
-MAG EDITIE  1  -  2013

GroupAuto Belgium:
sponsor van de “Gouden Autosleutelhanger”



Voorwoord

EDITORIAAL

In de automobielsector is het jaar 2012 eerder op een woelige manier geëindigd.
Op gebied van tewerkstelling vernemen we de sluiting van Ford Genk tegen eind 2013. 
Het is reeds de derde auto-assemblagefabriek die gaat verdwijnen in ons land! 
Hopelijk blijft het hierbij (Caterpillar zit ook nog in de pipiline). Paradoxaal  in dit 
hele verhaal  is het feit dat er in onze sector een groot gebrek is aan gekwalificeerde 
handenarbeid. Hier klopt toch iets niet!

De verkoop van nieuwe wagens is sterk gedaald (- 15%). Dit is te wijten aan meerdere 
factoren: afschaffing van de premies, fiscale herziening op firmawagens, verhoging 
van de brandstofprijzen etc… en natuurlijk de algemene crisis die iedereen treft. 
Toch moeten we dit minder goed resultaat enigszins relativeren gezien het 
recordjaar 2011.

Voor 2013 voorziet FEBIAC dat het aantal inschrijvingen zich zal stabiliseren en het 
autosalon van januari zou de resultaten naar boven trekken, maar sinds maart zijn 
de slechte cijfers weer aanwezig

In Brussel en Wallonië is het percentage van wagens uitgerust met een dieselmotor, 
de firmawagens niet meegerekend, gedaald. Betekent dit een terugkeer naar de 
benzinemotor? Laat ons niet op de feiten voorop lopen.

Ook op de onafhankelijke auto-onderdelenmarkt zijn er belangrijke veranderingen:
- De overname van Sator door een amerikaanse groep “LKQ”
- De recente overname van Kuhne Belgium door de Sator Group( VanHeck)
- Sluiting van 2 bedrijven, gespecialiseerd  in accessoires namelijk P&M en Impex

Laten we tenslotte ook de internetmarkt niet vergeten met directe verkoop naar 
de eindverbruiker. Deze manier van verkopen zit in stijgende lijn en de evolutie 
ervan moet op de voet gevolgd worden, hoewel de impact ervan op Europees 
niveau eerder beperkt blijft. Volgens voornoemd rapport over de onafhankelijke 
onderdelenmarkt zullen er in de toekomst zeker economische schaalverdelingen 
komen in de onafhankelijke distributie. Goed op te volgen!

2013 wordt dus hoogstwaarschijnlijk opnieuw een moeilijk jaar met veel obstakels. 
Er zijn ook echter een aantal niet te missen opportuniteiten: enkele grote 
autoverhuurbedrijven( vb Lease Plan) willen de onderhoudskosten van hun 
wagenpark beperken en bestuderen mogelijke onderhoudscontracten met het 
onafhankelijk garagenetwerk.

Grote internationale distributiebedrijven met een grote vloot zoals DHL zijn er ook 
mee bezig. Ze hebben Groupauto reeds gecontacteerd : dit klinkt als in een mooie 
opportuniteit!

Ik blijf dus optimist en ben er nog steeds van overtuigd dat de toekomst in handen blijft 
van de benadering van de spelers op deze markt, namelijk de grossisten en de garages. 
Er bestaat zelfs reeds toenadering tussen het OE net en de onafhankelijke grossisten.
Het wordt enkel steeds moeilijker om het alleen te redden.

Groupauto gaat verder op deze ingeslagen weg en heeft  een van de mogelijke 
sleutel van het succes in handen voor de toekomst!
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GroupAuto International

GroupAuto Belgium sponsor van 
de Gouden Autosleutelhanger

GroupAuto International is fier u te kunnen melden dat op 1 januri 2013 de volgende leden onze groep hebben versterkt : 

- GroupAuto Paraguay
- GroupAuto Central America
- GroupAuto  Moldavia
- GroupAuto Kazakhstan

Voor wat GroupAuto France betreft, hebben ze een heel grote stap vooruit gezet met de overname 
van de groep «Precisium». Daarmee worden ze niet enkel de grootste speler in de franse onafhakelijke 
markt , maar dan ook nog het belangrijkste lid binnen GroupAuto International. Hun omzet draait nu 
circa : e 1.500 M.

Uiteindelijk heeft GroupAuto International  zijn nieuwe website gelanceerd. 
Kijk maar naar : www.GroupAutoInternational.com

Zaterdag  27 april vond de 9de editie van de Gouden Sleutelhanger plaats. Deze wedstrijd 
wordt georganiseerd en gesteund door Federauto en Educam met de bedoeling de 
laatstejaarsstudenten autotechniek met elkaar te laten wedijveren. De organisatie van het 
Nederlandstalige gedeelte vindt plaats in Lokeren, van het Franstalige gedeelte gebeurt 
dat in de lokalen van Autoform in Luik.

In de Waalse regiowaren er 22 scholen ingeschreven met telkens 2 leerlingen. Gedurende 
gans de dag waren er heel wat proeven waarbij men een klassement kon opstellen van de 
resultaten van de beste leerlingen. Tussendoor waren er wel  wat ontspanningsmomenten 
evenals een lunch. Dit jaar was het Jannick Bergmann van de technische school  ZAWN in 
Eupen die de trofee van De Gouden Sleutelhanger heeft gewonnen.

Range Rover, de grote sponsor van dit evenement, was aanwezig met een vloot voertuigen 
samen met een ploeg techniekers. Deze stonden ter beschikking van de leerlingen en 
namen de proeven af: deze waren soms redelijk ingewikkeld maar zeker niet onuitvoerbaar. 
De winnaar mocht trouwens met zijn school terugkeren aan boord van een Range Rover 
Evoque, een geweldig cadeau! Andere sponsors zoals Facom, Hella, TAE, … waren eveneens 
goed vertegenwoordigd met mooie geschenken.

Groupauto Belgium was voor de eerste keer aanwezig, maar zeker niet voor de laatste keer. 
Contacten met technische scholen zijn van groot belang en maken tevens deel uit van de 
filosofie van onze organisatie. De winnaar krijgt van ons een reis naar Parijs aangeboden 
in oktober. Naast de belangrijkste bezienswaardigheden van de lichtstad mogen zij ons 
vergezellen naar de “Equip Auto” beurs waar zij de mooiste stands van de uitrusting- en 
andere toeleveranciers van onze sector kunnen bewonderen.

Afspraak voor de 10de editie in 2014!
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                    Zomerruitensproeier • Geconcentreerd • Klaar voor gebruik        
Premium 2 in 1 zomerruitensproeier anti-insect en anti-regen • Klaar voor gebruik
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Zomerruitensproeier
anti-insect 
geconcentreerd.
Efficiënt en snel worden 
insecten, vuil, vet, 
siliconen enz. verwijderd. 
Verspreidt eveneens een 
aangenaam citroen-
aroma in de wagen. Mag aroma in de wagen. Mag 
vermengd worden met 
andere ruitensproeier-
vloeistoffen.
Concentraat 250 ml.
5 lit. water bijvoegen
Concentraat 500 ml.
10 lit. water bijvoegen

Zomerruitensproeier Zomerruitensproeier Zomerruitensproeier Zomerruitensproeier Zomerruitensproeier Zomerruitensproeier Zomerruitensproeier 
anti-insect is een kwaliteitsproduct anti-insect is een kwaliteitsproduct anti-insect is een kwaliteitsproduct anti-insect is een kwaliteitsproduct anti-insect is een kwaliteitsproduct anti-insect is een kwaliteitsproduct anti-insect is een kwaliteitsproduct 

klaar voor gebruikklaar voor gebruik
Via het ruitensproeiersysteem worden 

efficiënt en snel insecten, vuil, vet, 
siliconen enz. verwijderd. Verspreidt 

eveneens een aangenaam citroenaroma. 
2,5 lit. - 5 lit. en 25 lit.

