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2013 zou volgens de prognose een moeilijk jaar worden met veel ups en downs. Dat 
is ook uitgekomen!
Na het crisisjaar 2012, en dit vooral in Zuid-Europa, en na de onregelmatige 
ontwikkeling van de markten in West-Europa, is 2013 het jaar geworden van de grote 
uitdagingen.

Fusies en opslorping van bedrijven, zowel op internationaal als regionaal vlak, 
zijn bezig de distributieketen van de onderdelenmarkt grondig te wijzigen: cfr. de 
recente ontwikkeling in de Benelux. (Van Heck/Sator) die is overgenomen door een 
Amerikaanse groepering (LKQ) die zonder twijfel belangrijke consequenties zal 
hebben op de aanpak van onze onafhankelijke onderdelenmarkt. We moeten dit 
alles op de voet volgen!

Van de andere kant gaat GroupAuto verder op de ingeslagen weg. In Frankrijk 
is GroupAuto de belangrijkste speler geworden door de overname van Groupe 
Precisium (totaal zakencijfer 2 miljard EUR). Op internationaal niveau komen er 
nieuwe leden bij waardoor we stilaan wereldwijd beginnen mee te spelen!

Ook in België heeft GroupAuto zich in 2013 verder ontwikkeld: een van onze leden 
heeft zijn stock verdubbeld en heeft ook nieuwe lijnen opgenomen waardoor hij 
de derde belangrijkste speler wordt op de Belgische markt. Een ander lid is het 
belangrijkste Bosch Diesel Center geworden, waardoor hij de Bosch garantie kan 
aanbieden op door hem gereviseerde onderdelen. Op gebied van macht mogen we 
het succes van het Top Truck garage concept met fierheid bevestigen: 8 garages in 
België maken deel uit van het concept.

Tevens hebben we ook deelgenomen aan “De Gouden Sleutelhanger” en aan het 
evenement “Sectoriële Certificaten” waardoor leerlingen van technische scholen, 
onze toekomstige medewerkers en klanten, GroupAuto beter hebben leren kennen.

Tenslotte hebben we ook onze jaarlijkse activiteit gehad in Parijs, waar we heel 
aangename momenten hebben doorgebracht. Met dank aan de perfecte organisatie 
van Bosch!

Om te besluiten: in 2014 zullen we ons fixeren op de uitbreiding van ons ledenaantal 
evenals op de lancering van het “EuroGarage” concept. Een mooie uitdaging!

Voorwoord
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NEWS

Supplier meeting Palma de Mallorca
Van 22 tot 24 oktober ll. vond de “2013 Supplier Meeting” van 
GroupAuto Internationaal  plaats op een werkelijk magnifieke 
locatie, namelijk Palma de Mallorca.
Het weer was heel mooi en iedereen was goedgemutst.
Een perfecte organisatie vervolledigde het plaatje.

Gedurende deze dagen hebben alle leden de gelegenheid 
gehad om alle “Prefered Suppliers” van GroupAuto te ont-
moeten: dé gelegenheid om de balans van 2013 op te maken 
en samen te bekijken hoe we in 2014 nog progressie kunnen 
maken.

De nieuwe GroupAuto leden werden voorgesteld:
GroupAuto Centraal Amerika – GroupAuto Paraguay – Group-
Auto Israël – GroupAuto Tsjechië en GroupAuto Slovakije.

Woensdagavond werden de “Awards” uitgereikt in een schit-
terend restaurant in het centrum van het eiland.
Volgende leveranciers werden daar beloond :

• ZF-Sachs voor de MARKETING
• SCHAEFFLER voor de VERKOOP
• Valeo voor de KWALITEIT
• SKF voor de LOGISTIEK
• KYB als “Supplier of the year”.

GroupAuto Duitsland werd ook nog tot beste GroupAuto lid 
benoemd.



www.bosch.com

Bosch, de multispecialist in
automotive aftermarket

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



De hulpaandrijving (ABDS) drijft alle accessoires aan 
waarop we vertrouwen om het rijden in moderne auto’s 
veilig en aangenaam te maken. 

Zorg voor een gerust gevoel door te kiezen voor 
een complete Micro-V®-Kit van Gates, met uitgebreide 
ondersteuning, OE-onderdelen en de beste 
wagenparkdekking in de aftermarket.

Lees meer over onze Micro-V®-Kit op  
Gates.com/europe/Micro-V-kit

De aandrijfspecialist 

... Alles onder controle !

Verlichting, 
stuurbekrachtiging, 
dynamo, 
waterpomp, 
airco, 
ruitenwissers, 
radio, 
GPS, 
iPod ...

OE
OE

OE

www.bosch.com

Bosch, de multispecialist in
automotive aftermarket
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ActivitEitEN

Paris by night & day
Deze vond plaats op 17 & 18 oktober ll. en dit jaar was Bosch de 
organisator. We hadden afspraak donderdagnamiddag in het 
hotel in Parijs waar we een toast uitbrachten op de vriend-
schap. De sfeer zat er reeds goed in!
Rond 18 u vertrokken we met de bus naar de boorden van 
de Seine waar we inscheepten op een “bateau mouche”: een 
schitterend tochtje en tevens een andere manier om Parijs , 
de lichtstad, bij nacht te bewonderen. Aan boord werden we 
vergast op een gastronomische maaltijd.
Ontscheping rond 22u30: precies op tijd om te genieten van 
het fantastische “Crazy Horse” spektakel. Welgezind keerden 
we rond middernacht terug naar het hotel.
De volgende dag werden we door Bosch als “VIP” ontvangen 
op hun EquipAuto stand. Na de lunch hadden we de namiddag 
vrij om de andere standhouders te bezoeken. Ik denk dat de 
twee ons vergezellende studenten van de ZAWN school in Eu-

pen, winnaars van de “Gouden sleutelhanger” editie 2013, hun 
Parijse uitstapje nog lang zullen herinneren! 
Nogmaals hartelijk dank aan het Bosch team dat we dit moch-
ten meemaken.

