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Voorwoord
Het jaar 2014 is uiteindelijk nog niet zo slecht geweest!
Op constructeursniveau is de verkoop van nieuwe wagens stabiel gebleven en de
vooruitzichten voor 2015 zijn volgens Febiac dezelfde gebleven. Desondanks noteren we een verhoging van de inschrijvingen voor wagens met een “alternatieve”
energiebron (hybrides, electrische en wagens op natuurlijk gas).
Op gebied van de distributie zijn er daarentegen heel wat veranderingen. Het aantal verkooppunten daalt steeds verder en verder. De tendens is dat men naar ultra
moderne verkooppunten gaat terwijl het onderhoud in volledig afgezonderde werkplaatsen zal plaatsvinden. Men zal schaaleconomieën moeten realiseren!

Etienne Dubois

Grote veranderingen hebben er bij ons, zoals in Nederland, in onze onafhankelijke
markt (nog) niet plaatsgevonden. Sommige van deze veranderingen bij onze buren
zouden desondanks wel gevolgen kunnen hebben voor België: Ik denk daarbij aan
de overname van AD Benelux door de holding PartsPoints (Brezan). In dit verband
doen nog andere geruchten de ronde…

General Manager

De toekomst van de grossiers zal er anders uitzien: hij zal een en ander anders
moeten gaan aanpakken.

Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium

GroupAuto heeft daarin zijn plaats en ik ben er van overtuigd dat er mogelijkheden
zijn voor België en misschien zelfs verder dan dat…

T +32 (0)69 781 343
F +32 (0)69 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com
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koel
in elke situatie

We hebben alles in huis om er voor te zorgen dat je elke airco klus aan kunt! Zo hebben we
voor jou een breed pakket aan airco onderdelen van OE kwaliteit. Helpen onze handige
airco tools, zoals de HUSKY, jou om het werk te verlichten. En ben je na het volgen van onze
training ‘Professioneel compressor vervangen’ een echte Compressor Master. Kortom, wij
zorgen ervoor dat je koel blijft in elke situatie!
Kijk voor meer informatie op www.hellacompressortool.com
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VERSLETEN SCHOKDEMPERS
BRENGEN VEILIGHEID IN GEDRANG
Zijwindgevoeligheid, verlengde remafstand, verminderde stabiliteit in de bochten, deinende koplampen, verhoogde bandenslijtage ... Al deze zaken kunnen veroorzaakt worden door
versleten of slecht gemonteerde schokdempers. Reden te meer
dus om eens alle feiten over schokdempers op een rijtje te zetten. In onderstaand artikel leest u onder meer hoe u correct de
schokdempers moet monteren, demonteren en onderhouden.
Want schokdempers zorgen er nu eenmaal voor dat de wielen
en dus de wagen tegen het wegdek worden aangedrukt.

SCHOKDEMPERS
Ophanging
De schokdempers maken deel uit van het ophangingssysteem
van een voertuig. Dat systeem is een mechanisme dat het
wegdek verbindt met het chassis, op een uitgebalanceerde
manier de krachten van de auto doorgeeft aan de weg, en de
wagen isoleert van de krachten afkomstig van de rijbaan.
Functie
De functie van schokdempers binnen het ophangingssysteem
is het opvangen van de bewegingen van de vering. Daarbij
moet een optimaal contact tussen de banden en het wegdek
verzekerd blijven.
Werking
In zijn fundamentele vorm is een schokdemper een oliepomp.
De cilindervormige schokdemper bevat een zuiger, verbonden
met de zuigerstang, die weerstand biedt aan de hydraulische
vloeistof in de drukbuis. Terwijl de ophanging op en neer beweegt, wordt de hydraulische vloeistof door kleine gaatjes in de
zuiger geleid. Die minieme openingen laten echter slechts een
kleine hoeveelheid door de zuiger waardoor die vertraagt en
zo de veer en de bewegingen van de ophanging ook vertraagt.
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Schokdemper is geen veer
Een veel voorkomende verwarring is die tussen schokdemper
en veer. De veer, met zijn kenmerkende spiraalvorm, dient
enkel om het koetswerk te dragen en een correcte afstand
tussen koetswerk en weg te bewaren. Om de energie van een
beweging kwijt te geraken, zal een veer terugveren. De schokdemper dient dan om die terugveerbeweging te compenseren.
Zonder schokdempers zou de wagen quasi eindeloos naveren.
In een conventionele ophanging worden veer en schokdemper
als aparte onderdelen afzonderlijk gemonteerd.
Veerpoten
Naast de conventionele schokdemper, kan men ook opteren
voor een veerpoot. Die neemt de functies van de schokdemper voor zijn rekening, maar gaat ook het gewicht van de wagen ondersteunen en de correcte bandenrichting behouden in
verhouding tot de carrosserie. Bovendien geven veerpoten de
tractiekrachten van de banden door tussen weg en voertuig.
Een veerpoot wordt gebruikt in een systeem dat ‘MacPherson
ophanging’ wordt genoemd. Daarbij is de veer bevestigd op
een schotel die integraal bevestigd is aan de schokdemper.

TECHNOLOGIE
De meest voorkomende schokdempers vandaag de dag zijn
de groep passieve en reactieve schokdempers. Daarbij vallen
alle traditionele schokdempers onder de noemer ‘passief’.
De ophangingen waarbij verandering van wielpositie leidt tot
compressie/extensie van de ophanging, worden ‘reactief’ genoemd. Passieve en reactieve schokdempers maken gebruik
van verschillende soorten technologieën.
Hydraulische schokdempers
Schokdempers met hydraulische vloeistof maken gebruik van
een dubbele buis. Bij compressie van de schokdemper stroomt
olie in de onderste werkkamer door de zuiger via de licht geladen inlaatklep. De rest van de olie wordt geleid door het
klepsysteem in de basisklep en stroomt door in het buitenoliereservoir (egalisatiekamer). Een terugverende schokdemper
doet de inlaatklep in de zuiger sluiten. Het kleppensysteem in
de zuiger leidt vervolgens de olie in de bovenste werkkamer.
Ter compensatie van het volume dat uit de binnenbuis komt,
stroomt er olie uit het buitenoliereservoir (door de licht beladen inlaatklep in de zuiger) in de onderste werkkamer. Zo blijft
de binnenbuis altijd vol olie. De snelheid van de zuigerstang en
kleppen in de basisklep bepalen de weerstandkracht door de
schokdemper, zowel in compressie als in extensie.