   TRIGGERS
Ruitenreiniger • Zetel- en Tapijtreiniger

Insectenreiniger • Velgenreiniger
Interieurreiniger • Motorreiniger

   500 ml.

   AËROSOLS
• Cockpitreiniger matte glans
• Cockpitreiniger glanzend• Cockpitreiniger glanzend
• Zetel- en Tapijtreiniger• Zetel- en Tapijtreiniger• Zetel- en Tapijtreiniger• Zetel- en Tapijtreiniger• Zetel- en Tapijtreiniger• Zetel- en Tapijtreiniger

• Ruitenreiniger• Ruitenreiniger• Ruitenreiniger• Ruitenreiniger• Ruitenreiniger• Ruitenreiniger• Ruitenreiniger
   400 ml.

AUTOPARTS & FLUIDS
Contacteer uw Groupauto grossier voor een prijsofferte

ANTI INSECTENA

• Ruitenreiniger

Concentraat 500 ml.
10 lit. water bijvoegen10 lit. water bijvoegen10 lit. water bijvoegen10 lit. water bijvoegen10 lit. water bijvoegen

Via het ruitensproeiersysteem worden 

siliconen enz. verwijderd. Verspreidt 
eveneens een aangenaam citroenaroma. 

ANTI INSECTENA

 5 lit. 5 lit. 5 lit.

Pour une visibilité maximale
Voor maximale zichtbaarheid

For maximum visibility

Technologie 2-en-1 
PREMIUM

NETTOYANT - DEPERLANT

klaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruikklaar voor gebruik
• Reinigt tot een streepvrije glans.• Reinigt tot een streepvrije glans.
• Stoot regen, vuil, insecten, modder, enz. af.
• REPEL technologie reduceert de vastzetting en op- REPEL technologie reduceert de vastzetting en op- REPEL

bouw van watervlekken, vormt een onzichtbare  film 
die regen, en vuil (insecten, spatten, ...) afstoot, voor 
een maximale zichtbaarheid en een optimale veiligheid.een maximale zichtbaarheid en een optimale veiligheid.een maximale zichtbaarheid en een optimale veiligheid.een maximale zichtbaarheid en een optimale veiligheid.een maximale zichtbaarheid en een optimale veiligheid.



HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Goed voorbereid het 
aircoseizoen in!

Onder het motto - Goed voorbereid het aircoseizoen in - profi teert u tot en met de maand juli 
van een aantrekkelijke prijs op dit UV-lekzoekpakket of deze spoelkit R134a. 
Deze actie loopt enkel via uw GROUPAUTO-verdeler.

2 3

8PE 351 225-171 8PE 351 225-141 9XT 352 000-8518PE 185 100-031

1 4

 
8PE 185 100-031 Pro-shot UV LED-lamp met UV-bril € 55,50
8PE 351 225-171 Contrastmiddel universeel (240 ml) € 45,90
8PE 351 225-141 Contrastmiddel verwijderaar (500 ml) € 21,90
9XT 352 000-851 Servicesticker (50 stuks) € 13,30

                                                                      € 136,60

 

Artikelnr.                      Omschrijving Norm. bruto-
   prijs garage

+

Alle prijzen zijn garageprijzen en excl. BTW.
Deze actie is geldig tot en met 31-07-2013. 

OF

2 3

8PS 351 327-661 8PE 351 231-701

1

 
8PS 351 327-631 Spoelunit R134a (univ.) HELLA ACTT 200 € 519,00
8PS 351 327-661 Adapterset voor spoelen met koudem. € 349,00
8PE 351 231-701 Filter gereedschapset compres. 60-dlg. € 195,00

                                                                    € 1.063,00

 

Artikelnr.                      Omschrijving Norm. bruto-
   prijs garage

+

Speciale nettoprijs: € 949,00
2 31 + =+

Bestelnummer pakket aan speciale netto actieprijs  
8PE 179 500-151

1

8PS 351 327-631

2

PSPS 35351 31 32727 661661 8PE8PE 35351 21 23131 701701

UV-lekzoekpakket

Dit aircosysteem is voorzien 
van een UV-lekdetectiemiddel!

OPGELET

Spoelkit R134a

Speciale nettoprijs: € 99,50
2 31 4+ =++

Bestelnummer pakket aan speciale netto actieprijs  
8PE 091 900-001

                    Zomerruitensproeier • Geconcentreerd • Klaar voor gebruik        
Premium 2 in 1 zomerruitensproeier anti-insect en anti-regen • Klaar voor gebruik
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ACTIVITEITEN GROUPAUTO BELGIUM

Onze groepering
heeft grootse plannen
voor 2013.

Elektronische cataloog
Wij hebben er voor gekozen om direct samen te werken met 
Tec Doc: dit is wereldwijd het meest bekende systeem (alle 
elektronische catalogen zijn op hun gegevens gebaseerd).
Met deze nieuwe cataloog zal het voor onze klanten garagisten 
veel gemakkelijker zijn om stukken op te zoeken en te bestellen.

Uitbreiding van ons ledenaantal
Wij gaan een extra inspanning doen om, middels uitbreiding 
van ons ledenaantal, een betere dekkingsgraad te bereiken in 
België en Luxemburg en dit zowel voor de vracht- als voor de 
personenwagens.

Daarna kunnen we overgaan tot de introductie van het 
garageconcept “Euro Garage”. Ter herinnering, het Top 
Truck garageconcept is, met de steun van onze collega’s van 
Groupauto Nederland, gelanceerd begin 2012: er zijn reeds 7 
Top Truck garages in België.

Lancering  van onze website “GroupAutoBelgium”
In een wereld waar alles rond het internet draait moeten wij 
ook daar aanwezig zijn: daardoor zullen wij meer herkenbaar 
zijn en krijgt men meer inzicht in wat onze groepering eigenlijk 
betekent.

Fabrieksbezoek
Naar jaarlijkse gewoonte voorzien we ook dit jaar een 2-daags 
fabrieksbezoek in de maand oktober.
Dit zal dit jaar doorgaan onder het Bosch vaandel, één van 
onze  belangrijkste partners. 
Deze incentive zal gecombineerd zijn met een bezoek aan de 
EQUIPAUTO beurs van Parijs.

Conctact en ondersteuning aan techische scholen
Dit jaar, zullen wij voor het eerste keer deelnemen aan de 
“Gouden sleutelhanger – waalse editie” die op zaterdag 27 
april in het Luikse plaats zal vinden. Dit is een ideale intreding 
om de technische scholen te leren kennen en hun late zien 
dat wij actief zijn op de vrije markt. Wij zullen de winnaar 
meenemen aan onze jaarlijkse fabrieksbezoek.

Met zo veel initiatieven zal het jaar wellicht voorbijvliegen!



www.bosch.com

Bosch, de multispecialist in
automotive aftermarket

017.153 Bosch_GMagazine_multispecialist_210x297_nl.indd   1 20/03/13   13:16



Vakmensen komen niet uit de lucht 
vallen. Zij staan in de werkplaats.

Wie iedere dag het beste geeft, mag ook het beste verwachten van de producten die hij gebruikt. 
Bijvoorbeeld de fi lters van MANN-FILTER. De fi lters van MANN-FILTER worden in meer dan 97% van 
alle voertuigmerken en modellen in Europa toegepast. De beste kwaliteit, waarop uw klanten altijd 
kunnen vertrouwen. Dat betaalt zich terug. Voor uw klanten – en voor u.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com

MH_AZ_218x297_KH_Hero_nl.indd   1 19.03.13   09:43



MICRO-V® HORIZON™

GERUISLOOS • FLEXIBEL • DUURZAAM

De nieuwe 

De meest geavanceerde riem ooit gemaakt

De nieuwe Micro-V® Horizon™ is een uitmuntend 
technologisch ontwerp.  Dankzij zijn stille werking, 
grote stabiliteit en ongeëvenaarde flexibiliteit 
is de Micro-V® Horizon™ riem dé keuze van zowel 
de eerstemontagefabrikanten als de vervangmarkt.  

