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De onafhankelijke onderdelenmarkt is in volle beweging!

In Nederland is LKQ, eigenaar van de Sator holding, waarvan o.a. Van Heck, Havam 
en Harrems deel uitmaken en die zich gehergroepeerd hebben onder de naam 
”Fource”, bezig met het overnemen van grossisten met de bedoeling overal in het 
land eigen vestigingen neer te zetten. Tevens nemen ze meer en meer initiatieven 
om bvb de prijzen aan te passen ten nadele van de fabrikanten. Hebben ze de 
ambitie om hun visie op te dringen en willen ze zelf de marges  van de verschillende 
schakels in de distributieketen bepalen?

Auto Distribution Benelux heeft onlangs een partnership akkoord ondertekend met 
Carat(AD in Duisland terwijl ADI een “joint venture” heeft ondertekend met Pronto 
voor de oprichting van “1 Parts” in de USA.

Wat de ontwikkeling van Groupauto betreft, zij concentreert zich vooral op Zuid-
Amerika: zeer binnenkort zal er lokaal een filiaal geïnstalleerd worden om de 
plaatselijke markt te bewerken.

Het gaat allemaal erg hard en erg snel maar één ding is zeker: we gaan naar  
belangrijke hergroeperingen en schaaleconomieën! Binnenkort zal onze sector er 
helemaal anders uitzien.
Vanuit economisch standpunt bekeken is de situatie nog altijd niet rooskleurig. 
Engeland doet het nog redelijk goed, Duitsland en vooral Frankrijk lopen achter. 
Mogelijk liggen zij aan de basis van een nieuwe belangrijke economische crisis.

In België, waar het ook redelijk kalm is, zijn de resultaten, ondanks een relatief 
redelijke start begin dit jaar, niet echt schitterend te noemen. De activiteit in de 
garages is eerder bescheiden. Alles gewoon zijn gangetje laten gaan is geen optie 
meer. Groupauto heeft niet alle sleutels voor succes in handen maar biedt wel de 
mogelijkheid om de toekomst in alle sereniteit en onafhankelijkheid tegemoet te 
zien.

Conclusie: om stand te kunnen houden en ons verder te ontwikkelen zullen we 
moeten groeien. Dit an een paar aardverschuivingen met zich meebrengen 
(overnames- fusies) met niet altijd aangename gevolgen. Dit is de economische wet 
van de markten: wij hebben er alle belang bij om ons daarop tijdig voor te bereiden, 
beter dan achteraf vlug verkeerde keuzes te moeten maken.

Tenslotte mogen we niet vergeten dat de constructeurs onze voornaamste 
concurrenten blijven. Zij staan klaar om onze markt aan te vallen met een aanbod 
aan onderdelen en diensten die perfect aangepast zijn aan wagens waarvan de 
waarborg is afgelopen, wat in feite onze core business is.

Voorwoord
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POWERING PROGRESS™

GARANTIE

Ontdek het totaalconcept 
van Gates voor de aandrijving

Kits voor volledig onderhoud van de aandrijving
Om uw klanten een betrouwbaar synchroon aandrijvingssysteem 
te garanderen, biedt Gates een gamma van PowerGrip® Kits aan die, 
afhankelijk van de toepassing, één of meerdere distributieriemen, 
spanrollen, meelooprollen, een montage-instructie, een kilometer-
sticker en andere onderdelen bevatten. 

Gespecialiseerde installatietools
Om te garanderen dat de installatie op een correcte manier en 
volgens de instructies van de autofabrikant gebeurt, moet de juiste 
tool gebruikt worden.  Als specialist in aandrijfsystemen biedt Gates 
daarom ook een gamma professionele tools aan die een perfecte 
installatie garanderen. 

Garantiesysteem
Om de garage nog meer ondersteuning te geven, biedt Gates nu 
ook een uniek garantiesysteem aan. Bij een Gates PowerGrip® Kit 
geinstalleerd met behulp van de overeenkomstige motorspecifieke 
installatietool en van de bijgevoegde montagehandleiding, 
biedt Gates een garantie voor een termijn van 4 jaar. 
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Wist u dat de ruitenveger uitgevonden werd door een vrouw?
Het gezegde ”Zeg niet te gauw ‘t is weer een vrouw” is hier dus totaal niet van toepassing!

Het is inderdaad de Amerikaanse Mary Anderson die gedurende een bezoek aan New York in 1903 vaststelde dat de trambestuur-
der met open venster reed omdat zijn voorruit berijmd was. Het was zij die de eerste manueel bediende ruitenveger op punt zette. 
Op het eind van de winter werd het systeem gedemonteerd.