Zoals altijd hebben we ook dit jaar onze groepsactiviteit gehad.
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Contacteer uw Groupauto Contacteer uw Groupauto 
grossier voor grossier voor 
een prijsofferte

Prisma koelvloeistof en motorantivries klaar voor gebruik  of geconcentreerd zijn kwaliteitsproducten 
op basis van monoethyleen-glycol en bevatten additieven tegen kalkafzetting, corrosie, schuimvorming, enz. 
Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.Universeel voor diesel en benzine motoren. Beschermen alle open en gesloten koelsystemen tegen vorst.

 is een internationaal  is een internationaal 
opererende firma met ruim 
85 jaar ervaring op het ge-
bied van kwaliteit, veiligheid 
en zekerheid. 
DEKRA  controleert 
de kwaliteit van de 
Prisma produkten.

Prisma 21+ Prisma 21+ is een hoogwaardige geconcentreerde of gebruiksklareis een hoogwaardige geconcentreerde of gebruiksklare
ruitensproeier antivries, geformuleerd volgens de nieuwste 
generatie en eisen van autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, 

lichte ijsaanslag en reinigt streep- 
loos de voorruit. loos de voorruit. Beschermt het 
sproeisysteem tegen corrosie en sproeisysteem tegen corrosie en 
kalkaanslag. Tast lak, chroom, kalkaanslag. Tast lak, chroom, 
rubber en plastic koplampen niet rubber en plastic koplampen niet 
aan. 100% Biologisch met aange-aan. 100% Biologisch met aange-
name citroengeur.name citroengeur. t e s t ed

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, AFNOR 
NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16, UNE NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA NC956-16, UNE 

26361-88 NATO S759/G34/G30 quality KLEUR: LILA 

G12 Type D G12 Type D G12 Type D G12 Type D 
ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580, 

AFNOR NFR15-601, FFV HEFT R443,  AFNOR NFR15-601, FFV HEFT R443,  
CUNA NC956-16 /G34/G30 quality KLEUR: ROODCUNA NC956-16 /G34/G30 quality KLEUR: ROODCUNA NC956-16 /G34/G30 quality KLEUR: ROOD

ASTM D3306, ASTM D4985, SAE J 1034,  
AFNOR NF R15-601, BS6580 KLEUR: BLAUW

AUTOPARTS & FLUIDS

SCREENWASH ANTI-RAINSCREENWASH ANTI-RAIN
Premium 2 in 1 

is een hoogwaardige        
gebruiksklare 

is een hoogwaardige        
gebruiksklare 

is een hoogwaardige        

screenwash screenwash 
gebruiksklare 

screenwash 
gebruiksklare 

anti-regen.
• Verbetert de 

anti-regen.
• Verbetert de 

anti-regen.

zichtbaarheid en de 
verkeersveiligheid.verkeersveiligheid.

• Reinigt tot een • Reinigt tot een 
streepvrije glans.streepvrije glans.
• Reinigt tot een 

streepvrije glans.
• Reinigt tot een • Reinigt tot een 

streepvrije glans.
• Reinigt tot een 

• Stoot regen,     • Stoot regen,     
smeltende sneeuw, ijs, smeltende sneeuw, ijs, smeltende sneeuw, ijs, 

• Stoot regen,     
smeltende sneeuw, ijs, 

• Stoot regen,     • Stoot regen,     
smeltende sneeuw, ijs, 

• Stoot regen,     

zout, vuil, insecten, zout, vuil, insecten, 
smeltende sneeuw, ijs, 

zout, vuil, insecten, 
smeltende sneeuw, ijs, smeltende sneeuw, ijs, 

zout, vuil, insecten, 
smeltende sneeuw, ijs, 

modder, enz. af.modder, enz. af.

Voor maximale zichtbaarheid
Pour une visibilité maximale

Technologie 2-in/en-1 
PREMIUM

REINIGER - WATERAFSTOTEND
NETTOYANT - DEPERLANT

generatie en eisen van autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, generatie en eisen van autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, generatie en eisen van autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, 
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t e s t ed

AUTOPARTS & FLUIDS

Voor maximale zichtbaarheid
Pour une visibilité maximale

Technologie 2-in/en-1 
PREMIUM

REINIGER - WATERAFSTOTEND
NETTOYANT - DEPERLANT

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

Bespaar aanzienlijk 
op uw energiekosten!

Vervang nu uw bestaande buitenlamp door de HELLA LED-armatuur en bespaar hierdoor 
aanzienlijk op uw energiekosten! Deze actie loopt enkel via uw GROUPAUTO-verdeler.

Alle prijzen zijn garageprijzen en zijn excl. BTW.
Deze actie is geldig tot en met 30-11-2013. 

… de buitenverlichting van HELLA aangepast kan worden
aan de gewenste toepassing en omgeving?

… er bijna geen schaduwen en licht/donker contrasten
gevormd worden omdat het uitgestraalde licht van HELLA zo 
effi  ciënt mogelijk verdeeld wordt? 

