien van 

een dubbele valbeveiliging.” Praktische gaten in de 

wielopname zorgen ervoor dat water, sneeuw en 

vloeistoffen eenvoudig kunnen wegvloeien. De 

luchtbalgen zijn direct onder de scharen gemonteerd 

waardoor het bovenste oppervlak nagenoeg hele-

maal vlak is. De hefbrug is leverbaar met een hefver-

mogen van 3,3 ton (AC3304) - 3,5 ton (AC3504) en  

3,5 ton (AC3504TWIN) met dubbele heffunctie. Alle 

hefbruggen zijn leverbaar in een inbouw- en op-

bouwvariant. 

Autec-VLT

Telefoon: 0348-477 000

Internet: www.autec-vlt.nl

De nieuwe schaarhefbruggen voor lange voertuigen zijn leverbaar in opbouw- en inbouwvariant.

De nieuwe Autest is geschikt voor Euro 6. 
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GARAGEMANAGEMENT IN DE CLOUD TOEGESNEDEN OP DAGELIJKSE PRAKTIJK

JNT TOONT HOE JE TIJD EN GELD BESPAART MET EMISSIETESTS

In de wolken met Gaston Software

Live demo’s met emissieapparatuur

Gaston Software levert ma-

nagementsoftware voor het ga-

ragebedrijf. Daarmee werk je in 

de cloud, zodat je overal en al-

tijd toegang hebt. Updates en 

back-ups zijn niet nodig. Het 

systeem bundelt alle adminis-

tratieve processen.

JN Testapparatuur (JNT) is ge-

specialiseerd in APK-testappar-

tuur. Op AutoProf-AMT Live de-

monstreert het emissietests en 

hun nieuwe gaslektesters. Een 

primeur is de JAN-3: een afzuig-

oplossing voor design-uitlaten.

Gaston is in samenspraak met garagisten ontwikkeld. 

Zaken als het factureren van werkorders of het plan-

nen van afspraken is snel geregeld. Lokale installatie is 

dankzij de cloud niet langer nodig. Inloggen en ermee 

werken kan vanaf elke plek. Ook het maken van back-

ups of het installeren van updates is niet langer nodig: 

je werkt altijd met de laatste up-to-date versie en 

back-ups worden automatisch geregeld. “De Gaston 

software is uitgebreid door garagisten getest, met zeer 

positieve resultaten. Als een belangrijk pluspunt komt 

steeds de gebruikersvriendelijkheid van het pakket 

naar voren. Zo kunnen alle handelingen vanuit één en 

De praktijk staat centraal op de stand van JNT op Au-

toProf - AMT Live. “We demonstreren hoe je snel en 

eenvoudig kunt werken met onze apparatuur waar-

door diagnoses sneller te stellen zijn. Dit bespaart de 

autotechnicus tijd. Daarnaast leggen we uit hoeveel 

het garagebedrijf op jaarbasis kan besparen op de 

keuringskosten door te werken met onze testappara-

tuur”, zegt JNT. 

Op de stand wordt emissieapparatuur live gedemon-

streerd. Ook kun je de nieuwe gaslektesters voor  

LPG-, CNG- of LNG-gaslekkage in actie zien. 

Een primeur op de beurs is er in de vorm van de  

JAN-3, volgens JNT de oplossing voor afzuigen van 

hetzelfde scherm worden verricht. Facturen worden 

automatisch in de financiële administratie opgeno-

men. Om de voertuiggegevens op te halen, hoeft 

slechts het kenteken te worden ingevoerd. En invoer 

van postcode en huisnummer volstaat om de volledi-

ge adresgegevens op te halen. Onderdelen haal je 

eenvoudig uit Mijngrossier, Aldoc, Grossier.nu of uit je 

eigen onderdelenbestand. Je kunt de planning weer-

geven op een tweede scherm. Vervolgens kan met één 

klik op de afspraak de bijbehorende werkorder op het 

tweede scherm geopend en bewerkt worden”, zegt 

Gaston Software.

Koppeling met RDC
Nieuw is dat Gaston nu gekoppeld is met RDC voor het 

keuren en de online kilometerregistratie. De samen-

werking met HaynesPro zorgt dat werkzaamheden en 

onderdelen op basis van aantal maanden en/of kilo-

meterstand direct op de werkorder beschikbaar zijn. 

De software is ook geschikt voor Chromebooks; lap-

tops die ook op de gereedschapskar gebruikt kunnen 

worden voor raadplegen van werkorders, toevoegen 

van onderdelen en directe tijdregistratie. 

uitlaatgassen bij alle typen auto’s met uitlaten in alle 

mogelijke soorten en op alle mogelijke plekken: ach-

ter, onder, boven of geïntegreerd in de bumper.

“Het is tegenwoordig, met alle design- en wegge-

werkte uitlaten, een crime om de uitlaatgassen op 

een goede manier af te zuigen. De uitlaten zitten zo 

weggewerkt in of achter de bumper dat er geen goe-

de mogelijkheid is om de uitlaatgassen af te zuigen. 

Dit is met de JAN-3 verleden tijd”, belooft JNT. En: “Hij 

is ook klaar voor een toekomstige fijnstofmeting.” 

In combinatie met de Capelec emissie-apparatuur 

vormt dit, zo zegt JNT, een mooie set om alle auto’s 

en trucks mee te keuren. 