Gates.eu/horizon

Vakmensen komen niet uit de lucht 
vallen. Zij staan in de werkplaats.

Wie iedere dag het beste geeft, mag ook het beste verwachten van de producten die hij gebruikt. 
Bijvoorbeeld de fi lters van MANN-FILTER. De fi lters van MANN-FILTER worden in meer dan 97% van 
alle voertuigmerken en modellen in Europa toegepast. De beste kwaliteit, waarop uw klanten altijd 
kunnen vertrouwen. Dat betaalt zich terug. Voor uw klanten – en voor u.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com

MH_AZ_218x297_KH_Hero_nl.indd   1 19.03.13   09:43



IN DE KIJKER

Koppelingen
De koppeling dient voornamelijk om de motor te ontkoppe-
len van de transmissie( versnellingsbak, cardans, wielen). 
Zij is m.a.w. in staat het voertuig tot stilstand te brengen 
onafhankelijk van de werking van de motor. Zij dient tevens 
om de verhouding van de rotatiesnelheid motor-wielen te 
variëren en dit in functie van de gekozen versnelling. Om 
schokken te voorkomen, maar vooral om te verhinderen dat 
de motor blokkeert moet  men de transmissie naar de wielen 
van hoog naar laag regime geleidelijk laten variëren.

Het basisprincipe is redelijk eenvoudig: de butée die geacti-
veerd wordt door het koppelingspedaal drukt op een mecha-
nisme dat uit verschillende lamellen bestaat (diafragma) om 
de koppelingsschijf van het vliegwiel te scheiden.

Evolutie:
Een eerste evolutie doet zich voor op het gebied van de werking 
van de butée: in het begin werd deze geactiveerd door een bas-
culerende vork die bediend werd door kabel die op zijn beurt 
verbonden was met het koppelingspedaal. Een eerste evolutie 
ontstond door de mechanische werking van de butée te vervan-
gen door een hydraulisch systeem(zoals bij  de remmen).

In functie van de evolutie van de transmissiesystemen ontston-
den er de laatste jaren ook nieuwe koppelingsconcepten. Men 
is m.a.w. overgestapt van de klassieke koppeling(mechanisme, 
schijf en butée) naar het 2-delig vliegwiel. Dit maakt het rij-
den aangenamer en soepeler( minder schokken en trillingen). 
Door het steeds toenemende koppel van de moderne motoren 
naar de wielen toe was dit een noodzakelijke evolutie. In de 
onafhankelijke vervangingsmarkt zijn er leveranciers die al-
ternatieven aanbieden met “één” massieve vliegwiel in een 4 
stuks kit.

De laatste evolutie op dit gebied zijn de half-automatische 
of beter gerobotiseerde versnellingsbakken zoals de “DSG” 
of “PDK”. Eigenlijk zijn dit geen echte automatische versnel-
lingsbakken maar ze hebben wel hetzelfde resultaat: men 
moet namelijk nier meer koppelen of ontkoppelen: een hand-
bediende versnellingspook- of hendel aan het stuur activeert 
de verschillende versnellingen quasi automatisch in functie 
van verschillende factoren( toerental, acceleratie).

Het mechanisme bestaat uit een 2-delig vlieg-
wiel en een dubbele koppeling. Het geheel 
wordt door een hydraulisch systeem geacti-
veerd.

Het voornaamste doel van deze evoluties was 
het behoud van de bediening van de verschil-
lende versnellingen. Dit gebeurt nu echter 
veel sneller en vooral heel wat soepeler. Zoals 
zo vaak zijn al deze innovaties in het race mi-
lieu ontstaan, voornamelijk in de F1, waardoor 
iedereen vroeg of laat daarvan kan profiteren.

10 Groupauto



Schaeffler Automotive Aftermarket! 
Auto-onderdelen in OE kwaliteit. Voor alle 
voertuigklassen.

LuK, INA, FAG – de drie sterke merken van de 
Schaeffler Groep leveren het complete programma 
aan originele onderdelen voor aandrijvings-
techniek, motoren en chassis. Of het nu gaat 
om koppelingen, wiellagers, aandrijving of 
transmissie – het origineel kan gewoon meer! 
Alleen wij bieden de automotive aftermarket 
meer oplossingen, meer kennis en meer ser-
vice. Alle bekende autofabrikanten vertrouwen 
wereldwijd op producten van de Schaeffler 
Groep. Vertrouwt ook u op LuK, INA en FAG. 
Want een origineel onderdeel is nog steeds de 
beste keus. 

Kijk voor meer vakkundige 
informatie naar:

Telefoon: +32 495 234 233
Telefax: +32 2 389 13 98
automotive-a� ermarket@schae� ler.com
www.schae� ler-a� ermarket.com

Dat doet niemand na!
Het OE programma van LuK, INA en FAG.



Meer dan 25.000 referenties  leverbaar in de Benelux!
Onderhoud Reparatie Crash Truck Accessoires

www.valeoservice.com

Valeo Koppelingen
OE Expertise voor alle Aftermarket oplossingen

Valeorigin
•  1 op de 3 koppelingen in de eerste montage 

is een Valeo-koppeling
• Betrouwbaar en veilig
• Hoge wagenparkdekking

Valeo’s A
fterm

arket Con
cepten

Asian
• Voor Aziatische applicaties
• Dekkingsgraad: >80%
• Alternatief voor Aziatische specialisten

Kit4P
• Tot wel 30% goedkoper
• Langere levensduur
• Comfortabel, betrouwbaar en veilig
• Eenvoudig te monteren

Classic
• Speciaal voor voertuigen > 10 jaar
• Concurrerende prijs
• Valeo OE-kwaliteit
• Het juiste product voor uw budget

HEC
• Slijtvaster frictiemateriaal
• Langere levensduur
• Montage zonder speciaal gereedschap
• Eenvoudige montage- korte inbouwtijd
• Minder montagefouten

Valeo biedt als enige aanbieder specifi eke after-
market oplossingen voor het gehele koppelingen-
segment. Al naar het gelang de leeftijd van het 
voertuig, het type auto, en het budget van de 
klant kiest u het juiste product. Zo heeft u maar 
1 leverancier nodig voor al uw klantwensen, want 
Valeo biedt een breed scala aan koppelingen, 
varierend van de traditionele koppelingsets tot en 
met de moderne vliegwielen. 

Valeo: het Grootste Keuze-aanbod

Traditionele Koppelingen
 + Drukgoepen, platen en lagers
  - Valeorigin (OE/eerste montage) 
  - ASIAN 
  - CLASSIC
  - HEC

Vliegwielen
 + Dubbel Massa Vliegwiel
 +  Kit4P- het alternatief voor het dubbel-massa 

vliegwiel

Hydraulische Lagers
 + Hydraulisch Druklager
 + Koppelingshoofdcylinder
 + Hydraulische Koppelingscylinder

Grootste Keuze-aanbod

Valeo, de Aftermarket Multi-Specialist
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Kijk op onze website voor ons uitgebreide aanbod: www.gasco.nl

BENE
LU

X

KOOP - RUIL

U koopt éénmalig de cilinder 
en ruilt deze wanneer deze leeg
is voor een volle. U betaalt dan
alleen de vulling.