…… de module een Plug & Play systeem is dat altijd vervangen 
kan worden dankzij een geïntegreerde elektronische ballast 
(230 V) en het gebruik van één stekker?

… het speciaal ontwikkelde modulaire systeem zeer fl exibel 
is en u daardoor uw montage- en onderhouds-kosten bedui-
dend verlaagd?
 

WIST U DAT...

Normale brutoprijs: € 452,-

UW PRIJS : € 269,- (inclusief muursteun!) 

MODULE 1700 lm
21 WATT

De voordelen van de Eco Streetline/Park 
op een rijtje:

 • Modulair LED-systeem met geïntegreerde elektronica
 • Technologie garantie
 • 5 jaar garantie op de LED-module
 • Gemiddelde levensduur > 12 jaar (50.000 uur)
 • Minimum 20 jaar beschikbaarheid van onderdelen
 • Variabel in te stellen op een hoek van -15° tot +15°
 • Volledig voorgemonteerd, met kabel en module
 • Dimbaar tot 50%
 • Ingebouwde bescherming tegen oververhitting

ENKEL VIA UW GROUPAUTO�VERDELDER



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 filters van MANN-FILTER. De filters van MANN-FILTER worden in meer dan 95% 
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-filter.com

MH_AZ_210x297_Hero_RZ.indd   4 23.10.12   09:15



www.philips.com/automotive

Vraag uw

grossier naar de

“niet tevreden;

geld terug

actie”!

Philips presenteert een nieuwe generatie 
eersteklas LED inspectielampen, 
ontworpen voor professionals

Philips presenteert een nieuwe generatie 

Zie beter,
werk beter

► Krachtig, helder LED licht voor comfortabel 
 en veilig werken
 Brede bundel en homogeen licht
 Kleurtemperatuur geoptimaliseerd voor langdurig werk

► Extra bestendige behuizingen
 Schokbestendig
 Water- en stofbestendig
 Vet- en oplosmiddelbestendig

► De juiste lamp voor elke applicatie   
 Een compleet gamma uiterst draagbare, 
 bekabelde en oplaadbare lampen

Ontdek onze complete range 
LED inspectielampen:

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 filters van MANN-FILTER. De filters van MANN-FILTER worden in meer dan 95% 
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-filter.com

MH_AZ_210x297_Hero_RZ.indd   4 23.10.12   09:15



Wij hebben, nu het jaar 2013 op zijn einde loopt, besloten om 
ditmaal geen specifiek product  op de voorgrond te plaatsen 
maar eerder een open brief te schrijven, een soort bedenking 
op de evolutie van de markten en de mogelijke gevolgen ervan 
voor de toekomst.

Zoals reeds vermeld in het voorwoord is de onafhankelijke 
auto-onderdelenmarkt in volle (r)evolutie.

De laatste jaren is de automobieltechniek sterk geëvolueerd. 
Hybride en volledig elektrische wagens verschijnen op onze 
wegen: dit heeft zijn impact op de vervangingsmarkt, zowel op 
korte als op lange termijn. De garagisten zullen deze evolutie 
moeten volgen, evenals de studenten van de technische scho-
len en daarom is de technische vorming van kapitaal belang! 
Het doel van de garageconcepten is dan ook de garagisten 
een goed technisch niveau te blijven geven. Klein onderhoud 
( olie, riemen, bougies,  remblokken) zal niet verdwijnen maar 
er zal ook moeten gewerkt worden aan hoogspanningscircuits 
met heel wat elektronica, wat het werk ook gevaarlijker maakt. 
Vandaag komen deze voertuigen bijna uitsluitend bij de merk-
verdelers, in de toekomst zullen zij ook op onze markt terecht-
komen.

De distributie van de auto-onderdelen is ook sterk geëvolu-
eerd: er komen nieuwe invoerders-verdelers bij, anderen ver-
dwijnen, nog anderen groeperen zich , overnames door grote 
internationale groeperingen met daar bovenop de directe on-
line verkoop via internet:  goed geïnformeerd zijn is een garan-
tie voor de toekomst. Dit wordt een stuk eenvoudiger wanneer 
men deel uitmaakt van een groepering!

De aanpak van de verkoop en management is ook totaal ver-
anderd. Door de overname van een grote verdeler door een 
beursgenoteerd Amerikaans bedrijf komen de marges onder 
druk te staan wat onvermijdelijk zijn weerslag zal hebben 
op de prijzen: zo zijn er reeds verschillende concepten zoals 
v.b.  “Best Buy”. Door de crisis bieden sommige fabrikanten 
nu ook een tweede, minder duur gamma aan, nl gereviseerde 
onderdelen van de erkende verdelers maar wel met fabrieks-
garantie. Ook het internet heeft het aanbod totaal veranderd: 
iedereen kan nu online bestellen op een website. Zij kunnen 
natuurlijk niet dezelfde service leveren, maar stilaan zien we 
een stijging in volume van via het internet aangekochte onder-
delen. Dit verstoort de verschillende stappen van de klassieke 
distributie. Gaat de toekomst er dan zo uitzien?

Er zullen nog dingen veranderen, maar dit zou ons te ver leiden.

Conclusies:

- De tijd waarin men, op elk niveau van de distributie, enkel 
dacht aan zijn eigen kleine wereldje, is voorbij. Het vol-
staat niet meer om enkel lokaal-regionaal te denken, maar 
minstens nationaal. Sommigen willen nog verder gaan: 
Europees en in sommige gevallen wereldwijd. Dit zal grote 
verandering te weeg brengen op alle niveaus (fabrikant – in-
voerder – grossist).