Gasschokdempers
Schokdempers op gas werken grotendeels volgens hetzelfde
principe als conventionele schokdempers. Er zijn twee soorten:
• Lagedrukgas, dubbele buis
Bij dit soort gasschokdempers is het bovenste gedeelte van
de reservebuis gevuld met inert gas (stikstof) onder 2,5 à 8
bar druk in plaats van met lucht. De olie-afsluiting rond de
zuigerstang in het bovenste gedeelte bevat een lip om binnendringend stof tegen te houden en twee afdichtingslippen
ter preventie van olielekkage. De rondvormige, flexibele
strip als basis van de afdichting werkt als terugslagklep.
Die flexibiliteit maakt het mogelijk voor olie om terug in de
reservebuis te stromen zodat de gasdruk en de hoeveelheid
olie in het reservoir conform blijven.
• Hogedrukgas, enkele buis
Schokdempers met een enkele buis bevatten aan één uiteinde stikstof onder hoge druk (25 à 30 bar). Een zwevende
zuiger zorgt ervoor dat gas en olie gescheiden blijven. Bij
compressie gaat de zuiger de olie verplaatsen, die op zijn
beurt het gas verder comprimeert. Het gas zal dan werken
als een veer en zorgen voor een onmiddellijke reactie en
een geluidsvrij functioneren van de zuigerkleppen.
PSD-technologie
Een gasdemper met PSD-technologie (Position Sensitive Damping) heeft een aangepaste groef in de wand van de drukbuis.
Wanneer de zuiger heen en weer beweegt door de gegroefde
zone, zorgt de groef voor een extra olieomleiding en dus een
supplementaire dempingszone. Dit resulteert in een comfortabeler rijgedrag.
Zware belading
Voor voertuigen die zwaar beladen zijn, bestaan er laadcompensators. Die bevatten een dubbelebuisschokdemper
met een speciale veer.
• Een mechanische veer wordt gemaakt van polyurethaan en
gaat onder belasting geleidelijk comprimeren zodat het achterste van het voertuig niet doorzakt. Dit type werd speciaal
ontwikkeld voor wagens met een compact chassis.
• Een pneumatische veer (of auxiliaire veer) zal de hoogte van
de geladen wagen regelen door de luchtdruk in het systeem
te verminderen.
• Een self-levelingsysteem is een schokdemper die alle systeemcomponenten in één compact omhulsel samenvat.
Verstelbare schokdempers
Door de oliestroom in een schokdemper te veranderen, kan
die zachter of harder gemaakt worden. Er bestaan een viertal
verstelbare schokdempertechnologieën:
• Type A (dubbele buis): voor deze schokdemper moet de
zuigerstang ingedrukt worden tot hij onderaan blokkeert.
Daarna kan men de demper harder of zachter maken door
respectievelijk in wijzerzin en tegenwijzerzin te draaien.
• Type B (dubbele buis): bij deze variant op type A kan een an-

dere fijne stang in de zuigerstang (met perforaties) draaien.
Fabrikanten voegden een wiel toe zodat enkel daaraan hoeft
gedraaid te worden.
• Type C (enkele buis): type C-dempers hebben bovenaan een
klepvestigingssysteem met een knopje. Bij maximale extensie moet dat ingedrukt worden en dan kan de zuigerstang
langzaam gedraaid worden tot de klep blokkeert en men
weer met draaien de hardheid kan instellen.
• Type D (drie buizen): een schokdemper met drie buizen
heeft een controleklep die de oliestroom tussen de werkbuis
en de twee reservebuizen beperkt. De controleknop bevindt
zich onderaan.

SLECHTE SCHOKDEMPERS
Je hebt geen tekeningetje nodig om te snappen dat slechte
schokdempers heel wat gevolgen kunnen hebben. Toch zou
een kwart van alle auto’s rondrijden met defecte of versleten
schokdempers. Hieronder een korte opsomming van de voornaamste problemen die kunnen optreden wanneer zo rondgereden wordt:
• Slijtage aan schokdempers zorgt voor vermoeidheid, waardoor de reactietijd van de automobilist tot 26% verlengd
wordt.
• Met een snelheid van 45 km/u zullen versleten schokdempers de remafstand met 2 m verlengen. Die afstand wordt
nog groter indien de wagen uitgerust is met antiblokkeringssystemen.
• Bij nat wegdek (6 mm water) en 50% slijtage ondergaat de
wagen al watergladheid aan 109 km/u terwijl zonder slijtage
watergladheid maar optreedt aan 125 km/u.

Groupauto
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• Er treedt 7% meer bandenslijtage op.
• Er is een verminderde stabiliteit in bochten.
• Laterale wind in combinatie met versleten schokdempers
zal de wagen onstabiel maken.
• De koplampen deinen, wat voor verblinding zorgt.
• Veiligheidsdriehoek: sturen, stoppen en stabiliteit zijn de
drie veiligheidspunten. Defecte schokdempers zullen de
banden minder contact laten maken met de weg, waardoor
de remmen minder efficiënt worden en voertuigcontrole
moeilijker wordt. Ook het sturen wordt bemoeilijkt. De drie
punten van de veiligheidsdriehoek komen dus onder druk te
staan door slecht werkende of versleten schokdempers.

ONDERHOUD VAN SCHOKDEMPERS
Net als de meeste auto-onderdelen zijn ook de schokdempers
onderhevig aan slijtage. Helaas kan men enkel bij heel grote
defecten slijtage visueel vaststellen.
Daarom zijn er nu inspectiesystemen die de EUSAMA-metho-

de gebruiken. De EUSAMA-methode is het standaardsysteem
toegepast door de EU-landen om de doeltreffendheid van
de ophanging te testen tijdens de autokeuring. Daarbij gaat
men de doeltreffendheidsdissymetrie van de ophanging meten op wielen van eenzelfde as. Wanneer die lager dan 20%
is, wordt de ophanging goedgekeurd. Tijdens die test wordt
ook de minimale dynamische ondersteuningskracht van de
wielen afzonderlijk gemeten, met percentages boven de 40
als streefdoel. EUSAMA gaat wel alle ophangingsonderdelen
tegelijk testen, dus is de evaluatie van de schokdempers beperkt. Daarom zijn er vandaag ook professionele testbanken
voor de schokdempers verkrijgbaar waarbij de reactie van de
demper op resonantiefrequenties wordt gemeten.
Onderhoudstijdstippen
Het wordt aangeraden de schokdempers elke 20.000 km na te
kijken. Wanneer je er rekening mee houdt dat een schokdemper per km ongeveer 5.000 à 6.000 maal in- en uitgaande
bewegingen maakt, wordt het duidelijk waarom ze moeten
vervangen worden na 60.000 km.