Sindsdien is er wel heel wat vooruitgang geboekt!

In 1951 wordt het mechanisme elektrisch en in 1963 doet de intervalruitenveger zijn intrede. Sindsdien werd de grootste
vooruitgang geboekt op het vlak van de aanpassing van de ruitenvegerarm, de vorm en de gebruikte materialen van de vegers.
Door de ruitenvegers bij ruststand te laten verdwijnen onder de motorkap werd de luchtweerstand verminderd (CX),
en verbeterde in grote mate de zichtbaarheid, de stillere werking en het algemeen comfort van de wagen.
Tenslotte werd het hele systeem geautomatiseerd: sensoren, gebaseerd op het principe van verandering van
lichtweerkaatsing en gemonteerd op de achterkant van de binnenachteruitkijkspiegel zenden een signaal naar
de ruitenvegermotor.

Deze kleine accessoires zijn essentieel voor een goede zichtbaarheid bij het rijden. Zij zijn zeer belangrijk voor
de verkeersveiligheid en nog te veel bestuurders schenken er te weinig aandacht aan. Een versleten
ruitenveger of een ruitenveger van slechte kwaliteit kan oorzaak zijn van een zwaar ongeval!

Enkele externe factoren kunnen eveneens de levensduur van een ruitenveger beïnvloeden:
ruitenvegervloeistof (Screenwash) van slechte kwaliteit (Methanol) vermindert in hoge mate hun
levensduur. Men moet dus de juiste vloeistof gebruiken (Ethanol of Isopropanol) en niet alleen
de prijs bekijken!

Bestuurders zouden er een gewoonte van moeten maken om regelmatig hun
ruitenvegers te controlerenen te vervangen indien nodig (zoals bij controle van
de banden, het oliepeil en de ruitensproeiervloeistof). Gelukkig monteren
sommige fabrikanten verklikkerlichtjes die de bestuurder er op attent
maken om zijn ruitenvegers te vervangen: dat zou standaard moeten
gemonteerd zijn!

Zou het geen goed idee zijn om er over te praten in het kader
van het behalen van het praktisch rijbewijs of ze te controleren
vooraleer naar de technische controle te gaan?
Veiligheidscampagnes zouden hier hoe dan ook veel meer
aandacht aan moeten besteden! Sommigen doen dit
reeds: Car Glass geeft bij elke tussenkomst een paar
ruitenvegers gratis.

Een uitstekend initiatief!

de ruitenveger
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De laatste tijd zijn er heel wat activiteiten geweest:
het zijn heel drukke maanden geweest!

Automechanika te Frankfurt
Nog niet zo lang geleden was er in september

Automechanika: gedurende 4 dagen hebben
we met een 30-tal van onze leveranciers de

balans kunnen maken van 2014 en kunnen praten
over de projecten voor 2015.

Truck Races te Zolder

Op 20 en 21 september waren we, samen 

met onze G-Truck leden, aanwezig op de 

Truck Races te Zolder. Het was een goed 

georganiseerd evenement waaraan we 

heel wat goede herinneringen aan over-

houden! Het Robineau Team (gesponsord 

door GroupAuto International) heeft ons 

op gepaste wijze ontvangen.
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Le Rendez-vous van 
GroupAuto France
Op 4 oktober was er de “Rendez-Vous” bijeenkomst van
Groupauto France. Wat een fantastische organisatie
en wat een enthousiasme bij de deelnemers!
Een groot succes met dank aan onze Franse vrienden!

Groupauto 7

GROupAutO BELGium

GroupAuto Belgium
Valeo Fabrieksbezoek

Op 8 en 9 oktober zijn onze leden,
vergezeld van de winnaars van de Gouden
Autosleutelhanger 2014 voor het jaarlijks
fabrieksbezoek naar Amiens geweest bij

Valeo (fabrikant van koppelingen).
Op het einde van de dag hebben we kunnen

genieten van een fantastische avond in 
hotel Westminster in Le Toucquet.

De volgende dag hebben we, na een golf-
initiatie, ons bezoek beëindigd in restaurant

“Aux Pecheurs d’Etape”. Het was werkelijk
een prachtige trip met een top organisatie!

Valeo, nog eens bedankt!
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GROupAutO intERnAtiOnAL

Supplier award: ZF

Quality award: Philips

Member award: GROUPAUTO Iberia (Spain & Portugal).

Logistics award: Gates Marketing award: Valeo

Sales award: KYB

G-Days in Athene 
Suppliers
& member
Awards
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LOCTITE is het Henkel-merk voor high performance 
oplossingen op het vlak van verlijming, afdichting en coating.  