- De techniek evolueert steeds verder: de enige manier om 
te overleven is er voor te zorgen dat onze klanten, onaf-
hankelijke garagisten, toegang hebben tot alle technische 
informatie. Wanneer onze markt niet gepasseerd wil worden 
door de “OE” sector, die nog altijd onze voornaamste con-
current is, moeten wij daar voor zorgen.

Vorming van jonge studenten is dan ook zeer belangrijk.
Wij moeten de technische scholen helpen. 

Dat laatste hebben wij goed begrepen!

Toelichting

ONdER dE LOEP
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De technologie in de meest 
betrouwbare auto’s ter wereld. 
Wie heeft het gestart ?

Batterijen van VARTA® zijn ontworpen om kracht en betrouwbaarheid te leveren. De geavan-
ceerde PowerFrame® roostertechnologie garandeert bovendien superieur startvermogen, 
snel opladen en een langere levensduur. Daarom vertrouwen de meest toonaangevende 
autofabrikanten op VARTA. En daarom kan ook u rekenen op onze ongeëvenaarde expertise, 
service en ondersteuning. 

Ga voor meer informatie naar www.varta-automotive.com

It all starts with



www.valeoservice.com

Uw nieuwe loyaliteitsprogramma van Valeo: www.valeoplus.net
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Waardevolle geschenken
meteen beschikbaar!

SCHRIJF NU IN BIJ VALEOPLUSSCHRIJF NU IN BIJ VALEOPLUS
EN MAAK GELIJK KANS OP GROTE PRIJZEN!

Eenvoudig! Koop onderstaande Valeo-producten. Verzamel barcodes. Stuur in en win mooie prijzen!

2222 Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en Ontvang ValeoPlus-speelcodes en 
wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net wissel in op www.valeoplus.net 1Streepjescodes verzamelenStreepjescodes verzamelen

en insturen 3333 Winnen!

Airconditioning

Airco Tools

Motorkoeling

Filters

Parkeer &  
Rijhulpsystemen

Remdelen

Gloeilampen

Motormanagement-
systemen

Verlichting

Ruitenwissers
Ruitenwisser motoren

Stuurkolom schakelaars

Startmotoren & 
Dynamo’s

Raam- 
mechanismen

Koppelingen

EN MAAK GELIJK KANS OP GROTE PRIJZEN!
Nu bijinschrijving2 gratisspeelkansen!
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NicE tO KNOW

Nieuwe iPhone en iPad App voor accu’s

Bosch is voortdurend op zoek naar nieuwe, innovatieve 
oplossingen die klanten – zowel professionelen als automobi-
listen- een nog betere service bieden. Bosch lanceert daarom 
een gratis App voor accu’s.
De werking van de App is uiterst eenvoudig: het ingeven van 
merk en type voertuig is voldoende om de de juiste refe-
rentie van de vereiste accu te vinden. De App geeft ook aan 
of het om een voertuig met start/stopsysteem of met een 
volledig accumanagementsysteem gaat. In dat geval is het 
verstandig de accu te laten vervangen door een autobedrijf 
of accuspecialist.

De applicatie biedt veel meer informatie dan het traditionele
verwijzingsdiagram op de displays in verkooppunten.
De App is uiterst eenvoudig, wacht dus niet langer met down-
loaden. De nieuwe Bosch Battery App is gratis te downloaden 
via iTunes of met behulp van een speciale QR-code.

100 jaar dynamoís van Bosch

Een eeuw geleden introduceerde Bosch ‘s werelds eerste span-
ningsgeregelde startmotor voor motorvoertuigen. Hoewel deze 
in eerste instantie was ontworpen als voedingsbron voor de elek-
trische koplampen, legde dit onderdeel uiteindelijk de basis voor 
de elektrificatie van de auto.

Bosch lanceert Easy Way

Easy Way is een 
exclusieve en nieu-
we dienstverlening 
voor wie een nieu-
we accu van Bosch 
aankoopt, Wie per 
1 april 2013 een 
Bosch accu aan-
schaft en zich re-
gistreert op www.
bosch-easyway.be 
profiteert van vele gratis services en extra voordelen.

Bosch lanceert Extra

Vertrouwen en loyaliteit mogen beloond worden. Daarom lan-
ceert Bosch een loyaliteitsprogramma voor onafhankelijke gara-
ges. Via Extra kunnen trouwe klanten van Bosch punten verza-
melen die later worden ingeruild tegen een geschenk of andere 
voordelen voor het bedrijf.

Verpakkingen van Bosch auto-onderdelen
krijgen een make-over.
Niets dan voordelen, voor iedereen.

Dit jaar steekt Bosch zijn assortiment auto-onderdelen wereld-
wijd in een nieuw jasje. Deze volledige make-over, die tot stand 
kwam op basis van een marktstudie, moet ons merk nog makkelij-
ker herkenbaar maken en nog gerichter inspelen op de behoeften 
van onze klanten.
Het resultaat is een aantrekkelijke en uitgesproken moderne ver-
pakkingslijn die tal van voordelen biedt, zowel voor de verkoper 
als de eindverbruiker.
Benieuwd naar meer? Ontdek hier alle details.