MONROE® PRESTEERT ALS ORIGINEEL
WANT WE MAKEN ORIGINEEL

S C H O K D E M P E R S - V E R E N - GA S V E R E N - M K - P K - S T U U R D E L E N

COMPLEET AANBOD OPHANGINGSDELEN
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Demontage
Het demonteren van een schokdemper begint met het lichtjes
losdraaien van de bevestigingsmoeren in de motorruimte links
en rechts bovenaan de demper. Bij de schokdempers achteraan moeten de bevestigingsmoeren gezocht worden achter
de wand in de kofferruimte. Na dat losdraaien moet de auto
omhoog met de hefbrug of krik zodanig dat de wielen van
de grond komen. Daarna haalt men, om gemakkelijk aan de
schokdemper te kunnen, het wiel van de wagen. Nu kan men
de twee onderste bevestigingsbouten losdraaien zodat de
schokdemper losstaat van de wielnaaf. Vervolgens kunnen de
bovenste moeren volledig losgedraaid worden. Nu kan het volledige ophangingsgeheel (veer en schokdemper) uit de wagen
gehaald worden. Dit geheel wordt vastgezet in een speciale
klem en de veer wordt samengedrukt met een veercompressor. Nadien kan de bovenste schokdempermoer verwijderd
worden en kunnen de verschillende schokdemperonderdelen
uit elkaar gehaald worden. Die onderdelen kunnen nu allen
(behalve de veer) vervangen worden.
Montage
Voor de montage is het aan te raden om een stofkap en een
dumper (voorkomt schade aan kleppenonderdelen) over de
zuigerstang te monteren. Na de schokdemper enkele keren in
en uit te schuiven (belangrijk voor de olieverdeling over de
veerpoot) kan de demper in zijn werkpositie gebracht worden.
De speciale klem zet de schokdemper vast. De veer, die nog
samengedrukt wordt door de veercompressor, kan nu over de
zuigerstang geschoven worden. Bij het schuiven moet de veer
in de voorziene zitting onderaan de schokdemper zitten. Vervolgens kunnen de bovenste schokdemperonderdelen in de
juiste volgorde gemonteerd worden en vastgedraaid worden
met de bevestigingsmoer van de veerpoot. Dit gebeurt met
een momentsleutel terwijl rekening gehouden wordt met het
juiste aanhaalmoment. Daarna kan de veercompressor verwijderd worden zodat de veer zich ontspant. Het geheel moet
terug in de auto vastgezet worden door eerst de bevestigingsmoeren bovenaan lichtjes aan te halen. Vervolgens kunnen de
onderste bevestigingsbouten vastgedraaid worden. Daarna
kan het wiel terug gemonteerd worden en hoeven enkel de bovenste moeren aangespannen te worden zodra de auto terug
op de begane grond staat.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Bij het nauwgezet volgen van bovenstaande stappen doet men
al het nodige om zo veel mogelijk volgende voorkomende problemen te vermijden:
Olielekkage
Olielekkage aan de schokdemper kan een drietal oorzaken
hebben:
• Wanneer er vuilophoping aan de oliedichting plaatsvindt, is
de oorzaak een versleten stofkap. Vervanging van de stofkap is de eenvoudige oplossing.
• Indien het chroom beschadigd is (streepvormige schade), is

dat vermoedelijk de schuld van de tang waarmee de demper
werd geïnstalleerd. Het juiste gereedschap gebruiken is dan
de boodschap.
• Een chroomlaag die langs één zijde zichtbaar is afgesloten,
wijst op sterke zijdelingse krachten op de zuigerstang. Die
zijn veroorzaakt doordat de bevestigingspunten werden
vastgedraaid met hangende wielen. Bij het aandraaien van
de bevestigingspunten moeten de wielen eerst op de grond
staan, zodat de schokdemper zich in werkingspositie bevindt.
Beschadiging
• Abnormale beschadiging van het schokdemperpatroon wijst
op het vastlopen van de schokdemper door een gebrek aan
olie in de veerpoot bij de montage.
• Afgebroken draadeindes van moeren duiden erop dat de bovenste lager geblokkeerd zit omdat die met een slagmoersleutel werd vastgezet. Aanhaalmomenten moeten gerespecteerd worden en het juiste gereedschap gebruiken is een
must.
Lawaai
• Kloppend lawaai en de circlip uit de (beschadigde) groef betekent dat een moer onvoldoende of te vast werd aangehaald waardoor de clip uit de groef wordt geduwd.
• Een kloppend geluid met onder- en bovenaan rondom afgesleten verf en een gebroken fels duiden erop dat het paGroupauto
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troon onvoldoende vast in de veerpoot zit doordat de oude
schroefring werd gebruikt. Alle meegeleverde onderdelen
monteren is de boodschap.
• Abnormale beschadiging van de schroefdraad in combinatie
met lawaai komt door een foute of niet-montage van de onderdelen in de juiste volgorde.
Goede raad
De gouden tip (naast de acht tips in het bovenstaande kader):
volg het best de (installatie-)instructies die de fabrikant van de
schokdemper bij zijn product levert.
Daarin staat vermeld hoe de schokdemper gemonteerd moet
worden, welke aandraaimomenten gerespecteerd dienen te
worden en welke tools er moeten gebruikt worden.

Bron: Alles over de ophanging (Monroe/Tenneco)

TECHNISCHE SPRAYS
43 SPRAYS VOOR DE PROFESSIONAL

BESCHERMEN

SMEREN

REINIGEN

TOOL

MONTEREN

Verlichting,

stuurbekrachtiging,
dynamo,

waterpomp,
airco,

ruitenwissers,
radio,

GPS,

iPod ...
... Alles onder controle !
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

OE

GROupAutO BELGium

Gouden Autosleutelhanger
Lokeren, 7 mei 2015
Zoals het stilaan een gewoonte wordt, heeft GroupAuto Belgium voor de
2de keer deelgenomen aan de “Gouden Autosleutelhanger 2015”, deze keer
georganiseerd in Lokeren. Deze wedstrijd is reeds aan zijn 46ste editie toe!
Elk jaar nemen 20 technische scholen, met elk 2 van hun beste leerlingen
en hun leraar, uit Vlaanderen en Limburg het tegen elkaar op in een
wedstrijd die gezamenlijk georganiseerd wordt door Educam en Federauto .
Dit jaar was Mercedes-Benz de hoofdsponsor van het evenement.
Er stonden een tiental modellen tentoongesteld waaronder
enkele prachtige modellen zoals de GTS/AMG versie. De winnaar
van deze editie is Kenny De Clercq van de school OLV Ter Duinen
uit Zeebrugge geworden. Hij ging naar huis met enkele prachtige
prijzen waaronder de reis georganiseerd door GroupAuto en zijn
school is eigenaar geworden van een schitterende Mercedes A Klasse,
geschonken door de invoerder! Dezelfde school uit Zeebrugge heeft
trouwens vorig jaar ook de Mini gewonnen. Hartelijk gefeliciteerd!
Rendez-vous in mei 2016!
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www.osram-benelux.com/performance