BONDERITE-producten vertegenwoordigen Henkels technolo-
gieën voor oppervlaktebehandeling. Zij creëren een competitief 
voordeel in de productie-processen van onze klanten. 

TEROSON is Henkels leidend merk voor verlijming, afdichting, 
oppervlaktebehandeling en versterking bij productie, herstel- 
en onderhoudstoepassingen van voertuigen en bij industriële 
assemblages. 

THE POWER OF BEING EVERYWHERE. IN EVERY CAR.

Henkel Belgium nv, Adhesive Technologies, Havenlaan 16, 1080 Brussel  
Tel. +32 2 421 25 55 - Tel. +32 2 421 26 11 (techn. info)
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Install con dence
www.vsm.skf.com

SKF biedt 10 nieuwe uitgebreide distributiegereedschappen 
aan om de nauwkeurigheid en ef ciëntie te helpen verbeteren.

De SKF Vehicle Aftermarket heeft haar aanbod van speci eke 
gereedschappen met 10 nieuwe distributiegereedschappen 
uitgebreid. Deze werden speciaal ontworpen opdat de garage 
techniekers snel én correct kunnen werken tijdens het uitvoeren 
van herstellingen aan het distributiesyteem voor een breed 
gamma van populaire voertuigen.

Distributiekits voorzien van QR-code!

Vanaf nu zijn alle distributiekits voorzien van een QR-code. Weg 
met overbodig papier- en inktverbruik, en scan de QR-code om 
de digitale versie van de montage-instructies te verkrijgen! 
De QR-code vindt u aan de buitenkant van de verpakking 
en kan eenvoudig met een smartphone of tablet gescand 
worden. Alle montage-instructies kunnen digitaal gedownload 
en opgeslagen worden zodat u er altijd en overal eenvoudig 
toegang tot hebt.

De ideale combinatie 
voor de beste reparatie!

www.hella.be

Meer dan alleen verlichting. De kracht van de Matrix LED koplamp is het 
verblindingsvrije grootlicht. Deze innovatie van HELLA werkt met een 
intelligent systeem dat met behulp van een camera zowel tegemoetkomend 
als voorgaand verkeer detecteert en hierop anticipeert. 
Daardoor kan de bestuurder met een permanent 
grootlicht in het voertuig rijden zonder dat het 
overige verkeer wordt verblind. Resultaat: 
optimaal rijcomfort en veiligheid.

OMDAT HET
ALTIJD BETER KAN
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Bosch, de multispecialist in
de automotive aftermarket

www.bosch-auto.be        www.extra-points.be

Een uitgebreid kwaliteitsgamma voor vakmensen in:
 Benzine-injectie
 Dieselinjectie
 Filters
 Remdelen
 Starters en dynamo’s
 Ruitenwissers

www.facebook.com/BoschAuto             Bosch auto ndl        

 Bougies en gloeibougies
 Batterijen
 Verlichting
 Werkplaatsuitrusting
 Elektrische delen en elektronica

Bosch A4_multispecialist_carfix_210x297.indd   1 24/09/14   15:13

8 productlijnen, parts voor trucks, bussen,
landbouwvoertuigen en lichte bedrijfsauto’s

Multi-specialist Valeo biedt de aftermarket een van de grootste en meest complete programma spare 
parts, verdeeld over bovenstaande 8 productlijnen.
Dit aanbod dekt trucks, bussen, landbouwvoertuigen en lichte bedrijfsauto’s. Valeo levert uitsluitend 
OE-kwaliteit producten vanuit de kennis en expertise van de OE-markt.

Airconditioning Remmen Elektrische 
systemen

Verlichting Motorkoeling
 

Koppelingen
 

Beveiligings- 
systemen en 
elektrische
accessoires

Ruitenwis- 
systemen 

Zoekt u iets? Vraag het ons!
Next day delivery
Voor alle producten uit ons eigen Benelux magazijn

www.valeoservice.com

Onderhoud Reparatie Crash Truck Accessoires

V e i l i g  d e  w i n t e r  d o o r  m e t  o n z e  p r o d u c t e n .

Contacteer uw Groupauto
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.

DEKRA 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+ is een hoogwaardige geconcentreerde of gebruiksklare ruiten-
sproeier antivries, geformuleerd volgens de nieuwste generatie en eisen van 
autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, lichte ijsaanslag en reinigt streeploos de 

voorruit. Beschermt het sproeisysteem tegen cor-
rosie en kalkaanslag. Tast lak, chroom, rubber 
en plastic koplampen niet aan. 100% Biologisch 

met aangename citroengeur.