Nieuw aanbod Bosch Aerolwin Retrofit
single ruitenwissers

Veiligheid is en blijft een belangrijke focus voor Bosch. Bosch wil
automobilisten in alle rij- en weersomstandigheden een uitste-
kend wisresultaat en een perfect zicht garanderen. Bosch stelt 
daarom een nieuw aanbod single ruitenwissers voor de vervang-
markt voor aan uiterst competitieve prijzen.

Groupauto 13



Schoonmaken
en zelf schoon zijn
Zelfs microscopisch kleine deeltjes kunnen ernstige schade 
aan het injectiesysteem van moderne dieselmotoren veroorza-
ken en de prestaties aantasten. MANN-FILTER levert daarom 
brandstoffilters met een hoge filterfijnheid, die alle motoren op 
betrouwbare wijze beschermen. Ook de kleinste deeltjes van 
slechts enkele micrometers worden tegengehouden; verontrei-
niging die met het blote oog nauwelijks te zien is. Saharastof is 
bijvoorbeeld al vele keren groter. 

Reinheidsvereisten voor onderdelen 
Veel autofabrikanten hanteren inmiddels voor de reinheid van on-
derdelen strenge maatstaven. “Het filter levert schone brandstof 
aan het hogedrukgedeelte van de injectie. Het moet echter al bij 
montage aan de schone zijde rein zijn, zodat de eerste keer dat 
de motor wordt gestart geen verontreinigingsdeeltjes het uiterst 
gevoelige systeem verstoren”, aldus Melanie Michler, productma-
nager Brandstoffilters bij MANN-FILTER. Filters die gefabriceerd 
zijn in de ultrareine zone krijgen een reinheidszegel en zijn via 
de onafhankelijke reserveonderdelenmarkt verkrijgbaar in werk-
plaatsen en de handel.

Praktische tip voor de werkplaats
Bij de montage van brandstoffilters met reinheidszegel is zorgvul-
digheid geboden. Michler adviseert het volgende:
• zorg dat de werkomgeving en handen schoon zijn
• voorkom stof zo veel mogelijk in de directe nabijheid van de 

filterwisseling
• haal het filter zo kort mogelijk vóór de montage uit het maga-

zijn
• verwijder vervolgens het reinheidszegel en monteer het filter 

onmiddellijk
Op die manier kan verontreiniging aan de uitstroomzijde afdoen-
de worden tegengegaan¨.

In de ultrareine zone heeft stof geen kans
De montage van de filtercomponenten vindt plaats in een spe-
ciale ruimte, waartoe alleen geschoold personeel toegang heeft. 
Speciale schoenen, witte laboratoriumjas, handschoenen en 
haarnet zijn verplicht. De ruimte zelf is conform EN ISO 14644 
gecertificeerd. Plafond, wanden en vloer zijn, net als in de far-
maceutische en levensmiddelenindustrie, bekleed met vuilafsto-
tende gepoedercoate staalplaten. De luchtdruk is hier iets hoger, 
zodat er geen stof kan binnendringen. Vezelachtige deeltjes die 
bij de productie kunnen ontstaan, worden direct ter plaatse weg-
gezogen.

Eén filtermerk – 97 procent marktdekking in Europa
Met een marktdekking van meer dan 97 procent in Europa heeft 
MANN-FILTER voor vrijwel elk model personen- en bestelwagen 
een passend filter in het assortiment. De producten van MANN-
FILTER zijn gewild door de eerste-uitrustingskwaliteit en de snelle 
beschikbaarheid.

Superschone brandstoffilters van MANN-FILTER uit de ultrareine zone
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LEDlampen zijn bij aankoop duurder 
dan lampen uitgerust met gloeilampen, 
maar in de praktijk is de eindrekening 
duidelijk in het voordeel van LED-
technologie. LEDs gaan immers veel 
langer mee en zijn veel betrouwbaar-
der. Maar is dat ook altijd zo?

Wat niet iedereen weet, is dat LEDs 
gevoelig zijn voor warmte en dat hun 
levensduur enorm verkort wanneer 
zij te warm worden. Een LED verbruikt 
dan wel veel minder energie dan een 
gloeilamp maar de LED produceert toch 
nog altijd een behoorlijke hoeveelheid 
warmte wanneer deze brandt. 

Indien bij de constructie van de lamp 
hiermee geen rekening wordt gehou-
den, wordt één van de meest gekende 
voordelen van LEDs, de levensduur, 
teniet gedaan. 

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

LED  =  LED
Ook al last gehad van vroeg uitvallende LEDlampen? Gingen die normaal niet altijd langer 
mee dan klassieke gloeilampen? De prijs is toch hoger dan gewone verlichting met gloeilam-
pen, dus zouden ze toch langer moeten meegaan? 

Langere levensduur
Een langere levensduur van de LED kan 
algemeen gesteld op drie manieren ge-
realiseerd worden:
1. De geproduceerde warmte wordt 

weggeleid van de LEDs door middel 
van koelribben. Deze geven ver-
volgens de warmte op hun beurt af 
aan de buitenlucht,

2. De elektronische componenten 
worden op de printplaat zo geposi-
tioneerd dat zij zo weinig mogelijk 
warmte kunnen produceren,

3. Door elektronische vermogens-
sturing (variabele stroomtoevoer)  
van de LEDs wanneer deze te 
warm worden.  M.a.w. de stroom-
toevoer naar de LEDs wordt tijde-
lijk verminderd zodat er minder 
warmte wordt geproduceerd.  Aan 
de wettelijke lichtwaarden wordt 
natuurlijk nog steeds voldaan en 
de invloed van dit proces op de 
lichtuitstraling is met het blote oog 
nauwelijks waarneembaar.