KOOPCILINDERSHUURCILINDERS

ZOEK DE VERSCHILLEN

BENE
LU

X

GASCO
BENELUX

Industriële gascilinders:

Zuurstof, stikstof, menggas, acetyleen, 

argon, ballongas, koolstofdioxide, 

lekzoekgas en koelgas voor de auto-airco

Inhoudsmaten:  

5 liter, 10 liter, 20 liter en 40 liter

Voor meer info:
Contacteer uw 
GAB verdeler
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EEM
INDUSTRIELE GASSEN
VOLGENS HET KOOP-RUIL SYSTEEM

Het Koop-Ruil systeem van Gasco is een zinvolle
 investering die u veel geld en tijd zal besparen.

Uw voordelen:
U betaalt geen huur.
Snelle terugverdientijd.
Altijd een goedgekeurde cilinder
Geen wachttijden. u ruilt direct om

MAKE IT EASY. MAKE IT

WIJ LEVEREN MEER DAN ALLEEN ONDERDELEN.
Met MOOG krijgt u 
gemoedsrust in een doos.

Tijdens elke fase van de productie, het testen 
en de assemblage zorgen wij ervoor dat onze 
stuur- en ophangingsonderdelen aan de OEM-
kwaliteit voldoen of deze zelfs overtreffen. Met 
MOOG kan u zorgen voor een veilige, volledige 
en snelle reparatie van elke personenwagen en 
elk bedrijfsvoertuig.  MOOG kunt u met 
een gerust hart vertrouwen.

MAKE IT EASY. MAKE IT

 www.fmecat.eu
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Install con dence
www.vsm.skf.com

Kies voor origineel, 
kies voor SKF!
>  SKF biedt een volledig gamma originele onderdelen en systemen.
> SKF wordt erkend als kwalitatieve en duurzame leverancier in de markt.
>  Als eerste-montage leverancier beschikt SKF over dé product- en technische 

kennis en ondersteuning. SKF vormt hierdoor een toegevoegde waarde voor 
de klant en de garage.



NICE TO KNOW

Gates ABDS
slijtage-indicator 
Gates heeft een diagnostisch hulpmiddel ontwikkeld waarmee 
zowel de riem als de poelies op slijtage kunnen worden gecon-
troleerd. Net als banden slijten EPDM-riemen geleidelijk aan 
en verliezen daarbij voortdurend rubber. Dit verandert het 
riemprofiel, waardoor er minder spanning op de riem komt te 
staan, er slip op de riem ontstaat en het vermogen afneemt 
om afhankelijke systemen zoals stuurbekrachtiging, koeling 
en elektrische systemen aan te drijven.
Hierdoor moeten geribde riemen regelmatig worden gecon-
troleerd op materiaalverlies om te garanderen dat ze constant 
de kracht kunnen leveren die nodig is, zonder de kans op man-
kementen.

De ABDS slijtage-indicator helpt u niet alleen om slijtage aan 
de Micro-V riem vast te stellen, maar ook van alle metalen of 
plastic gegroefde poelies. Uit deze controle kan u opmaken 

of een riem of poelie zoveel materiaal verloren heeft dat het 
de prestaties negatief beïnvloedt en zodoende aan vervan-
ging toe is. De resultaten van de Gates ABDS slijtage-indicator 
geven een benadering van het materiaalverlies van de riem, 
waarbij ook met andere factoren rekening moet worden ge-
houden - zoals het aantal kilometers, de gebruiksomstandig-
heden en de toestand van andere onderdelen van de hulpaan-
drijving.

De Gates slijtage-indicator is eenvoudig te gebruiken en stelt u 
in staat om snel de slijtage vast te stellen - of de riem of poelie 
nu op de motor is gemonteerd of gedemonteerd. 

Meer dan 25.000 referenties  leverbaar in de Benelux!
Onderhoud Reparatie Crash Truck Accessoires

www.valeoservice.com

Valeo Stop Start Solutions
Valeo is de enige aanbieder in de aftermarket van 3 stop-start oplossingen.

StARS

ReStart

i-Stars

2009

2012

2013 iStars
iStars is een StARS systeem met geïntegreerde 
electronica (ECU) op de starter-dynamo. 
Het is de nieuwste toevoeging aan het Valeo 
stop-start aanbod.

ReStart
ReStart is een versterkte starter met een 
stop-start functionaliteit, waar de dynamo 
en starterfuncties gescheiden van elkaar 
blijven. De vorm en plaatsing van de 
versterkte starter komt overeen met die
van een conventionele starter, bovendien 
zijn er geen aanpassingen in de motorlayout 
en netwerk-architectuur. 

StARS
StARS staat voor Starter Alternator 
Reversible System, een stop-start systeem 
dat de functies van de dynamo en starter in 
één combineert. Het bestaat uit een starter-
dynamo, een converter (of CPU) en een 
electriciteitskabel.

Valeo is de enige aanbieder in de autoindustrie die 
3 stop-startsystemen aanbiedt: de ReStart, de Stars 
(Starter Alternator Reversible System) en de iStars.
ReStart is een stop-startsysteem waarbij de start- en 
de dynamofunctie gescheiden zijn; Valeo StARS 
vervangt de startmotor en de dynamo door één
eenheid: de starter/generator.
Het StARS-systeem gebruikt de aandrijfriem van de 
dynamo om de motor te starten en behoudt de 
traditionele oplaadfunctie.

StARS is nu leverbaar op de Citroën C2 en C3, de 
Mercedes A- en B-Klasse en de Smart Fortwo MHD. 
De tweede generatie, die i-StARS heet, heeft een 
geïntegreerde ECU; dit vergemakkelijkt de assemblage en 
neemt minder ruimte in in de motorruimte. i-StARS is 
leverbaar op de nieuwe e-HDi dieselmotor van PSA 
Peugeot Citroën, die geleverd wordt in diverse modellen, 
zowel met handgeschakelde als met semi-automatische 
transmissies.

Valeo 
Referentie OE-Referentie Voertuigtoepassing

438254 022911024A
022911021C

AUDI A1, A3 Cabriolet

SEAT Altea FL Lein II FL

SKODA Fabia II Facelift, Roomster Facelift, Superb II

VOLKSWAGEN Caddy IV, Golf VI, Passat VI, Passat VII, Polo IX, Touran III

438257 02M911021E
02M911024G

AUDI A1, Q3

SEAT Alhambra III, Altea FL, Ibiza IV, Leon II

SKODA Superb II, Yeti

VOLKSWAGEN Caddy IV, Eos, Golf VI, Passat VII, Sharan III, Tiguan II, 
Touran III

438258 0AM911021B
0AM911023H

SEAT Altea FL, Leon II FL

VOLKSWAGEN Caddy IV, Golf VI, Jetta IV, Touran III

438259 02E911024H
02E911023Q

AUDI A3, Q3

SEAT Alhambra III, Altea FL, Leon II FL

VOLKSWAGEN Caddy IV, Eos, Golf VI, Passat CC, Passat VII, Sharan III, 
Touran II, Touran III, Transporter

438260 012911023L
012911023J VOLKSWAGEN Touareg II

438269 23300-1375R
Nissan Qashqai

RENAULT Scenic III, Megane III

438276* 23300-3172R RENAULT Laguna III

438279* 23300-3171R RENAULT Megane III, Clio IV
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Roetfilter: reinigen in plaats van vervangen en tegelijkertijd 
geld besparen 

 
 

 
 
 

Toegevoegd roetfilter 
 
 
 
 
 