G12 + Type D/universal 
 

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

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

G12 Type D 
 

ASTMD3306, ASTMD4985, SAE J 1034, BS6580,
 AFNOR NFR15-601, FFV HEFT R443, CUNA 
NC956-16 /G34/G30 quality KLEUR: ROOD

G11 Type C
 

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

AUTOPARTS & FLUIDS

autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, lichte ijsaanslag en reinigt streeploos de autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, lichte ijsaanslag en reinigt streeploos de 
voorruit. Beschermt het sproeisysteem tegen cor
rosie en kalkaanslag. Tast lak, chroom, rubber 
en plastic koplampen niet aan. 100% Biologisch 

autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing, lichte ijsaanslag en reinigt streeploos de 

met aangename citroengeur.
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Licht is betrouwbaar

www.osram-benelux.com

Light is OSRAM

Ontdek nieuwe dimensies in autoverlichting
OSRAM NIGHT BREAKER® UNLIMITED en OSRAM XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED 

’s Werelds krachtigste OSRAM halogeen- en xenon autolampen zetten de nieuwe standaard in prestaties.  
De NIGHT BREAKER® UNLIMITED geeft tot 110% meer licht en tot 40% witter licht voor het beste zicht, 
meer reactietijd en maximale veiligheid. De XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED biedt tot 70% meer 
licht en een 20 meter langere lichtbundel, voor moeiteloos en comfortabel rijden.

Adv OSRAM NBR UNLIMITED NL 210x297.indd   1 11-8-2014   16:37:24028117_Groupauto magazine 2-2014 NL (2).indd   14 6/11/14   16:39



DPF-Reiniger 
Hulpmiddel voor het losmaken en verwijderen - zonder demontage - van vervuiling door en  
afzetting van roet in roetfilter-systemen. DPF-Reiniger heeft een snelle werking en is niet  
corrosief. MoTip DPF-Reiniger is oplosmiddelvrij en onbrandbaar.  

Artikelnummer: 090515 
Inhoud:   500ml 

Remmenreiniger POWER 
Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen. Remmenreiniger laat geen residu achter, is 
niet geleidend en niet corrosief. MoTip Remmenreiniger heeft een krachtig, gericht spuitbeeld 
en is onder elke hoek te gebruiken.  

Artikelnummer: 090563 
Inhoud:   500ml 

EGR-Reiniger 
Uitlaatgas recirculatie reiniger, voor het oplossen van vervuiling in EGR-klep, luchtinlaatsysteem, 
spruitstuk en inlaatklep. Herstelt de luchttoevoer naar de motor, verbetert acceleratievermogen 
en reduceert uitlaatgassen. EGR-Reiniger heeft een snelle werking en laat geen residu achter. 
MoTip EGR-Reiniger voorkomt de afzetting van hars en heeft een 360°  ventiel.  

Artikelnummer: 090516 
Inhoud:   500ml 

NIEUW! 

Remmenreiniger 
Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen, voor  
verwerking met de speciale aluminium navulbare bus.  
 
Inhoud: 5 liter   Inhoud:  25 liter 

Artikelnr.:  V05563  Artikelnr.:  V25563 

 
Meer  informatie vindt u terug op onze website www.motipdupli.be 

Citrusreiniger 
Citrusreiniger voor het verwijderen van vet, teer, olie, 
was, inkt, hars, stickers en lijmresten van onderdelen van 
behandeld en onbehandeld metaal, hout, steen en  
diverse soorten kunststof. Citrusreiniger heeft een hoog  
oplossend vermogen en laat geen residu achter. MoTip  
Citrusreiniger heeft een langdurig oplossend vermogen 
door de lage verdampingssnelheid en is niet corrosief. 

 

Inhoud: 5 liter    

Artikelnr.:  V05529   
  

 

Inhoud:  25 liter 

Artikelnr.:  V25529 
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ALLES UIT 
ÉÉN HAND!

VIER MERKEN.
VELE VOORDELEN.

VOLLEDIG ASSORTIMENT!
Met vier sterke merken biedt de Schae� ler Groep vele voordelen: meer kennis en meer service!
Het volledige assortiment biedt reparatieoplossingen in de automotive a ermarket voor aandrijvingstechniek, motor en chassis. 
Alle reparatieoplossingen zijn compleet en in OE kwaliteit, hetgeen zorgt voor een professionele en e�  ciënte vervanging. 
LuK, INA, FAG en Ruville. Alles komt uit één hand!

Schae� ler Automotive A� ermarket! Auto-onderdelen in OE kwaliteit. Voor alle voertuigklassen.