BSI gaslektesters
Sinds de overname van BSI Medemblik is JNT produ-

cent en leverancier van BSI gaslektesters. “Sinds  

20 mei 2018 is een apparaat voor LPG-, CNG- of LNG-

gaslekkage verplicht voor alle APK-erkenningen. Met 

de gaslektesters van BSI kunnen wij een oplossing 

bieden die voldoet aan de kwaliteitseisen en ge-

bruiksvriendelijkheid die wij verwachten van onze 

apparatuur.” 

Demo’s laten de kracht van Gaston Software zien.

Probleemloos uitlaatgas afzuigen met de JAN-3.

Gaston Software
Telefoon: 0418-820 010

Internet: www.gastonsoftware.nl

JN Testapparatuur
Telefoon: 0341-265 065

Internet: www.jntestapparatuur.nl

Garage Management in de Cloud
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ELEKTRISCHE COMPONENTEN KRIJGEN TWEEDE LEVEN

ANWB LAAT OP AUTOPROF - AMT LIVE ZIEN WAT JE IN HUIS MOET HEBBEN

ACtronics doet 70.000 revisies per jaar

Hoe word je Wegenwacht?

ACtronics is al jaren toonaange-

vend op het gebied van revise-

ren van elektronische compo-

nenten voor voertuigen. Het 

streeft naar maximaal herge-

bruik van onderdelen, om auto-

rijden betaalbaar te houden. 

Ruim 1,2 miljoen pechgevallen 

per jaar oplossen, ga er maar 

aan staan. De ANWB Wegen-

wacht helpt met zo’n 800 we-

genwachten bestuurders weer 

op weg. Hoe ze dat doen en wat 

je in huis moet hebben om we-

genwacht te worden, laat de 

ANWB zien tijdens Auto Prof – 

AMT Live in Hardenberg.

BEURSSPECIAL

Gebruikmakend van de laatste technieken reviseert 

ACtronics een breed scala aan elektronische produc-

ten. Daarnaast verleent het bedrijf technische assis-

tentie aan autobedrijven, tegen wat het zelf noemt 

betaalbare prijzen. 

ACtronics is een Europa-wijd opererend bedrijf, waar-

binnen 120 medewerkers jaarlijks rond de 70.000 

kwaliteitsrevisies uitvoeren. 

Continu in beweging
“De kracht van ACtronics zit hem in ons dagelijks 

klantencontact met garagehouders, in combinatie 

met onze experts. Dagelijkse kennisvergaring zorgt 

De ANWB Wegenwacht verzorgt pechhulp met we-

genwachten in heel Europa. Daarmee is pechhulp 

altijd dichtbij. De wegenwachten doen er in geval 

van pech alles aan om de auto ter plekke te repare-

ren. 

De Wegenwacht zet daarbij verschillende voertuigen 

in, allemaal ingericht om pech zo snel mogelijk te 

verhelpen. Op Auto Prof – AMT Live zijn ze allemaal 

te bewonderen: de multifunctionele Wegenwachtau-

dat we continu in beweging zijn en voortdurend 

nieuwe kennis adopteren en toepassen in onze revi-

sie-oplossingen. Samen met onze klanten streven we 

naar maximaal hergebruik van onderdelen om daar-

mee het autorijden betaalbaar te houden”, zegt Noël-

le Sinnema van ACtronics.

Zoals ieder jaar zijn op Autoprof - AMT Live de pro-

ductspecialisten van ACtronics persoonlijk op de 

stand aanwezig om kennis en ervaringen uit te wisse-

len over de laatste ontwikkelingen en trends. Ook zul-

len diverse onderdelen aanwezig zijn. “Voor alle vra-

gen, opmerkingen en uiteraard ook feedback kun je 

bij onze productspecialisten terecht”, zegt Sinnema.

F1-simulator
Behalve kennis opdoen kun je op de stand van ACtro-

nics ook je racevaardigheden tonen in een echte F1-

simulator. Deelnemers aan de racecompetitie kunnen 

mooie prijzen winnen: een racecursus op het circuit 

van Assen voor de winaar, en voor de plaatsen twee 

en drie zijn er ook mooie prijzen. “Kom langs en start 

een competitie met je collega’s en probeer de win-

naar te worden van de hoofdprijs.“

to, de Wegenwacht-motorfi ets en zelfs de fi ets waar-

mee de Wegenwacht uitrukt om pechgevallen te ver-

helpen. Natuurlijk staan er op de beurs ook 

wegenwachten klaar om tekst en uitleg te geven en 

alle vragen te beantwoorden.

Interne opleiding
Van een wegenwacht worden onderweg andere 

vaardigheden gevraagd dan van een automonteur in 

een werkplaats. Alle nieuwe wegenwachten volgen 

daarom een interne opleiding voor zij de weg op 

gaan. Voor jong talent heeft de ANWB in samenwer-

king met ROC Mondriaan een BBL-opleiding 1e Auto-

monteur Wegenwacht opgezet.

Wegenwacht worden?
Tijdens Auto Prof – AMT Live zijn ook collega’s van de 

HR-afdeling van de ANWB aanwezig. Zij zijn op de 

hoogte van de actuele vacatures en doorgroeimoge-

lijkheden. Nieuwsgierig naar hoe het leven als we-

genwacht eruitziet? Ga een dagje mee op pad! Vraag 

naar de mogelijkheden en je hoort direct of je daar-

voor in aanmerking komt.

ACtronics reviseert elektronische componenten. 

Geen dag is hetzelfde voor een wegenwachter.

ACtronics
Telefoon: 0546-660 410

Internet: www.actronics.nl

ANWB

Telefoon: 088-269 2222

Internet: www.anwb.nl
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