Veilig op weg met 110% meer licht
OSRAM NIGHT BREAKER® UNLIMITED
– Tot 110% meer licht op de weg
– Lichtbundel tot 40 meter langer,
waardoor 2 sec. extra reactietijd
– Tot 20% witter licht
– Hoger rijcomfort
– Comfortabel voor oudere en brildragende mensen
– Wegtekens, hindernissen en gevaren eerder
herkenbaar
– Modern design met zilveren top; ideaal voor
gebruik in koplampen met transparante lens

Light is OSRAM

Verkrijgbaar in
– Halogeen: H1, H3, H4, H7, H11, HB3 en HB4
– XENARC: D1S en D2S

GROupAutO iNtERNAtiONAL

New members

Groupauto International gaat zich voor zijn
verdere ontwikkeling toespitsen op het ZuidAmerikaanse continent. Na Brazilië, Paraguay
en Centraal-Amerika komen volgende landen
onze ledenlijst aanvullen:

GROUPAUTO ARGENTINA
Groupauto is in Argentinië vertegenwoordigd door de firma Multioriginal Parts S.A.- Etman in de stad Bahia Blanca.
Zij is reeds actief in de sector sinds 1961 zowel als invoerder als verdeler van autowisselstukken. In totaal heeft zij 6 verkoopppunten
en heeft ze de ambitie om haar productgamma uit te breiden. Voor meer inlichtingen: www.portaletman.com.ar/

GROUPAUTO BOLIVIA
In Bolivië is Groupauto vertegenwoordigd door de firma COVIMOR REPUESTOS Sas.
Deze zit in Santa Cruz de la Sierra en bestaat sinds 1985. Zij heeft de naam marktleider te zijn voor deze activiteiten in Bolivië.
Zij bezit 5 verkooppunten, gespreid over het ganse land. Voor meer inlichtingen: www.repuestoscovimor.com

GROUPAUTO COLOMBIA
Colombia telt 3 vertegenwoordigers van Groupauto: Importadora Cali, MAZ-LUV S.A. en Universal de Repuestos SAS.
Zij hebben meer dan 50 jaar ervaring in de automobielsector en zijn vertegenwoordigd door meer dan 25 commercieel verantwoordelijken. Daarenboven hebben zij 8 verkooppunten en zij hebben distributieakkoorden met enkele gerenommeerde leveranciers van
GroupAuto zoals Denso, Philips, Valeo , etc…

NEW

NEW

NEW

12

Groupauto

Take performance

to the X-treme
Tot 130 % krachtiger licht
Philips X-tremeVision autolampen zijn de krachtigste op de markt.
Ze overtreffen alle andere autolampen met tot wel 130% meer
helderheid en een superieure lichtbundel tot wel 130 meter lang.
Dus je ziet verder, reageert sneller en rijdt veiliger.

De krachtigste
halogeen lamp

Standaard

• Tot 130% krachtiger licht*
• Tot 45m langere lichtbundel*
• 20% witter licht (3.700K)*

+130% 3.700K 450uur

*Vergeleken met een standaardlamp

X-tremeVision
www.philips.com/automotive

Philips
X-tremeVision
130m

+45m

Bosch, de multispecialist in de
automotive aftermarket

Een uitgebreid kwaliteitsgamma voor vakmensen in:
 Benzine-injectie

 Bougies en gloeibougies

 Dieselinjectie

 Batterijen

 Filters

 Verlichting

 Remdelen

 Werkplaatsuitrusting

 Starters en dynamo’s

 Elektrische delen en elektronica

 Ruitenwissers

www.facebook.com/BoschAuto

www.bosch-auto.be

Bosch auto ndl

www.extra-points.be
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NOOIT GEEN
HUURGELD MEER
BETALEN!
INDUSTRIËLE GASSEN MET SNELLE OMRUILSERVICE
EN STEEDS WETTELIJK GEKEURDE,
ONDERHOUDEN CILINDERS!

SKF, De betrouwbare partner voor
OEM-autofabrikanten én de aftermarket!
Wist u dat?
 SKF een garage ondersteunend programma biedt: “SKF Pole Position Plus”?
 U hiervoor een eenmalige bijdrage betaalt van 65€ om lid te worden?
 U voor deze prijs deelneemt aan de 3 SKF-technische trainingen?
• SKF producttraining Motordelen
• SKF producttraining Chassis
• SKF producttraining Nieuwe Technologieën
 U een certiﬁcaat ontvangt op naam
 U ondersteuning krijgt op garantieniveau
 U op de hoogte wordt gebracht van:
• SKF-acties & promoties
• Nieuwe montagevideo’s
• Technische bulletins & Pole Position Bulletins
• Toegang heeft tot onze Pole Position Plus website

 Door lid te worden u kans maakt op een levenslange garantieondersteuning
op motordelen?
• Deze garantie enkel geldt op voertuigen met motorschade en indien het
correcte SKF-montagegereedschap werd gebruikt
• U dit ook moet kunnen aantonen
• U 1 à 2 x jaar een producttraining motordelen en wieleindproducten
dient te volgen
• Een expert komt ter plaatse binnen de 72 uren waarbij de onderdelen niet
mogen gedemonteerd worden alvorens het bezoek van deze expert

Meer nog, SKF wil …










U ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden
Samen met u de garantie beoordelingen uitvoeren
Dat u uw “business” nog beter beheert
Dat u uw klant goed informeert bij een volledige herstelling
Dat u het vertrouwen van uw klant behoudt
U informeren over alle nieuwigheden
Zijn kennis en ervaring met u delen
Zijn toegevoegde waarden met u delen
Dat u zich kan onderscheiden van de concurrentie

Kies voor SKF, kies voor kwaliteit en ervaring!

Install conﬁdence
www.vsm.skf.com

Superior StandardS
in remanufacturing

PIRANACONCEPTS.COM

airco compreSSoren
compreSSeurS de climatiSation

remklauwen
etrierS de frein

aandriJfaSSen
cardanS

Stuurpompen
pompeS de direction

Stuurhuizen
crémaillèreS

epS Stuurkolommen
colonneS de direction
électriqueS

www.erabenelux.be

Zorg dat u vrĳ kunt ademen.
FreciousPlus - het nieuwe interieurﬁlter tegen allergenen, schimmels en fĳnstof.