Voor meer informatie:
Telefoon: +32 495 234 233
SAAM_BNL@schae� ler.com
www.schae� ler-a ermarket.com
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Het is, na een warm seizoen met veel pollen, het moment om bij de 
volgende servicebeurt het interieurfilter te vervangen. Want als in de 
herfst en de winter de dagen korter worden en het zicht verslechterd, 
is een goed werkend pollenfilter van belang voor de verkeersveilig-
heid. Het filter beschermt de gezondheid van de inzittenden en zorgt 
voor schone lucht in het interieur.

Tijdens de warme voorjaars- en zomermaanden is de lucht sterk ver-
ontreinigd met stuifmeel. Bovenop de roetdeeltjes, stof en deeltjes 
van autobanden vormen de pollen een aanslag op het interieurfilter 
van de auto. Als de auto wordt klaar gemaakt voor het koude en don-
kere jaargetijde, denken veel automobilisten wel aan winterbanden, 
antivries of ruitontdooier. ‘Maar een nieuw interieurfilter is net zo 
belangrijk. Het filter moet in de herfst en de winter topprestaties le-
veren zodat in het voertuig het zicht helder en het klimaat gezond is‘, 
vertelt Emrullah Atilgan, productmanager interieurfilter bij MANN-
FILTER. De specialist raadt werkplaatsen en dealers aan om hun 
klanten hierover te informeren. Minstens elke 15.000 kilometer of 
eenmaal per jaar moet het interieurfilter worden vervangen zodat hij 
optimaal blijft presteren. Maar hier bij ons laat, volgens de gegevens 
van de MANN-FILTER specialist, de gemiddelde automobilist in feite 
maar elke zes jaar het interieurfilter vervangen 

Efficiënte investering in de gezondheidsmaatregel
Metingen hebben aangetoond dat inzittenden in een voertuig zon-
der interieurfilter aan aanzienlijk hogere concentraties schadelijke 
stoffen worden blootgesteld dan voetgangers aan de kant van de 
weg. Dit kan vooral belastend zijn voor mensen met een allergie en 
meereizende kinderen. Het ventilatiesysteem zuigt de met deeltjes 
en schadelijke stoffen vervuilde buitenlucht zoals een stofzuiger aan.
Tot 540.000 liter per uur komt er door het filter, airconditioning of 
verwarmingssysteem of ventilator in het voertuiginterieur. Een inte-
rieurfilter van MANN-FILTER zorgt voor schone lucht in het 
voertuig. Het reinigt de aangezogen buitenlucht en filtert er 
bijna volledig alle schadelijke deeltjes uit. Na verloop van tijd 
slibt het hoofdbestanddeel van het filter, 
het filterelement, langzaam 
dicht. Dit kan leiden tot een 
afname van 50 tot 70 %de ven-
tilatiecapaciteit. Zorg voor een 
probleemloze reiniging van 
de lucht en voor voldoende 
luchtverplaatsing door tij-
dig en regelmatig het inte-
rieurfilter te vervangen.
Daarom is een nieuw 
filter in het voertuig 
een goede investering 
voor de gezondheid 
van alle inzittenden.

Helder zicht bij donkere dagen
Het beschermt bovendien de airconditioning tegen vervuiling en ver-
hoogt zodoende de levensduur, want bij tijdige vervanging van het 
filter ontstaat geen afzetting op de fijne structuur van de verdamper.
Tegelijkertijd blijft de volledige koel- en verwarmingscapaciteit van 
de airconditioning behouden.In de winter zorgt deze er onder meer 
voor dat het voertuiginterieur sneller opwarmt. Belangrijk hierbij is 
ook het volledige vermogen van de ventilatie. Als de luchtverplaat-
sing afneemt omdat het filter dicht zit dan kunnen aangeslagen rui-
ten en een gevaarlijke verblindende oliefilmlaag het gevolg zijn. Wat 
zeker bij tegenliggers in het donker het zicht van de bestuurder aan-
zienlijk beïnvloed.‘ Bij een vol filter en afgenomen luchtverplaatsing 
kan de verkeersveiligheid van het voertuig in het gedrang komen en 
het risico op een ongeval duidelijk doen toenemen‘, waarschuwt Ar-
nulf Thiemel, specialist voertuigtechniek bij ADAC.

Geschikt maken kan snel en simpel 
MANN-FILTER levert interieurfilters in eerste-uitrustingskwaliteit 
voor veiligheid, comfort en een gezond klimaat voor automobilisten.
Een montage-instructie voor het eenvoudig en snel vervangen in de 
werkplaats wordt bij elk filter meegeleverd. Voor bijna alle filters is 
een uitvoering met een actief-koolstoffilter zonder problemen mo-
gelijk. Terwijl het deeltjesfilter de vaste deeltjes zoals stof, pollen 
en roet tegenhouden, houdt een combifilter dankzij een extra kool-
stoflaag ook de voor de gezondheid schadelijke gassen zoals ozon, 
benzeen en onaangename luchtjes tegen. Normaal gesproken plaatst 
een monteur bij filterwisseling zonder extra inspanning het effectie-
vere actief-koolstoffilter in plaats van een deeltjesfilter.