De eerste twee worden ook wel eens 
aangeduid met de term “passief ther-
momanagement”, de derde manier 
wordt ook “actief thermomanagement” 
genoemd.

Goedkope LEDlampen 
Deze productkenmerken beïnvloeden 
natuurlijk de prijs maar alleen zo kan de 
maximale levensduur van LEDs bereikt 
worden.  Een goedkoop LEDproduct 
dat schermt met een onwaarschijnlijke 
levensduur van verschillende tiendui-
zenden uren, zou wel eens een dure 
aankoop kunnen blijken te zijn vermits 

er geen rekening werd gehouden met 
bovenstaande warmte-reducerende 
maatregelen.

Het spreekt voor zich dat wij in onze 
LEDlampen gebruik maken van één of 
meerdere van deze technieken, afhan-
kelijk van de toepassing.  �  

„Een wist-je-datje dat me geld bespaart!“

Meer weten over LEDs?
De in dit artikel gedeelde kennis en nog 
andere weetjes over LEDverlichting 
vindt u  terug in onze brochure “Licht is 

Technologie - kennis 
voor de werkplaats”. 
Deze kan u eenvoudig 
opvragen door een 
mailtje met uw 
gegevens en de 
naam van de bro-
chure te sturen 
naar be.info@
hella.be of  te 
bellen naar 

03-887 97 21.

40°C

35°C

30°C

25°C

Printplaat met thermomanagement

40°C

35°C

30°C

25°C

Printplaat zonder thermomanagement

De werklamp Power Beam 5000 is een perfect 
voorbeeld van deze technologie.
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Polyphenol-interieurfilter	
neutraliseert 92% van alle 
Europese allergenen 
Helmond, 25 Oktober 2013 – Valeo heeft 
met haar nieuwe interieurfilter ClimFil-
ter™ Supreme de “Innovative Develop-
ment of the Year” award in de wacht 
gesleept. Valeo ontving de award tijdens 
de recente Moscow International Motor 
Show (MIMS) in Rusland. De award is een 
initiatief van de Global Automotive Com-
ponents Award Organizing Committee 
onder leiding van A.S. Kovrygin en wordt 
jaarlijks uitgereikt aan de beste innova-
ties en initiatieven binnen de automotive 
branche. 

Valeo is de eerste fabrikant die een interi-
eurfilter heeft ontwikkeld dat allergenen 
neutraliseert. Allergenen zijn bestand-
delen van een natuurlijke of kunstmatige 
stof die allergische reacties kunnen ver-
oorzaken. ClimFilter™ Supreme is bewe-
zen effectief tegen maar liefst 92% van 
de sterkste Europese allergenen. Clim-
Filter™ Supreme combineert de voordelen van actieve kool-
stoftechnologie met een polyphenol coating. Deze  coating op 
basis van polyphenol – een natuurlijk middel dat voorkomt in 
bepaalde planten en fruitsoorten – vangt de allergenen af op 
filterniveau en onderdrukt en neutraliseert ze vervolgens. 
Marijn Staal, Communicatie Coordinator bij Valeo Services 
Benelux: “We zijn erg blij met deze award. Het toont aan ook 
binnen de branche aandacht is voor gezonde, schone lucht in 
de auto en producten die dat stimuleren. Het aantal mensen in 
geïndustrialiseerde landen dat lijdt aan pollenallergieën is de 
laatste 30 jaar verdubbeld. De symptomen van deze allergieën 
(niezen, jeuk, tranende ogen, een loopneus, ademhalingsproble-
men, vermoeidheid, lichtgeraaktheid en hoofdpijnen) zijn niet 
alleen een bron van ongemak, ze kunnen ook de concentratie 
van de bestuurder aanmerkelijk verminderen. Met de ClimFil-
ter™ Supreme tackelen we deze problemen nagenoeg volledig.” 
ClimFilter™ Supreme beschermt  bestuurders en passagiers 
tegen schadelijke deeltjes, schadelijke gassen, onaangename 
geuren en tegen allergenen die vanuit de buitenlucht het interi-
eur kunnen binnendringen. Het interieurfilter - een door Valeo 
gepatenteerde innovatie – wordt in Frankrijk geproduceerd en 
completeert het bestaande Valeo ClimFilter™-programma, dat 
daarnaast bestaat uit ClimFilter™ Comfort (deeltjesfilter) en  
ClimFilter™ Protect (actieve-koolstoftechnologie). Het ClimFil-

ter™ programma dekt de belangrijkste in 
Europa verkochte automodellen. Ontdek 
het innovatieve Valeo ClimFilter™ Supre-
me hier: http://youtu.be/q3ypjOWQsqo
 
Over Valeo Service
Valeo Service levert onderdelen en dien-
sten van hoge kwaliteit voor zowel perso-
nenauto’s als trucks. Valeo Service wordt 
ondersteund door de expertise van de 
Valeo Group en diens leidende positie in 
de eerste montage markt. Valeo Service 
heeft een van de meest uitgebreide pro-
ductprogramma’s in de aftermarkt met 13 
productlijnen die 269 voertuigfuncties af-
dekken voor personen- en bedrijfswagens 
en is hiermee een echte multi-specialist. 
De producten en diensten voor de Bene-
lux worden geleverd via het Noord-Euro-
pese distributiecentrum in Helmond, Ne-
derland. Valeo Service spant zich al vele 
jaren in voor het behoud van het milieu en 

levert diverse oplossingen die aansluiten op haar betrokkenheid 
hierbij: Automotive technology, naturally.