Nu besch
erming me
t
FreciousP
lus!

Als uitlaatgassen, schadelĳke stoffen en allergenen uw auto binnenkomen, vergaat het plezier van het autorĳden
u snel. Traditionele interieurﬁlters voorkomen alleen dat deeltjes zoals stof, pollen, roetdeeltjes of onaangename
geurtjes uw auto binnendringen. FreciousPlus van MANN-FILTER biedt u daarnaast nog extra comfort en zekerheid.
Dit ﬁlter bindt allergenen tot bĳna 100 % en stopt bacteriën, schimmels en fĳnstof vrĳwel volledig. Meer informatie
vindt u op www.frecious-plus.com
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-ﬁlter.com

ALLES UIT
ÉÉN HAND!

VIER MERKEN.
VELE VOORDELEN.
VOLLEDIG ASSORTIMENT!
Met vier sterke merken biedt de Schaeffler Groep vele voordelen: meer kennis en meer service!
Het volledige assortiment biedt reparatieoplossingen in de automotive aftermarket voor aandrijvingstechniek, motor en chassis.
Alle reparatieoplossingen zijn compleet en in OE kwaliteit, hetgeen zorgt voor een professionele en efficiënte vervanging.
LuK, INA, FAG en Ruville. Alles komt uit één hand!
Schaeffler Automotive Aftermarket! Auto-onderdelen in OE kwaliteit. Voor alle voertuigklassen.
Meer werkplaatsinformatie vindt u op:
www.serviceguide.info
Telefoon: +32 495 234 233
SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be

Nieuw assortiment verstralers OSCAR Full LED
Cibié, het welbekende, in verlichtingssystemen gespecialiseerde merk van de Valeo-groep,
presenteert zijn nieuwe assortiment verstralers: Oscar LED. Deze Full LED-verstralers combineren
het fraaie uiterlijk van een hoogwaardig product met moderne LED-technologie voor optimaal
zicht in het donker. In tegenstelling tot halogeenlampen gebruiken LED-lampen geen
gloeidraden om licht te produceren. Het belangrijkste voordeel van LED-technologie is dat
voor een optimale lichtopbrengst slechts weinig energie nodig is.
Het als daglicht zo heldere licht is een
van de unieke aspecten van dit Full LEDassortiment. Het kleinste model, de Mini
Oscar LED, heeft een bereik van 340 meter.
De lichtbundel van de Super Oscar LED voor
trucks heeft zelfs een bereik van 500 meter.
Deze lamp kan bovendien optioneel worden
voorzien van een positielicht.
Dit veelzijdige assortiment bestaat dus uit
producten voor personenwagens (Mini Oscar
LED en Oscar LED) en trucks (Super Oscar
LED). Vergeleken met halogeenlampen gaan
de Oscar LED-lampen tien keer langer mee
en verbruiken ze 70% minder energie.

Dankzij hun ergonomische design zijn de Oscar
LED-lampen veel gemakkelijker te monteren.
Het assortiment biedt een ruime keuze aan
modellen zodat aan alle wensen voor wat
betreft het design kan worden voldaan: de
Oscar LED is behalve in zwart, zwart met een
verchroomde ring en verchroomd ook leverbaar
in een versie waarvan de kleur aan de
persoonlijke wensen kan worden aangepast.
De Oscar LED-verstralers zijn waterdicht. Als test
is de lamp gedurende 1 uur ondergedompeld
geweest in 30 cm diep water. Dit resulteerde in
een IP-waarde van IP67. Verder is de Oscar LED
bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Zo is de lamp 500 uur blootgesteld geweest
aan een temperatuur van 63°C. Tenslotte is de
lamp corrosiebestendig, wat is getest door
de lamp gedurende 400 uur bloot te stellen aan
een zoutwaternevel met een temperatuur van
35°C (voorwaarden ISO 9227). En, wat misschien
nog wel het allerbelangrijkste is: de veiligheid
van het product is gegarandeerd. De producten
kunnen worden gebruikt in combinatie met
12V- en 24V-systemen, waarbij rekening wordt
gehouden met de verschillende internationale
eisen zoals ECE voor Europa, SAE voor de VS en
CCC voor China.
Cibié ontwikkelt al sinds 1919 hoogwaardige,
innovatieve verlichtingssystemen voor de
auto-industrie. Het oorspronkelijke product,
OSCAR Halogeen, wordt op grote schaal gebruikt
in de rallysport en bij races op beroemde en
beruchte circuits overal ter wereld. De kennis
en ervaring die het merk gedurende vele jaren
heeft opgebouwd, heeft geresulteerd in de
nieuwe Oscar LED-technologie.