Bij een dieselvoertuig dat overwegend korte afstanden aflegt wordt het roetfilter niet altijd heet genoeg 
om de erop verzamelde roetdeeltjes te verbranden. Het gevolg: het roetfilter raakt helemaal vol. In dit 
geval schakelt het voertuig automatisch een regeneratieprogramma in waarbij meer diesel ingespoten 
wordt, om zo een hogere uitlaatgastemperatuur te bereiken. Door deze hogere temperatuur van de 
uitlaatgassen worden normaal gesproken de roetdeeltjes verbrand. Maar in bepaalde situaties, zoals 
bijvoorbeeld stadsverkeer of lange files, is het regeneratieprogramma niet mogelijk. En als het 
regeneratieprogramma meerdere malen wordt geblokkeerd, wordt het roetfilter steeds voller. 
Uiteindelijk raakt het verstopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Begin van verstopping van 
roetfilter 

Doorsnede van roetfilter: verstopte 
filterkanalen in het midden 

Roetfilter: reinigen in
plaats van vervangen en
tegelijkertijd geld besparen
Toegevoegd roetfilter
Bij een dieselvoertuig dat overwegend korte afstanden aflegt 
wordt het roetfilter niet altijd heet genoeg om de erop ver-
zamelde roetdeeltjes te verbranden. Het gevolg: het roetfilter 
raakt helemaal vol. In dit geval schakelt het voertuig automa-
tisch een regeneratieprogramma in waarbij meer diesel in-
gespoten wordt, om zo een hogere uitlaatgastemperatuur te 
bereiken. Door deze hogere temperatuur van de uitlaatgassen 
worden normaal gesproken de roetdeeltjes verbrand. Maar in 
bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld stadsverkeer of lange 
files, is het regeneratieprogramma niet mogelijk. En als het 
regeneratieprogramma meerdere malen wordt geblokkeerd, 
wordt het roetfilter steeds voller. Uiteindelijk raakt het ver-
stopt.

Maar LIQUI MOLY biedt een oplossing
Met de speciaal ontwikkelde roetfilterreinigingsset kan het 
roetfilter snel en zonder veel moeite gereinigd worden. Voor-
delen, zonder het roetfilter te vervangen. Binnenkort is het 
realiteit met onze Pro Line roetfilterreiniger en onze Pro Line 
roetfilterspoeling met spuitsonde.

Begin van verstopping
van roetfilter

Doorsnede van roetfilter: 
verstopte filterkanalen

in het midden

Zo werkt het reinigen:
De reiniging wordt uitgevoerd met het drukpistool art.nr. 7946 
en de Pro-Line gebogen spuitsonde art.nr. 7947 resp. Pro-Line 
rechte spuitsonde art.nr. 7948.. Afhankelijk van het voertuig-
type moet de toegang tot het roetfilter vrijgemaakt worden. 
Bij de meeste voertuigen moet hiervoor de temperatuur- of 
druksensor van het roetfilter worden gedemonteerd. Via de 
ontstane opening wordt vervolgens afhankelijk van het voer-
tuigtype de bijbehorende Pro-Line spuitsonde in het roetfilter 
geplaatst. De gehele hoeveelheid reinigingsvloeistof (1 liter) 
Pro Line roetfilterreiniger wordt hierbij in meerdere interval-
len van 5-10 seconden, steeds met 5-10 seconden pauze ertus-
sen, bij een druk van 6-8 bar direct op het oppervlak van het 
roetfilter gespoten. Om het totale oppervlak van het filter met 
Pro-Line roetfilterreiniger te reinigen moet u tijdens het reini-
gen de sonde heen en weer bewegen.

Hierna wordt het roetfilter met de totale hoeveelheid spoel-
vloeistof (500 ml) met Pro-Line roetfilterspoeling nagespoeld. 
Deze reiniging wordt ook uitgevoerd met het drukpistool art.
nr. 7946 met dezelfde intervallen als bij de reinigingsspray. 
Door het reinigingsproces wordt het roet zover opgelost en 
in het roetfilter verdeeld dat het met normale regeneratie 
verbrand kan worden. Na de herinbouw van de sensor advi-
seren we dat het onderhoudsbedrijf of de garage een proefrit 
van minstens 20 minuten uitvoert om de regeneratie van het 
deeltjesfilter in werking te stellen. Als de motorelektronica 
het regeneratieproces niet automatisch start, bevelen wij aan 
om het proces met een garagetester of diagnose-apparaat op 
gang te brengen

NICE TO KNOW
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NICE TO KNOW

Meer zekerheid en comfort 
met nieuwe interieurfilters
Een nieuw interieurfilter beschermt de chauffeur en de passa-
giers effectief tegen vuil en schadelijke stoffen. Meestal is het 
filter binnen tien tot twintig minuten vervangen. Om te zorgen 
dat het vervangen van het filter soepel verloopt, adviseren de 
filterexperts van MANN-FILTER een aantal regels aan te hou-
den. Filtertype, inbouwrichting en filterkwaliteit moeten over-
eenkomen. 

De experts van MANN-FILTER adviseren dat eenmaal per jaar of 
na 15.000 kilometer het interieurfilter in de garage wordt ver-
vangen. Een goede gelegenheid is de servicebeurt in de herfst, 
zodat tijdens de zomer met fijnstof, pollen en roetdeeltjes belaste 
elementen kunnen worden vervangen. Ook de lente is een goed 
tijdstip. Na een langere koudeperiode heeft het interieurfilter 
veel strooizout en straatvuil verzameld.

Van de noodzaak om het filter regelmatig te vervangen is de au-
torijder zich vaak niet bewust. Het is van belang, dat garages hun 
klanten er op wijzen, hoe belangrijk regelmatig vervangen van 
het filter is voor de goede werking. Daarbij kan het nuttig zijn, de 
klant een keer een verbruikt, vervuild interieurfilter te laten zien. 
Zo wordt snel duidelijk, wat deze allemaal uit de omgevingslucht 
filtert dat dan niet terecht komt bij de chauffeur en passagiers.

Het passende filter
Het interieurfilter moet bij het voertuig passen. Twijfel lost de ga-
rage op door een blik in de MANN-FILTER-catalogus te werpen: 
met slechts enkele kliks wordt de online-catalogus geopend on-
der www.mann-filter.com – ook de CD-ROM of de gedrukte versie 
bieden snel hulp. Daarin zijn 480 interieurfilters voor meer dan 
1000 voertuigmodellen opgenomen. Bij MANN-FILTER betekent 
de afkorting CU een deeltjesfilter, dat schadelijke stoffen zoals 
fijnstof, roetdeeltjes, pollen en paddenstoelsporen voor prak-
tisch 100 procent tegenhoudt. CUK staat voor een combifilter 
met actiefkoolstoflaag, die bovendien onaangename geuren en 
gassen die schadelijk zijn voor de gezondheid elimineert zoals 
ozon, stikstofoxide, koolwaterstoffen en zwaveldioxide en zo voor 
een gezond interieurklimaat zorgt. Voor iedereen die veel rijdt 
is dat bijzonder belangrijk. Vervangen gaat heel eenvoudig: Bij 
het vervangen van het filter plaatst de monteur in plaats van het 
deeltjesfilter in de regel zonder extra werk het meer effectieve 
actiefkoolstoffilter.

De deskundige inbouw
Goed oppassen is nodig bij de montage van filterelementen. Bij 
het vervangen van filters is een schone omgeving van groot 
belang. Daarmee wordt voorkomen, dat vuildeeltjes in het sys-
teem binnendringen en storingen veroorzaken. Dezelfde zorg-
vuldigheid is nodig bij de inbouw, zodat het filter correct wordt 

geplaatst en volledig afsluit. Wanneer hier fouten ontstaan, gaat 
lekkage optreden. Bij ieder interieurfilterelement van MANN-
FILTER wordt voor personenauto’s een gedetailleerde inbouw-
handleiding geleverd. Dat betekent eenvoudige handling en snel 
werken – dat bespaart tijd en kosten. Wanneer de handleiding 
ontbreekt, – geen probleem: deze is ook in de MANN-FILTER cata-
logus (online en CD-ROM) als document opgenomen en kan snel 
worden afgedrukt. 