Over MANN+HUMMEL
MANN+HUMMEL is een wereldwijde leider gespecialiseerd in filterop-
lossingen en ontwikkelingspartner voor serieproductie-leveranciers 
van de internationale automobiel en de machine-industrie. In 2013 is 

wereldwijd door 15.231 medewerkers verspreid over ongeveer 60 
vestigingen een omzet van circa 2,68 miljard euro gerealiseerd. Tot 

de producten van de ondernemersgroep behoren o.a. luchtfilter-
systemen, zuigsystemen, vloeistoffiltersystemen, interi-

eurfilters en kunststofonderdelen voor sounddesign, 
symposer genoemd, en ook filterelementen 

voor het onderhoud van motorvoertui-
gen. Voor de machine-industrie, 

procestechniek en industriële 
toepassingen omvat het 
productportfolio indus-

triële filters, membraan-
filters voor waterfiltratie en 

filterinstallaties

Voor meer informatie:
www.mann-hummel.com

Voor gezondheid en verkeersveiligheid -
met een schoon filter het koude seizoen tegemoet
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Garagemonteurs vinden op het pas gelanceerde GatesTechZone.com een schat aan 
technische informatie. Gates heeft alle installatie-instructies, technische tips, pro-
bleemdiagnoses, probleemoplossende informatie, video’s enz. op één handige website 
samengebracht. Het platform is bedoeld om onafhankelijke garages te helpen bij hun 
zoektocht naar reële technische informatie. Onze website kan gratis en door iedereen 
worden geraadpleegd. 

Met de lancering van het nieuwe dienstenplatform geeft Gates opnieuw een duidelijk 
signaal op het gebied van operationele uitmuntendheid. Het vrij toegankelijke, open 
platform voor garages en monteurs is bedoeld als praktijk- en oplossingsgerichte com-
munitywebsite, verschaft uitvoerige informatie over nieuwe producten, concepten en 

diensten en dient voor de actieve uitwisseling van kennis. Het is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar.  Registreren is niet nodig.  

Bovendien is er een database met tips en trucs, die het moge-
lijk maakt om bekende montageproblemen sneller op te 

lossen en gangbare installatiefouten te vermijden.  
Verder zijn er interfaces gepland met sociale me-
dia als Facebook en sociale-mediafuncties waar-

mee bijvoorbeeld feedback kan worden gegeven of 
informatie kan worden gedeeld. Dat bevordert de actieve 

kennisuitwisseling tussen verschillende vestigingen en over de 
landsgrenzen heen.  

GatesTechZone.com, een fantastische
nieuwe onlinebron van technische informatie
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SKF is en blijft dé OEM-leverancier in de markt door de hoogst kwalitatieve OEM-producten te produceren.

SKF heeft haar reputatie in de OEM-markt voortdurend versterkt. Verschillende merken zoals onder andere 
Audi, Nissan, Volkswagen en Volvo Cars, hebben een samenwerking met SKF om de beste OEM-producten bij de 
productie te integreren.

Waarom SKF, waarom OEM?
De ongeëvenaarde reputatie van SKF zorgt ervoor dat de 
onderdelen van SKF in vele nieuwe populaire auto’s kunnen 
worden teruggevonden:

• Fiat 500
• Porsche Macan
• Citroën C4 Cactus (1.2 Vti en 1.6 Hdi)
• Verschillende Audi-modellen (A4 t.e.m. A8, Q5 en Q7)
• En vele anderen.

Een greep uit de SKF OEM-partners
Audi AG wordt met het MLB Evo-platform volledig door SKF 
ondersteund. Hierbij ligt de focus op de wiellager-eenheden met 
een actief ABS-systeem die door hun  exibele ontwerp voor een 
kosteneffectieve oplossing zorgen voor verschillende auto’s. 

Volvo Cars beschikt sinds 2013 over het SPA (Scalable Product 
Architecture) platform. De nieuwe XC90 is de eerste wagen die hierop 
zal worden gebouwd. De XC90 bevat de HUB wiellagereenheden van 
SKF. Zowel de 2-wiel als 4-wiel aangedreven voertuigen worden 100% 
door SKF ondersteund voor een veilig rijgedrag en optimaal comfort.

Wenst u zich als klant van kwaliteit te verzekeren die van in het begin 
of op eender welk moment in de aftermarket in uw wagen kan worden 
geïnstalleerd? 