Toepassingen van de OSCAR koplamp
Personenwagen: 2 OSCAR LED

Zwart Chrome

Zwart

Chrome

Customizable

Bekijk de Cibié OSCAR LED
video voor meer informatie

4WD: 2 OSCAR LED

Truck: tot en met 8 OSCAR LED

OSCARLED

TM

10 0 % L E D T E C H N O L O G I E

MINI OSCAR LED™ 145mm
12/24 V

OSCAR LED™ 180mm
12/24 V

SUPER OSCAR LED™ 230mm
12/24 V

LED there be light
www.valeoservice.com
www.valeoservice.com
Valeo Service Benelux B.V.
Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Nederland
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Nederland
Tel 0800-1233
(NL)
- 0800
39803
(BE)
- 0800
25909 (LUX)
Tel 0800-1233
(NL) - 0800
39803
(BE)
- 0800
25909
(LUX)
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com
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Gates gekozen als
OE-leverancier voor
de nieuwe Jaguar XE
Het OE-succes van Gates schakelt komende maand naar de volgende versnelling wanneer de nieuwe Jaguar XE op de markt
wordt gebracht (mei 2015). De XE is het eerste model van Jaguar Land Rover (JLR) dat een JLR-motor krijgt die ontworpen
en gebouwd is door de prestigieuze autofabrikant. Het is tevens het eerste model dat wordt uitgerust met een door Gates
ontwikkeld, getest en geleverd ABDS-hulpaandrijfsysteem.
De ontwikkeling van de 2.0 liter viercilinder AJ200-motor (of
Ingenium-motor) is een belangrijke stap in de verbintenis tussen JLR en Gates, die al eerder riemen maar nog geen metalen
onderdelen voor de aandrijfsystemen van JLR had geleverd.
«Gates-specialisten in het Europese testcentrum in Duitsland
hebben het hulpaandrijfsysteem ontworpen en het OE-team
van Gates in het Verenigd Koninkrijk heeft het project beheerd. De spanrollen en meelooprollen zijn vervaardigd in een
Gates-fabriek in Izmir, Turkije, terwijl de riemen geproduceerd
zijn in onze fabriek in Balsareny, Spanje. Onze Europese OEactiviteit is een groot internationaal succes», aldus Casper
Haenbeukers, manager voor Metal Application and Development bij Gates.
Door dit succes neemt de hoeveelheid werk die Gates voor
JLR verricht enorm toe, van een plek buiten de top tien van
beste Gates-klanten wat verkoopopbrengsten (2011) betreft,
naar een plaats in de top vijf tegen de tijd dat de geplande
productiepiek bereikt is (2018).
Nick Herbert, OE global business manager bij Gates (Europa),
vertelt over een aantal uitdagingen waaraan Gates het hoofd
moest bieden tijdens de ontwikkeling van het hulpaandrijfsysteem voor de nieuwe Ingenium-motor van JLR:
«Er zullen verschillende benzine- en dieselmotoren beschikbaar zijn voor voertuigen in het hele JLR-assortiment,
waaronder de Range Rover, de meest toonaangevende 4x4
ter wereld. Dit voertuig heeft een doorwaaddiepte van 900
mm, wat betekent dat het hulpaandrijfsysteem uitzonderlijke
blootstelling aan aantasting door vuil en binnendringend water moet kunnen verduren. Als je eenmaal geaccepteerd hebt
en begrijpt dat er in bepaalde modellen minder motorruimte
beschikbaar is, wordt het een uitdaging om een veelzijdig
hulpaandrijfsysteem te ontwerpen met onderdelen die voor
iedere toepassing geschikt zijn.»
Het project heeft drie jaar geduurd, vanaf de toekenning
van het contract tot de marktintroductie van het eerste mo-
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del met de nieuwe motor. Gates zet het contract voort met
de rechtstreekse levering van nieuwe onderdelen aan vier
verschillende JLR-fabrieken, waaronder de onlangs speciaal
gebouwde motorenfabriek van JLR in Wolverhampton. Gates
zal ook onderdelen aan JLR leveren voor latere distributie aan
zijn dealernetwerk.
Casper Haenbeukers voegt daaraan toe:
«Gates heeft een aanzienlijke rol gespeeld in de ontwikkeling
en succesvolle introductie van een nieuwe motor in wat de
meest geavanceerde, efficiënte en geraffineerde sports sedan
is die Jaguar ooit gemaakt heeft. Onze OE-ervaring met JLR
is goed geweest voor Gates en vergroot het vertrouwen in
onze productlijn op alle niveaus, van OE tot distributeurs van
onderdelen aan de onafhankelijke auto-onderdelenbranche en
de installateurs zelf.»
Noten voor de redactie
Auxiliary/Accessory Belt Drive Systems (ABDS) worden ook
vaak Front End Auxiliary/Accessory Drive (FEAD)-systemen
genoemd.
Het ABDS-systeem van Gates bestaat uit een spanrol, twee
meelooprollen en een aandrijfriem.
De Ingenium-motor is leverbaar als diesel- of als benzinemotor en er zijn verschillende vermogens beschikbaar. Elke motor is voorzien van het ABDS-systeem van Gates.
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GATES TECHPARTNER
PROGRAMMA
Gates lanceert het TechPartner-programma in de Benelux.
Het Gates TechPartner-programma is gebaseerd op een
drieledige overeenkomst tussen onafhankelijke garages,
groothandelaren en Gates. Het heeft als doel een hecht
partnerschap te ontwikkelen tussen garages,
groothandelaren en Gates.
Als een van ‘s werelds vooraanstaande
fabrikanten van riemen en spanrollen,
weet Gates dat veel voortijdige problemen
in aandrijfsystemen geen verband houden
met garantiekwesties. “Uit onze analyse van
de claims blijkt dat 97% van de gevallen te
wijten is aan installatiefouten. Veel van die
fouten kunnen voorkomen worden door
training, toegang tot goede technische ondersteuning en door de juiste gereedschappen
te gebruiken”, stelt de initiatiefnemer van het
programma, Wim Goossens, Marketing Director Europe.
Het Gates TechPartner-model is ontwikkeld om de vervangmarkt een meer uitgebreide
technische ondersteuning te bieden en om de best practices te promoten onder
installateurs van Gates-producten. Gates wil niet alleen de levering van OE-reserveonderdelen garanderen. De onderneming heeft ook grote vooruitgang geboekt bij het
verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van haar informatie, en gaat technische
expertise en ervaring met de Gates TechPartners delen. Het model biedt installateurs de
mogelijkheid om de marktontwikkelingen bij te houden en een exclusief verlengde garantie
zorgt voor rust en zekerheid.
Door deel te nemen aan het programma komen professionele installateurs in aanmerking
voor een verlengde garantieperiode van twee jaar bovenop de wettelijk voorgeschreven
twee jaar. Om van deze verlengde garantie te kunnen genieten verbinden de installateurs
zich om de vereiste diepgaande technische training omtrent aandrijfsystemen
te volgen en om Gates-onderdelen zoals voorgeschreven, volgens de
correcte installatieprocedure en met gebruikmaking van het speciale
gereedschap te installeren.
Naast een uitgebreid gamma biedt Gates de installateurs technische
ondersteuning, gespecialiseerde gereedschappen, kosteloze
training en installatie-informatie aan. Ook ontvangen zij
een Gates TechPartner-muurschild.
Als groothandelaars de TechPartner-overeenkomst
aangaan, genieten zij van de technische en
commerciële toegevoegde waarde die zij voor hun
klanten vertegenwoordigen. Zij leveren de Gatesonderdelen aan de professionele installateur en
beschikken over de Gates-producten en bijpassende
gereedschappen als hoofdgamma in hun assortiment.
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Alles loopt gesmeerd...
met de oliën van HELLA.
Olie speelt een belangrijke rol in het aircosysteem: zowel bij
het vervangen van de compressor als bij het uitvoeren van
de airco-service. Maar wist u dat het gebruik van de juiste
hoeveelheid compressorolie bepalend is voor een veilige en
duurzame werking van de installatie? Het gebruik van onjuiste hoeveelheden kan immers leiden tot compressorschade.
Wij geven u graag enkele tips om dit te vermijden!
Bepaling van de juiste hoeveelheid olie in het aircosysteem
vereist een hoge nauwkeurigheid. Het gebruik van onjuiste
hoeveelheden kan immers leiden tot compressorschade.
Vulhoeveelheden voor olie bij vervanging van de compressor met spoelen
Compressoren worden bij aflevering steeds met een bepaalde
hoeveelheid olie gevuld. Door de verschillende montagemogelijkheden zal deze niet altijd de juiste hoeveelheid olie bevatten. Het is daarom zeer belangrijk om de compressor vóór de
montage nog met de juiste hoeveelheid olie af te vullen. Om de
compressor correct af te vullen, moet alle olie afgetapt en opgevangen worden. Vervolgens dient de compressor opnieuw