Inbouwrichting aanhouden
Om te zorgen dat het filter optimaal presteert, moet ook de in-
bouwrichting kloppen. Veel elementen passen alleen in een be-
paalde positie. Anders is de doorstroomrichting van de lucht (AIR 
FLOW) op de kopse kant resp. zijkant van het filter door pijlen 
aangegeven. Hierop moet worden gelet, wanneer het filterele-
ment vooraf in een frame moet worden ingebouwd zoals bijvoor-
beeld bij het filter CU/CUK 2545 voor de Audi A2, VW Polo, Seat 
Ibiza en Skoda Fabia. Uit ervaring is gebleken dat het filter het 
beste in het frame kan worden geplaatst, wanneer deze ligt (bijv. 
op een schone tafel).

Goede redenen voor het vervangen van het filter
Slechte lucht maakt moe, prikkelt de ogen en de ademhalings-
wegen. Een interieurfilter van MANN-FILTER haalt praktisch alle 
vervuiling uit de lucht die het voertuig binnenstroomt. Voor men-
sen met allergieën of astma is een goed werkend filter absolute 
noodzaak. Ook de airconditioning wordt beschermd. Het interi-
eurfilter voorkomt dat de verdamper vervuild raakt. In de koude, 
natte maanden komen de sterke punten van de interieurfilters 
helemaal tot hun recht, want dan zorgen zij voor een goed uit-
zicht. De buitenlucht wordt grondig en betrouwbaar gereinigd. 
Daardoor beslaan de ruiten aan de binnenkant niet, wat juist in 
de donkere ochtend- of avonduren bij tegenliggers gevaarlijk kan 
worden. Een nieuw interieurfilter zorgt zo voor meer welbevinden 
en frisheid in de auto; en voor meer veiligheid. MAN-FILTER inte-
rieurfilters zijn kwaliteitsbeproefde producten in originele kwali-
teit, die opvallen door een lange standtijd, hoge filtratiegraad en 
uitstekende pasvorm.

Deze praktijktip werdgegeven door: 

MANN+HUMMEL GMBH
Klantenservice 
Tel.: +49 (0) 71 41 98-25 50
Fax. +49 (0) 71 41 98-25 58
E-mail: customer-service@mann-hummel.com
Internet: www.mann-filter.com.

Professioneel vervangen van het interieurfilter
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Wiellagerreparatieoplossing voor bestelwagens   
Gebruik van het speciale gereedschap 400 6199 10

Let op: Als u deze instructies niet naleeft, 
kan het hele wiel worden beschadigd!

Fabrikanten:  Mercedes-Benz, Volkswagen

Modellen: 
Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), 
  Viano (W639)
Volkswagen:  Crafter (2E)

As:  vooras bij voertuigen met 
  achterwielaandrijving

Artikelnr. wiellager:  
  713 6680 10
  713 6680 20
  713 6680 50
 
Artikelnr. gereedschap: 
  400 6199 10 Fig. 1: De wiellagereenheid kan nu afzonderlijk worden vervangen

Fig. 2: 400 6199 10 – het speciale gereedschap 
is onmisbaar voor de reparatie

Fig. 3: De borgring moet voor een vlakke afslui-
ting met de fusee zorgen

Bij de bovengenoemde voertuigen is het voor het 
eerst mogelijk om de wiellager van de vooras te ver-
nieuwen zonder de complete fusee te vervangen.

Schaeffler Automotive Aftermarket biedt hiermee 
een goedkope reparatiemogelijkheid aan, die af-
wijkt van de reparatiemethode van de fabrikant. 
De anders noodzakelijke asuitlijning kan komen te 
vervallen en de hiermee verband houdende repara-
tietijden van het voertuig in de werkplaats worden 
korter.

Voor de reparatie is een speciaal gereedschap ver-
eist waarmee de wiellager via de buitenring wordt 
ingeperst en dat ervoor zorgt dat de borgring in de 
groef van de fusee klikt.
Uitvoerige reparatie-instructies voor de demonta-
ge en montage zijn te vinden in de brochure "Wie-

llagerreparatieoplossing voor bestelwagens" en op de dvd in de ge-
reedschapskoffer (400 6199 10).

www.schaeffler-aftermarket.comVe
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Service-Info

Voer werkzaamheden in de omgeving van het wiellager (remsys-
teem, spoorstang, wiel) altijd uit volgens voorschriften van de 
autofabrikant!

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden 
op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com



Van het koudemiddel R134a is bekend 
dat het uit rubberen leidingen en verbin-
dingen diff undeert (natuurlijke verdam-
ping). Vermits het voor de garagist niet 
meteen duidelijk is of er sprake is van 
een lekkage of een normale afname van 
het koudemiddel, is een grondige lekde-
tectie noodzakelijk.

Wat dient u te controleren?
 ● Alle aansluitingen en leidingen,
 ● de compressor,
 ● de condensor en verdamper,
 ● de fi lterdroger,
 ● de service-aansluitingen en
 ● het expansieventiel.

Controlemogelijkheden 
Er worden 4 methodes aanbevolen om 
een lekkage te detecteren:
1. Contrastmiddel en UV-lamp
2. Elektronische lekdetectie
3. Lekdetectie met stikstof
4. Lekdetectie met formeergas

Met contrastmiddel
Het zoeken naar lekkages met behulp 
van contrastmiddel gaat snel en be-
trouwbaar. Het contrastmiddel wordt 
hierbij met het Spotgun-pistool of de 
Pro-Shot-injector in het koudemiddel-
circuit gespoten. Voordeel: het contrast-
middel kan bij een gevuld systeem wor-
den ingebracht. Naar buiten getreden 
contrastmiddel wordt met een UV-lamp 
zichtbaar gemaakt, waarna de oorzaak 
verholpen kan worden.

Met elektronische lekdetector
Zeer kleine koudemiddellekkages kun-
nen elektronisch opgespoord worden. 
De lekdetector stelt lekkages vast via 

HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Lekdetectietechnieken
Een van de meest voorkomende oorzaken voor storingen aan de airconditioning zijn lekkages 
in het koudemiddelcircuit. Het vulpeil daalt ongemerkt en het vermogen van het aircosys-
teem neemt af. 

een signaaltoon. Het apparaat her-
kent koudemiddelen en ontdekt zelfs 
de kleinste lekkages op zeer moeilijk 
bereikbare plaatsen (bijv. lekkage in 
verdamper).

Met stikstof
Dit gereedschap kan – behalve voor het 
spoelen/drogen van het systeem – ook 
worden gebruikt voor het opsporen van 
lekkages. Voor deze toepassing zijn een 
vuladapter voor de service-aansluiting 
en een slangadapter nodig. Het leegge-
trokken aircosysteem wordt gevuld met 
stikstof (max. 12 bar). Gedurende lange-
re tijd (bijv. 5-10 minuten) wordt dan ge-
keken of de druk constant blij� . Lekkage 
is herkenbaar door een sissend geluid. 
Het kan ook zinvol zijn om de locatie 
van het lek zichtbaar te maken met lek-
detectiemiddel. Het lekdetectiemiddel 
wordt aan de buitenkant opgespoten. 
Op de lekkage vormt zich vervolgens 
een laagje schuim. Met formeergas

Lege aircosystemen kunnen met behulp 
van formeergas op lekkage gecontro-
leerd worden. Hiervoor wordt het lege
aircosysteem gevuld met formeergas, 
een mengsel van 95% stikstof en 5% 
waterstof. Met behulp van een speciale
elektronische lekdetector worden de 
componenten gecontroleerd op lekkage. 
Omdat waterstof lichter is dan lucht, kan 
op eenvoudige wijze aan de bovenzijde 
van de leidingen en via de ventilatieroos-
ters het eventuele lek worden gedetec-
teerd. Na voltooiing van de lekdetectie 
kan het formeergas vrijgelaten worden 
in de omgevingslucht. Deze lekdetectie-
methode komt overeen met artikel 6, §3 
van de EU-richtlijn 2006/40/EG.  �  

„Niet zoeken, maar vinden!“

Al het aircogereedschap samen
Al de in dit artikel besproken aircoge-
reedschappen vindt u  terug in onze 
nieuwe aircogereedschapsbrochure. 
Deze kan u een-
voudig opvragen 
door een mailtje 
met uw gege-
vens te sturen 
naar be.info@
hella.com of  te 
bellen naar 
03-887 97 21.