Kijk voor meer informatie over de
Valeo aftermarkt producten en diensten
op onze websites www.valeoservice.com

www.smileyouredriving.com

Volg het merk via de social networks van Valeo: 
www.facebook.com/Valeo.Group 
http://twitter.com/Valeo_Service  
http://www.youtube.com/user/ValeoGroup
Valeo on Dailymotion

Wilt u meer weten? Neem contact op met:
Valeo Service Northern Europe
Marijn Staal
Trade Marketeer & Communication Coordinator
marijn.staal@valeo.com 
+31-6-50939756

Valeo wint “Innovative Development of the Year” award met ClimFilter™ Supreme



RIEMSLIJTAGE
ANDERS BEKEKEN
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Ontdek de nieuwe Gates PIC (Parts Image Capture) Gauge riemslijtage-app: de eerste 
digitale tool voor riemdiagnose die beschikbaar is op uw mobiele telefoon.
Met Gates PIC Gauge kunt u de riemslijtage op nauwkeurige en betrouwbare wijze 
beoordelen dankzij de nieuwste technologie voor digitale beeldbewerking en volgens 
industriestandaardspecificaties. Met PIC Gauge kunt u met zekerheid vaststellen of u 
een riem nog kunt gebruiken of moet vervangen, om verzekerd te zijn dat de hulpaan-
drijving (ABDS) optimaal presteert.

PIC Gauge scant een foto die met de ingebouwde camera in de smartphone wordt ge-
nomen, en maakt gebruik van gepatenteerde technologie om de mate van ribslijtage 
op een hulpaandrijvingsriem te bepalen. Het verlies aan materiaal wordt geanalyseerd 
waarna de staat van de riem wordt weergeven. 
• Binnen de tolerantie
• Slijtage waargenomen 
• Vervanging noodzakelijk

Met PIC Gauge kunt u:
• Snel belangrijke inspecties voor uw klanten uitvoeren
• Klanten de vastgestelde mate van riemslijtage laten zien
• Hen uitleggen waarom u aanraadt de riem te vervangen
• Verzekerd zijn van goede adviezen

Advies bij onderhoud aan de hulpaandrijving:
Wanneer u de riem vervangt, vervang dan ook de metalen componenten.

Bosch  introduceert 
zijn «Vrachtwagen» 
garage concept en 
richt zich op  onze
G-Truck leden

Tijdens ons recent bezoek in Parijs heeft Bosch ons zijn nieuw 
garageconcept voor de vrachtwagens voorgesteld. Alles is 
klaar ten dienste van de onafhankelijke vrachtwagengarage: 
diagnose apparatuur, diesel onderdelen, garage gereedschap-
pen evenals hun traditionele vervangingsonderdelen. 
Bosch heeft Vandenabeele, zijn gepriviligieerde partner en te-
vens lid van GroupAuto Belgium, uitgekozen om zijn garage-
concept te ontwikkelen bij onze groepering en meer bepaald 
bij onze G-Truck leden.
De Know How en de jarenlange ervaring met de technische 
producten van Bosch maken van Vandenabeele de ideale 
partner om dit project in België verder te ontwikkelen.
Er zijn reeds verschillende contacten en vergaderingen ge-
weest tussen alle partners en iedereen gelooft er echt in.
Het Top-Truck garageconcept van GroupAuto is daarmee 
kompleet.
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De beste batterij voor voertuigen met geavanceerde Start-
Stop-technologie en remenergieterugwinning komt van John-
son Controls. Dat is de uitkomst van een test die de ADAC 
samen met de Stiftung Warentest heeft uitge-voerd. De bat-
terij VARTA Start-Stop Plus met AGM-technologie staat in de 
test op de eerste plaats. Maar ook de VARTA Start-Stop met 
EFB-technologie voor voertuigen met standaard Start-Stop-
functionaliteit wordt door het testpanel als ‘goed’ beoordeeld.

In de test heeft de ADAC samen met de Stiftung Warentest 
twee VARTA-batterijen voor voertuigen met Start-Stop-tech-
nologie onder de loep geno-men – en beide deden het uitste-
kend. In de test van de drie AGM-batterijen (Absorbent Glass 
Mat) overtuigde de VARTA Start-Stop Plus met een be-oorde-
ling ‘zeer goed’ (Duitse rapportcijfer 1,6, komt ongeveer over-
een met Nederlands 8,6). Bij het testen van vier EFB-batterijen 
(Enhanced Flooded Batteries) bracht de VARTA Start-Stop het 
er uitstekend vanaf met een beoordeling van ‘goed tot zeer 
goed’ (Duitse rapportcijfer: 1,7, komt onge-veer overeen met 
Nederlands 8,5).

Traditionele batterijen zijn volgens het testoordeel niet ge-
schikt voor mo-derne voertuigen met Start-Stop-technologie, 
want normale ‘natte batte-rijen’ kunnen volgens de ADAC de 
motor niet zo vaak starten en raken de-fect. Johnson Controls 
adviseert automobilisten daarom altijd VARTA Start-Stop-bat-
terijen te gebruiken voor voertuigen met Start-Stop-technolo-
gie om te voorkomen dat batterijen voortijdig uitvallen. Wan 
alleen de VARTA Start-Stop Plus kreeg de waardering ‘uitste-
kend’ (Duitse rapportcijfer: 1,0, komt overeen met Nederlands 
10) in de categorie ‘Geschikt voor Start-Stop’.