gevuld te worden met de volledige systeem-hoeveelheid olie
die wordt voorgeschreven door de voertuigfabrikant.
Vulhoeveelheden voor olie bij vervanging van de compressor zonder spoelen
De hoeveelheid olie die een nieuwe compressor nodig heeft , is
afhankelijk van een aantal factoren. Zo wordt een deel van de
olie (ongeveer 50%) samen met de te vervangen compressor
uit het systeem verwijderd.
Het is absoluut noodzakelijk dat deze verwijderde hoeveelheid olie weer aangevuld wordt in de nieuwe compressor. In
dit geval dient de afgetapte hoeveelheid olie in een maatbeker gemeten te worden. De nieuwe (eerst leeggemaakte) compressor wordt dan gevuld met dezelfde hoeveelheid nieuwe
olie als uit de oude compressor is gekomen. In beide situaties,
met en zonder spoelen, moet de compressoras zowel bij het
aftappen als bij het vullen 10x worden rondgedraaid. Bij het
verwijderen van de olie is dit nodig om zo veel mogelijk olie uit
de compressor te krijgen. Bij het vullen is dit belangrijk voor
het gelijkmatig verdelen van de olie.

MoTip Cable Protect
De steenmarters zijn weer terug en knagen lustig kabels en leidingen van auto’s stuk. Om dit probleem tegen te gaan, heeft
MOTIP DUPLI GROEP het ideale hulpmiddel: MoTip Cable Protect. Deze spray brengt een speciale, kleverige beschermlaag
aan die ervoor zorgt dat de marters de behandelde ondergrond vermijden.
De spray is transparant, heeft een uitstekende hechting en
voorkomt dat marters schade aan gaan richten aan bekabeling en leidingen: De knaagdieren houden niet van de beschermende kleverige film die wordt aangebracht. Door de speciale
samenstelling kan de spray zelfs aangebracht worden op bewegende delen.
MoTip Cable Protect geeft een langdurige bescherming en is
reuk- en smaakloos. Het product is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen.
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Tweedelig vliegwiel
DMF CheckPoint

Zo gebruikt u de DMF CheckPoint-app!
Voer de referentie van het tweedelig vliegwiel in
met het Toetsenblok.
De volgende informatie wordt weergegeven:
• Max. vrije hoek (°)
• Tanden starterkrans (aantal)
• Max. kantelspeling (mm)
• Voorlastschijf? (Ja/Nee)
• Zijn nieuwe bevestigingsbouten
voor het DMF vereist? (Ja/Nee)
• Aanhaalmomentinstellingen (Nm)

U kunt de taal wijzigen via Instellingen. In de
Help vindt u gedetailleerde informatie in de Verklarende Woordenlijst plus de Contactgegevens.
Als een onderdeelnummer “niet gevonden”
wordt, controleer dan of u de juiste referentie
hebt ingevoerd voordat u via Bijwerken de
meest recente DMF-database downloadt.
Meer werkplaatsinformatie vindt u op:
www.serviceguide.info
Telefoon: +32 495 234 233
SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
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SCHONE LuCHT IN DE AuTO
MEER BESCHERMING TEGEN
ALLERGENEN, SCHIMMELS EN fIJNSTOf
MANN-FILTER introduceert met FreciousPlus een nieuw filter voor
auto-interieurs met biofunctionele coating, daarbij geïnspireerd door
de natuur zelf: met behulp van een nieuwe filterlaag vangt het filter
allergenen en vermindert het de groei van bacteriën en schimmels
met meer dan 98%. Zelfs de kleinste deeltjes fijnstof worden voor
vrijwel 100% uit de lucht gefilterd.
Ludwigsburg, xx, xx 2015 – Volgens informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie behoren allergieën tot de vier vaakst voorkomende
chronische aandoeningen wereldwijd; alleen al in Duitsland leidt ongeveer 20-25% van de bevolking hieraan. Dit wordt verergerd vanwege de belasting door fijnstof, een gevaar waaraan vooral inwoners
van grotere steden en in de buurt van industriegebieden worden
blootgesteld.
De barrière tegen allergenen en bacteriën
Ook in auto’s zorgen pollen, bacteriën en andere minuscule deeltjes
voor allergische reacties bij inzittenden die daarvoor gevoelig zijn: via
de toevoer van buitenlucht of de airconditioning komen deze deeltjes
in het interieur terecht. Dankzij interieurfilters - ook wel pollenfilters
genoemd - wordt de aangezogen lucht gereinigd voordat deze het
interieur bereikt. Dat is precies waar MANN+HUMMEL zich met het
nieuwe interieurfilter FreciousPlus op richt. De filterspecialist heeft
een nieuwe filterlaag met een biofunctionele coating ontwikkeld, die
niet alleen allergenen vangt. De filterlaag voorkomt ook dat schimmels en bacteriën via de ventilatie in het interieur terechtkomen.
Allergenen zijn meestal minuscule eiwitten die zich onder
andere in pollen bevinden. Wanneer pollen openspringen,
kunnen deze allergenen vrijkomen en zich door het interieur verplaatsen. Om dit te voorkomen, maakt het nieuwe
interieurfilter FreciousPlus van MANN-FILTER gebruik
van polyfenol. Deze werkzame stof zit in veel planten,
bijvoorbeeld in groene thee en beschermt op meerdere manieren. Als bestanddeel van de biofunctionele
coating werkt het polyfenol als een vangmiddel voor
vrijgekomen allergenen en bindt deze voor meer dan
98%.
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Een andere functie van de biofunctionele laag is de antimicrobiële
werking. Hierdoor blokkeert FreciousPlus de vermeerdering van allergene bacteriën en schimmels.
Ook het binnendringen van voor de gezondheid schadelijk fijnstof
wordt door het hoogwaardige filtermedium voor nagenoeg 100 procent tegengegaan. Fijnstof bestaat uit deeltjes met een doorsnede die
ongeveer 70 keer kleiner is dan een mensenhaar. Deze deeltjes zijn zo
gevaarlijk omdat ze diep in de longen kunnen doordringen. De ultrafijne deeltjes hiervan komen via de longblaasjes zelfs in de bloedsomloop terecht en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid doordat ze
hart- en vaatziekten veroorzaken en de levensverwachting aantasten.
Een andere laag van het nieuwe interieurfilter verwijdert bovendien
onaangename geurtjes en schadelijke gassen zoals ozon, zwaveldioxide of stikstofoxide. De basis voor de luchtreiniging wordt gevormd
door het hoogwaardige actieve-koolstofgranulaat, dat wordt gewonnen uit de schil van de kokosnoot.
FreciousPlus is vanaf februari 2015 overal verkrijgbaar. Op www.frecious-plus.com kunnen automobilisten online meer te weten komen
over de productinnovatie en de functies ervan. Daar vindt u ook het
juiste interieurfilter voor uw auto en een leverancier bij u in de buurt.
Ga voor meer informatie naar het YouTube-kanaal van MANN-FILTER
en gebruik de zoekterm FreciousPlus.
Vervang het interieurfilter regelmatig
Het ventilatiesysteem van een auto zuigt enorme hoeveelheden buitenlucht naar binnen in het interieur. Tot wel
540.000 liter per uur. Voor het interieurfilter betekent
dit hard werken en na verloop van tijd boet het filtermedium vanwege de deeltjesbelasting aan kracht in.
Een gezond klimaat voor patiënten met allergieën,
astma, voor kinderen en personen die veel in de
auto zitten, is alleen gegarandeerd als het filter regelmatig wordt vervangen. MANN-FILTER adviseert
het interieurfilter jaarlijks of elke 15.000 kilometer
te vervangen.