Install con dence
www.vsm.skf.com

Wist u dat?
>  SKF in 1914 potentieel zag in de groeiende auto-industrie en midden 1915 registreerde het of cieel de 

naam ‘Volvo’? In april 1927 werd de eerste auto van het merk (Volvo Jakob) gelanceerd. Volvo is Latijns 
voor ‘ik rol’.

>  de aandrijfcomponenten van SKF worden ontworpen en vervaardigd met hoogwaardig materiaal en 
technologieën bevatten van wereldklasse om de wrijving te beperken en een vloeiende werking te 
verzekeren?

>  SKF al dichtingen maakt sinds 1878? 

>  voor voertuigen die veel kilometers a eggen of zwaar werk moeten leveren, het in veel gevallen nuttig is 
om de motordichtingen te vervangen als u een nieuwe distributie monteert?

>  alle SKF-onderdelen verpakt zijn in een plastic zak om te voorkomen dat kleine onderdelen kwijt raken 
tijdens het transport of de reparatiewerkzaamheden?

>  meer dan 75 % van alle nieuw gebouwde vrachtwagens is uitgerust met automatische spanners in het 
aandrijfriemsysteem?

>  SKF de 65e verjaardag vierde van het technische partnerschap 
met Scuderia Ferrari? Sinds het begin van de samenwerking in 
1947 heeft ze geleid tot 219 overwinningen voor Ferrari en 31 
kampioenschaptitels. 

>  naast de sets voor homokinetische koppelingen SKF ook sets 
levert voor aandrijfassen en hoezen (inclusief een universele 
stretchhoes die voor de meeste auto’s geschikt is)?

>  zoals voor alle reparaties, u er goed aan doet om componenten aangedreven door de aandrijfriem te 
controleren op slijtage of schade (geleiderollen, spanners, krukasdemper en waterpomp)?

>  SKF een volledig gamma originele onderdelen en systemen aanbiedt?

NICE TO KNOW

Van het koudemiddel R134a is bekend 
dat het uit rubberen leidingen en verbin-
dingen diff undeert (natuurlijke verdam-
ping). Vermits het voor de garagist niet 
meteen duidelijk is of er sprake is van 
een lekkage of een normale afname van 
het koudemiddel, is een grondige lekde-
tectie noodzakelijk.

Wat dient u te controleren?
 ● Alle aansluitingen en leidingen,
 ● de compressor,
 ● de condensor en verdamper,
 ● de fi lterdroger,
 ● de service-aansluitingen en
 ● het expansieventiel.

Controlemogelijkheden 
Er worden 4 methodes aanbevolen om 
een lekkage te detecteren:
1. Contrastmiddel en UV-lamp
2. Elektronische lekdetectie
3. Lekdetectie met stikstof
4. Lekdetectie met formeergas

Met contrastmiddel
Het zoeken naar lekkages met behulp 
van contrastmiddel gaat snel en be-
trouwbaar. Het contrastmiddel wordt 
hierbij met het Spotgun-pistool of de 
Pro-Shot-injector in het koudemiddel-
circuit gespoten. Voordeel: het contrast-
middel kan bij een gevuld systeem wor-
den ingebracht. Naar buiten getreden 
contrastmiddel wordt met een UV-lamp 
zichtbaar gemaakt, waarna de oorzaak 
verholpen kan worden.

Met elektronische lekdetector
Zeer kleine koudemiddellekkages kun-
nen elektronisch opgespoord worden. 
De lekdetector stelt lekkages vast via 

HELLA nv/sa
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
www.hella.be

Lekdetectietechnieken
Een van de meest voorkomende oorzaken voor storingen aan de airconditioning zijn lekkages 
in het koudemiddelcircuit. Het vulpeil daalt ongemerkt en het vermogen van het aircosys-
teem neemt af. 

een signaaltoon. Het apparaat her-
kent koudemiddelen en ontdekt zelfs 
de kleinste lekkages op zeer moeilijk 
bereikbare plaatsen (bijv. lekkage in 
verdamper).

Met stikstof
Dit gereedschap kan – behalve voor het 
spoelen/drogen van het systeem – ook 
worden gebruikt voor het opsporen van 
lekkages. Voor deze toepassing zijn een 
vuladapter voor de service-aansluiting 
en een slangadapter nodig. Het leegge-
trokken aircosysteem wordt gevuld met 
stikstof (max. 12 bar). Gedurende lange-
re tijd (bijv. 5-10 minuten) wordt dan ge-
keken of de druk constant blij� . Lekkage 
is herkenbaar door een sissend geluid. 
Het kan ook zinvol zijn om de locatie 
van het lek zichtbaar te maken met lek-
detectiemiddel. Het lekdetectiemiddel 
wordt aan de buitenkant opgespoten. 
Op de lekkage vormt zich vervolgens 
een laagje schuim. Met formeergas

Lege aircosystemen kunnen met behulp 
van formeergas op lekkage gecontro-
leerd worden. Hiervoor wordt het lege
aircosysteem gevuld met formeergas, 
een mengsel van 95% stikstof en 5% 
waterstof. Met behulp van een speciale
elektronische lekdetector worden de 
componenten gecontroleerd op lekkage. 
Omdat waterstof lichter is dan lucht, kan 
op eenvoudige wijze aan de bovenzijde 
van de leidingen en via de ventilatieroos-
ters het eventuele lek worden gedetec-
teerd. Na voltooiing van de lekdetectie 
kan het formeergas vrijgelaten worden 
in de omgevingslucht. Deze lekdetectie-
methode komt overeen met artikel 6, §3 
van de EU-richtlijn 2006/40/EG.  �  

„Niet zoeken, maar vinden!“

Al het aircogereedschap samen
Al de in dit artikel besproken aircoge-
reedschappen vindt u  terug in onze 
nieuwe aircogereedschapsbrochure. 
Deze kan u een-
voudig opvragen 
door een mailtje 
met uw gege-
vens te sturen 
naar be.info@
hella.com of  te 
bellen naar 
03-887 97 21.
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met bougies van Bosch 

Geheel gericht op de toekomst

Als   belangrijke onderdelen van het 
systeem spelen bougies een cruciale 
rol in het bereiken van zuinige, 
schone en efficiënte verbranding van 
de brandstof en zorgen voor een 
betrouwbare werking van de motor en 
de katalysator. Bosch innovaties, 
zoals onder andere de recent 
ontwikkelde kopterminal of 'pin-to-pin' 
- technologie, hebben er altijd toe 
bijgedragen de prestaties van bougies 
voortdurend te verbeteren. Maar daar 
eindigen de nieuwe ontwikkelingen 
van de bougie niet mee want de 
ingenieurs van Bosch zijn al bezig met 
de volgende generatie bougies om 
ook in de toekomst een perfecte 
ontsteking te waarborgen.

1902: Bosch krijgt octrooi op een combinatie van 

een bougie. hoogspanningsmagneet en bougie.