VARTA scoort punten in de beslissende categorieën
Het testpanel is het eens: beide VARTA-batterijen overtuigen 
door de zeer hoge reservecapaciteit en het geringe waterver-
bruik. De deelontladingscy-cli en de oplaadbaarheid werden 
als ‘u’ beoordeeld. 

VARTA Start-Stop Plus met AGM-technologie:
voor hoge eisen aan de energievoorziening 
De VARTA Start-Stop Plus met AGM-technologie van Johnson 
Controls is vooral geschikt voor voertuigen die hoge eisen stel-
len aan de energievoor-ziening en is bij uitstek geschikt voor 
voertuigen met geavanceerde Start-Stop-functionaliteit. Bij 
de AGM-technologie wordt het zuur in de batterij bijna volledig 
door de glasvezels opgenomen. Hierdoor gaan batterijen met 

AGM-technologie aanzienlijk langer mee en onderscheiden ze 
zich boven-dien door topprestaties. De VARTA Start-Stop Plus-
batterij is volledig lek- en onderhoudsvrij. In vergelijking tot 
traditionele batterijen zijn ze drie keer meer cyclusvast. Deze 
eigenschappen zijn met name van belang bij ge-bruik in com-
binatie met brandstofbesparende technologieën en remener-
gieterugwinning. 

VARTA Start-Stop met EFB-technologie:
snel, betrouwbaar en effici-ent voor voertuigen met stan-
daard Start-Stop-functionaliteit
De VARTA Start-Stop-batterij met EFB-technologie (Enhan-
ced Flooded Battery) is speciaal ontwikkeld voor de standaard 
Start-Stop-functionaliteit van moderne voertuigen. De tech-
nologie garandeert het herstarten van de motor in slechts on-
derdelen van een seconde en biedt bovendien een be-trouw-
bare stroomvoorziening bij uitgeschakelde motor. Daarnaast 
is deze batterij twee keer zo cyclusvast als traditionele bat-
terijen en kan hij dieper worden ontladen zonder aan functio-
naliteit te verliezen. 

Neem voor meer informatie contact op met:
Johnson Controls Autobatterie N.V. / S.A.
Laurent Sijs, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, Belgium
Tel: +32 477 719 917, Email: Laurent.Sijs@jci.com

Stiftung Warentest en ADAC beoordelen actuele producten

Winnaar van de test:
Varta® Start-Stop Plus batterijen 
met AGM-technologie overtuigen  



Heeft u al gehoord dat Philips Automotive Lighting een nieuwe 
range werklampen op de markt heeft gebracht?

Philips biedt vanaf dit moment een compleet assortiment 
werklampen voorzien van de beste LED’s, zeer schokbestendig 
en bestand tegen water, stof en chemicaliën.

Binnen het assortiment wordt een verdeling gemaakt in ins-
pectielampen en werklampen.

Onder inspectielampen vallen de Penlight Professional en Pen-
light Premium, twee uiterst handzame inspectielampjes voor-
zien van een pointer en LED’s aan de zijkant. De Penlight Pre-
mium is zeer robuust en is voorzien van een magneet.

De werklampen zijn verdeeld in twee categorieën: met snoer 
en zonder snoer.

 De Philips CBL20 en CBL30 zijn voorzien van een snoer en 
hebben een zeer goede lichtbundel. De CBL30 heeft daarnaast 
nog een pointer aan de bovenzijde en een extra clips zodat 
deze lamp ook horizontaal kan worden opgehangen.

De Philips RCH20 en RCH30 zijn de oplaadbare werklampen. 
Deze worden opgeladen door middel van een docking station. 
De RCH30 heeft naast een zeer goed lichtbeeld ook nog een 
UV-lampje aan de bovenzijde om lekkages te kunnen detecte-
ren. Ook deze lampen zijn voorzien van magneets.

De innovatie van 2013 is de MDLS; een multi directional lighting 
system. Dit systeem bestaat uit 3 losse modules die door mid-
del van magneten of een klemhaak aan de motorkamp kunnen 
worden bevestigd. De kop van deze modules is roteerbaar, zo-
dat het licht in alle kanten kan schijnen. Deze systeem zorgt 
ervoor dat u een prettig lichtbeeld heeft om te werken en dat 
u uzelf niet in het licht staat.

Wist u tevens, dat Philips Automotive Lighting ook trainingen 
geeft voor grossiers & garages?

Zij noemen dit: Light and More. Tijdens deze training leert u 
hoe betere verlichting bijdraagt aan veiliger rijden.  Philips Au-
tomotive deelt in samenwerking met Group Auto haar kennis 
graag met garagisten. Met deze kennis kunt u de consument 
nog beter adviseren in het beste type verlichting voor hun 
auto, vrachtauto of motor. Extra kennis waarmee een garagist 
zich uitstekend kan onderscheiden.
 
Wilt u meer kennis opdoen van verlichting?
Doe mee aan een Light and More trainingssessie bij Philips!
Informeer naar de mogelijkheden bij uw contactpersoon: marc.
segers@philips.com.
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Zie beter,
werk beter
LED Inspectielampen
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1 COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
 Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
 Tél 060 21 13 92

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

2 DE CLEENE TECHNICS
 Dijkstraat 15 • 9160 Lokeren
 Tél 09 348 17 25 • www.decleene-technics.be

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

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

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

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

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

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

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

5 SPRL JUMET PIECES
 Rue Pierre Bauwens 122 • 6030 Marchiennes-Au-Pont
 Tél 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

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

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

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

Lid
worden?

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