Kies voor vertrouwen, kies voor SKF!

SKF, De betrouwbare partner voor 
OEM-autofabrikanten én de aftermarket!

Volvo XC90

Fiat 500

Citroën C4 Cactus
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Prestaties en stijl
Philips introduceert nieuwe halogeenlampen
voor zowel extra veiligheid als een eersteklas uiterlijk

Aken, Duitsland – Dit najaar introduceert Philips een nieuwe lijn innovatieve halogeenautolampen. Hoewel LED- en xenonverlichting 
ontegenzeggelijk grote stappen vooruit maken in de automobielverlichting, vertrouwt de meerderheid van de auto´s op de weg 
in de nabije toekomst nog altijd op halogeenverlichting. Dankzij haar voortdurende ontwikkelingsinspanningen is Philips in staat 
zowel autofabrikanten als consumenten te voorzien van een halogeenverlichtingsoplossing die de veiligheidsprestaties en stijl van 
xenonlampen zo dicht mogelijk benadert. 

Philips X-TremeVision
130% helderder voor een beter zicht

Een verreikend zicht betekent meer tijd om te reageren op 
mogelijke gevaren op de weg. De nieuwe generatie Philips X-
tremeVision autokoplampen garandeert 130 procent meer hel-
derheid dan een conventionele halogeenautolamp.
Dankzij deze innovatie kunnen autobestuurders tot 45 meter 
verder zien dan met normale halogeenkoplampen. Bij een snel-
heid van 80 km/h betekent dit feitelijk 2 seconden extra tijd om 
obstakels te onderkennen en de juiste maatregelen te treffen. 

Een gloeispiraal met een zeer 
nauwkeurige geometrie, een 
gasvulling met een druk van 
13 bar, een nauwkeurige coa-
ting en kwartsglas van hoge 
kwaliteit zijn de kenmerken 
van deze state-of-the-art ha-
logeenlamptechnologie.
Het 20 procent wittere licht 
(3700 kelvin) van de X-tre-

meVision ziet er niet alleen sjiek uit maar combineert ook rij-
comfort met optimale veiligheid. De coatingtechnologie van 
de derde generatie, door Philips geoctrooieerd, verzekert een 
hogere kleurtemperatuur en daardoor een betere waarneming 
van contrasten vanaf een afstand. Dit maakt rijden in het don-
ker tot een aanmerkelijk ontspannener ervaring.

Naast prestaties garandeert de X-tremeVision ook een weerga-
loze levensduur tot 450 uur; daarmee loopt hij duidelijk voor 
op producten van concurrenten in de categorie ´meer licht´. 
X-tremeVision is verkrijgbaar in de types H1, H4 en H7.

Philips WhiteVision
veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

Philips WhiteVision voegt een nieuwe eersteklas ´look´ toe 
aan de koplampen van auto´s, zonder afbreuk te doen aan de 
veiligheid. Dit halogeenwonder, met zijn 40 procent wittere 
licht (4300 kelvin), combineert unieke prestaties met een heel 
speciale stijl voor uw auto.
Naast zijn elegante voorkomen biedt dit nieuwe product van 
Philips ook nog eens 60 procent meer licht op de weg. Rij-
strookmarkeringen en verkeersborden reflecteren nog inten-
ser dankzij de hogere kleurtemperatuur en het innovatieve 
witte xenoneffect. Het wittere licht maakt een groter contrast 
mogelijk, bevordert de con-
centratie en garandeert 
comfortabel rijden in het 
donker.

WhiteVision wordt gefabri-
ceerd van UV-kwartsglas in 
overeenstemming met de 
hoogste normen van Phi-
lips. Het is robuuster dan 
normaal hardglas en munt 
uit door zijn superieure be-
stendigheid tegen extreme 
temperaturen en trillingen. 
Dit verlengt de levensduur, 

Philips X-TremeVision
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die ook in dit geval de 450 uur overschrijdt.
WhiteVision is verkrijgbaar in de types H1, H3, H4, H7 en als 
waarschuwingslicht in de types T4W en W5W.

Meer informatie over de nieuwste generatie Philips halogeen-
lampen en andere producten in ons uitgebreide assortiment 
vindt u op http://www.philips.nl/e/car-lights.

Schae� ler Automotive A� ermarket is 
specialist op het gebied van componenten 
en diensten voor de complete aandrijflijn 
in personenauto’s en bedrijfswagens: van 
motor via hulpaggregaten en transmissie 
tot en met het chassis. INA-transmissie- 
en di� erentieelcomponenten worden 
wereldwijd in bijna elke personenauto, bedrijfswagen 
of bus toegepast.