1914: Oprichting van de eerste Bosch-bougie 
fabriek in Stuttgart. 
1927: invoering door Bosch van de term 
'warmtegraad' - nog altijd de standaardmaat voor 
het warmtegeleidingsvermorgen van bougies en 
belangrijk voor een optimale afstemming op elke 
motor.
1968: In de fabriek in Bamberg rolt de miljardste 
Bosch bougie vande band.
2012: In totaal zijn er nu al elf miljard Bosch 
bougies gemaakt.
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1902 : Bosch krijgt octrooi op een combinatie van
een bougie en een hoogspanningsmagneet. 

1914 : Oprichting van de eerste Bosch-bougie
fabriek in Stuttgart.

1927  : invoering door Bosch van de term
'warmtegraad' - nog altijd de standaardmaat voor
het warmtegeleidingsvermorgen van bougies en
belangrijk voor een optimale afstemming op elke
motor.

1968  : In de fabriek in Bamberg rolt de miljardste
Bosch bougie van de band.

2012  : In totaal zijn er nu al elf miljard Bosch
bougies gemaakt.

2013 : 111 jarig bestaan van Bosch bougies 

Alleen al het huidige Bosch lever-
programma bestaat uit ongeveer 1.250 
typen bougies en 26 
elektrodeontwerpen. Cijfers die op 
indrukwekkende wijze onderstrepen 
hoe breedschalig Bosch bougies 
worden toegepast.

Topkwaliteit legt nieuwe normen op

De uitmuntende kwaliteit van Bosch 
bougies heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het succes van de 
industriesector OEM - en reserve 
onderdelen . Daarom is het geen 
verrassing dat de lezers van het Duitse 
autoblad 'Auto Motor und Sport' al 
jarenlang voor Bosch bougies 
stemmen als het beste merk in de 
'categorie bougies'.

Bosch - de professionele partner 
Van autofabrieken over de hele 
wereld

Sinds de uitvinding van de bougie 
111 
jaar geleden, werkt Bosch nauw 
samen met vrijwel alle autofabrieken  
om het product voortdurend te 
verbeteren. Deze fabrieken monteren 
Bosch bougies in hun auto's. 
Daardoor is Bosch een van de 
grootste OEM en aftermarket 
leverancier van bougies, wat niet 
meer beperkt is tot auto's en 
motoren. 
De deskundigheid van de uitvinders 
helpt om het beste te halen uit DTM, 
NASCAR of indy Racing League 
racewagens, maar ook uit 
scheepsmotoren, jetski's tuinge-
reedschappen, bosbouwmachines, 
grote gasmotoren, waterpompen en 
noodaggregaten.

Een indrukwekkend assortiment in
alle opzichten

Bosch heeft tot op heden al zo'n 11 
miljard bougies geproduceerd. Niet 
alleen in Duitsland maar ook in 
Bosch fabrieken in Brazilië, China, 
India en Rusland worden ze 
vervaardigd volgens de wereldwijd 
geldende kwaliteits-normen van 
Bosch. In de loop van deze 111 
jarige geschiedenis ontwikkelde 
Bosch meer dan 20.000 
verschillende soorten bougies. 

Op 7 januari 1902 kreeg Bosch octrooi op een uitvinding die voor het eerst een betrouwbare ontsteking kon 
garanderen voor steeds sterkere motoren: een hoogspanningsmagneet in combinatie met een bougie. In 
de daaropvolgende jaren leidde de toepassing van bougies en industriële productiemethoden tot de 
doorbraak van de auto. Dit was een belangrijke stap in het proces waarin de auto een van de belangrijkste 
aspecten van moderne mobiliteit is geworden. 

111 jaar betrouwbare ontsteking

Bosch bougies
111 Jaar

De

Technologie voor het leven

Bougie-informatie

2013 | 111 Jaar Bosch bougies



Waarom uw industriële
GASCILINDERS
eeuwig blijven huren ?

Beaspaar en maakt het u en uw medewerkers eenvoudiger
door GASCO CILINDERS aan te kopen via het vertrouwde en
voordelige GASCO KOOP/RUIL systeem. 

Industriële gassen zijn in automotive werkplaatsen noodzake-
lijk en alom vertegenwoordigd.
Denken we maar aan de voornaamste gassen zoals het las-
menggas en het zuiver argon, respectievelijk voor MIG en TIG-
lassen, de klassieke autogene lasset bestaande uit zuurstof en 
acetyleen , het stikstof om banden te vullen en de lekdichtheid 
van aircosystemen te controleren.

GASCO verdeelt haar industriële gassen reeds sinds 1984 op 
basis van een voordelig, eenvoudig en glashelder KOOP/RUIL 
systeem.
Uw eenmalige investering in koopcilinders naar eigen keuze 
uit onze vier klassieke cilinders van 5, 10, 20 of 40 liter wordt 
snel terugverdiend door de definitieve besparing op huurfac-
turen en allerlei andere administratiekosten.

Marktonderzoek wijst immers uit dat onze GASCO KOOP/RUIL 
cilinders doorgaans reeds na 1,5 tot 3 jaar worden terugver-
diend op de uitgespaarde facturen van uw voormalige huur-
cilinders.
Daarna blijven deze GASCO KOOP/RUIL cilinders u als het 
ware een blijvende rente genereren ter waarde van de uitge-
spaarde huur en administratiekosten.
Een blijvende opbrengst van 33% tot 60% op uw investering 
is hierdoor niet uitzonderlijk!

Beslis daarom nog vandaag en kies voor het interessante GAS-
CO KOOP/RUIL systeem.

NICE TO KNOW
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1 COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
 Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
 Tel 060 21 13 92 • www.hydraulique.be

11 ADITEC NV
 Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
 Tel 03 605 38 96 • info@aditec.be

2 DE CLEENE TECHNICS
 Voshol 4 • 9160 Lokeren
 Tel 09 348 17 25 • www.decleene-technics.be

12 BENEPARTS BVBA
 Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
 Tel 014 67 22 08 • www.beneparts.be

3 DUB’S CARS SPRL
 Rue de Valeciennes 483 • 7300 Boussu
 Tel 065 78 49 77 • monique@dubscars.be

13 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
 Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
 Tel 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be

7 REMRAAD N.V.
 Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
 Tel 03 890 60 30 • www.remraad.be

4 JAMOULLE DIESEL S.A.
 Chaussee Noel Ledouble 59 • 4340 Awans (Villers-L’eveque)
 Tel 04 257 46 46 • info@jamoulle-diesel.be

14 REMRAAD N.V.
 Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
 Tel 03 890 60 30 • www.remraad.be

8 TELLE S.A.
 Rue Morel 22-26 • 7500 Tournai
 Tel 069 87 18 71 • info@telle.net

5 SPRL JUMET PIECES
 Rue Pierre Bauwens 122 • 6050 Marchiennes-Au-Pont
 Tel 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

16 ICTS SERVICES • ZEEBRUGGE
17 ICTS SERVICES • ANTWERPEN
18 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • OOIGEM
19 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • AVELGEM
20 CENTRE SERVICE TRANSPORT • MOESKROEN
21 ANTWERP TRUCK EN TRAILER SERVICES • GROBBENDONK
22 SERVICE VAN DEN HOUT • WEELDE

9 M. VANDENABEELE NV
 Kortrijkstraat 174 • 8770 Ingelmunster
 Tel 051 31 18 12 • www.vandenabeele.be

10 VB PARTS N.V.
 Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
 Tel 051 24 06 05 • www.vbparts.be

6 MOTORSERVICE
 Chaussee de Waremme 20 • 4500 Huy
 Tel 085 21 15 77 • magasin@mshuy.be
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Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tel 069 781 343 • Fax 069 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com
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