De INA GearBOX. Alle voordelen in één oogopslag: 
•  Reparatieoplossing die telkens op een bepaald type transmissie 

is afgestemd

•  Het concept van de INA GearBOX is gebaseerd op een intensieve 
analyse van de belangrijkste storingsoorzaken, en wel voor elk 
transmissietype afzonderlijk

•  De INA GearBOX bevat alle benodigde componenten voor 
een vakkundige reparatie in één Box. Naast slijtagedelen, 
zoals afdichtingen, O-ringen, keerringen en steunlagers in de 
transmissie, bevat de INA GearBOX ook componenten om de 

  specifi eke storingsoorzaken weg te nemen. 

  Deze componenten worden het zwaarst belast en moeten daarom 
altijd bij elke reparatie worden vervangen

•  Hiermee kan elke werkplaats reparaties 
aan transmissies uitvoeren, wat de 
winstgevendheid gunstig beïnvloedt

•  Alle componenten in eersteklas OE-kwaliteit 

•  INA: werkt al decennialang 
samen met fabrikanten aan de 
ontwikkeling van transmissies-
vergelijking met een conventionele 
automatische transmissie

  You want more? We can help!
  www.repxpert.com 
  SAAM_BNL@schaeff ler.com
  www.schae� ler-a� ermarket.be

De nieuwe smaak van het succes.
INA GearBOX: de professionele reparatie-oplossing voor versnellingsbakken, voor extra winst.

  Deze componenten worden het zwaarst belast en moeten daarom 
altijd bij elke reparatie worden vervangen

•  Hiermee kan elke werkplaats reparaties 
aan transmissies uitvoeren, wat de 
winstgevendheid gunstig beïnvloedt

•  Alle componenten in eersteklas OE-kwaliteit 

vergelijking met een conventionele 

wereldwijd in bijna elke personenauto, bedrijfswagen 

Over Koninklijke Philips

Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een gedi-
versifieerde onderneming in de markten van Gezond-
heidszorg en Welzijn, die zich richt op het verbeteren 
van het leven van mensen door middel van zinvolle in-
novaties op het gebied van Gezondheidszorg, Consu-
mer Lifestyle en Verlichting. Philips heeft haar hoofd-
zetel in Nederland en realiseerde in 2013 een omzet van 
€ 23,3 miljard met ongeveer 113.000 medewerkers en 
met verkoop en dienstverlening in meer dan 100 lan-
den. De onderneming is toonaangevend op het gebied 
van cardiologische zorg, spoedeisende zorg en gezond-
heidszorg in en om het huis, energiezuinige verlich-
tingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, 
evenals in scheerapparaten en persoonlijke verzorging 
en tandverzorging. Nieuws van Philips is te vinden op 
www.philips.com/newscenter.

Philips WhiteVision
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www.osram-benelux.com

OSRAM LEDriving® F1
LED mistlamp

Belangrijkste kenmerken:

 — LED technologie
 — 3 jaar garantie
 — Laag energieverbruik
 — Kleurtemperatuur: max. 6.000 K
 — IP-code: IP67K
 — ECE-goedkeuring R19 F3

Nominaal vermogen: 8 W
Nominale spanning : 12 V
Lengte  : 114.0 mm
Product gewicht : 460.00 g
Bestelcode  : LEDFOG201 BK 12

Puissance nominale : 8 W
Tension nominale  : 12 V
Longueur   : 114.0 mm
Poids du produit  : 460.00 g
Référence de commande : LEDFOG201 BK12 

OSRAM LEDriving® F1
Phare LED antibrouillard

 — Technologie LED
 — Garantie de 3 ans
 — Faible consommation d‘énergie
 — Température de couleur : jusqu‘à 6.000 K
 — Type de protection : IP67K
 — Homologué ECE R19 F3

Principales caractéristiques :

Risico’s van het niet vervangen van het fi lter of 
vervanging met een fi lter van lagere kwaliteit

▶   Erosie van de injector door niet gefi lterd fi jn stof
▶   Corrosie aan de metalen delen van de injector

Bespaar brandstof
Verleng de levensduur van de motor

Bosch,dé autospecialist, 
geeft u raad over het onderhoud 
van uw diesel injectie systeem

Bescherm en houd uw 
diesel injectie systeem 
in optimale conditie

Vergeet het fi lter niet 
te vervangen

O
N
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N°1
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Verleng de levensduur van de motor

Bosch,dé autospecialist, 
geeft u raad over het onderhoud 
van uw diesel injectie systeem

Bescherm en houd uw 
diesel injectie systeem 
in optimale conditie

Vergeet het fi lter niet 
te vervangen
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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
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