SKF-gereedschapsets*

De ideale combinatie voor de
beste reparatie!
Technici kunnen correct en snel te werk gaan bij het vervangen
van de distributie bij een breed gamma van populaire
voertuigen, dankzij de beschikbaarheid van de tien nieuwe
distributiegereedschappen.
• Ontworpen om het distributiesysteem bij een breed gamma
van populaire voertuigen correct en veilig te blokkeren voordat
aan de vervanging van distributie wordt begonnen.
• Elke gereedschapset bevat een QR code waarmee de montageinstructies met stap-voor-stap richtlijnen zijn te downloaden.
• 10 gereedschapsets dekken een gecombineerd totaal van
90 SKF distributiekits en distributiekits met waterpomp
die relevant zijn voor meer dan 5.000 populaire
personenwagens en lichte commerciële voertuigen.
Zolang de voorraad strekt.

*

Install conﬁdence
www.vsm.skf.com

Informatie

Opgelet!

Uw veiligheid, onze prioriteit.

Ruitenwissers van Bosch:
voor gegarandeerd helder zicht
Tijdens het autorijden is helder zicht een belangrijke veiligheidsfactor.
De ruitenwissers van Bosch garanderen het perfecte wisvermogen, zelfs onder
extreme weersomstandigheden. Vele autofabrikanten vertrouwen op Bosch voor
de basisuitrusting van hun voertuigen. Bosch biedt hen de knowhow om het
rijden steeds veiliger te maken.
Met meer dan 85 jaar ervaring en innovatie in ruitenwissersystemen, vanaf de eerste
elektrische ruitenwisser tot de beugelvrije Aerotwin-ruitenwisser, is de nodige
expertise in eigen huis aanwezig. Het hele productieproces is in eigen beheer, vanaf
de keuze van de nodige grondstoffen tot de afwerking van het product.

De betrouwbare kwaliteit
Het Twin-rubber met speciale coating
staat garant voor een geluidloos
en perfect wisresultaat op lange
termijn. Bovendien garanderen wij
een uniforme kwaliteit over het gehele
assortiment. Wist u trouwens dat onze
ruitenwissers in dezelfde fabrieken
worden gemaakt en op dezelfde
productielijnen vervaardigd worden als
de ruitenwissers die ook aan de eerste
montageklanten worden geleverd?

Bosch - specialist in
ruitenwissersystemen
Als 1e montagefabrikant van
ruitenwisserbladen gaan wij niet enkel
voor een helder zicht, maar met zo’n
380 referenties bovendien ook voor
een optimale dekkingsgraad van het
rijdende wagenpark - die namelijk meer
dan 99% is.

Waarom ruitenwissers vervangen?
Omzet in uw werkplaats verzekerd want de volgende redenen leiden tot
vervanging van de ruitenwissers:
• Het rubber is een materiaal dat slijt op een natuurlijke wijze, of het nu gebruikt
wordt of niet.
• Zure regen, UV-stralen, het ozon van uitlaatgassen en koude zorgen voor een
snellere slijtage.
• Versleten rubber laat waterstrepen en -sporen na op de voorruit.
• Bij het ouder worden van het wisserblad gaat het stroever lopen, wat op zijn
beurt leidt tot mindere wisprestaties, meer geluidsproductie en zelfs schokken
van de wisserbladen.
• Hetzelfde verhaal geldt voor conventionele metalen wissers waarbij speling
tussen de verbindingspunten zal ontstaan. Deze extra speling leidt tot meer
geluidsontwikkeling en minder efficiënte wisprestaties.
• Rubber is een soepel materiaal dat zich gemakkelijk aan de vorm van de
voorruit aanpast, maar daardoor is het ook fragiel. Wanneer de ruitenwisser
over een bevroren vooruit beweegt, kunnen de ijskristallen het rubber
beschadigen met micro-insnijdingen. Hetzelfde geldt wanneer zand of andere
resten (insecten, modder, etc…) zich op de voorruit bevinden.

Informatie

Opgelet!

Uw veiligheid, onze prioriteit.
Veiligheid kent geen compromissen
Bosch-remblokken en
remschijven
Als 1ste montagefabrikant en complete
aanbieder van alle remproducten
behoren de remblokken en de
remschijven elk tot één van de 26
productlijnen in dit gamma. Het gaat
uitsluitend om kwaliteitsproducten
die aan de strenge specificaties van
de constructeurs voldoen. Met een
dekkingsgraad van 95% en een zeer
competitieve prijsstelling wordt de
keuze voor een betrouwbaar product
wel heel erg gemakkelijk gemaakt.

Remblokken:
rijden zonder risico

Remschijven:
kwaliteit gegoten uit één stuk.

De Bosch-remblokken hebben een
geluidsdempende remvoering, welke
een mengsel is van 3 belangrijke
ingrediënten: metaal, fenol en rubber.
Omzet in de werkplaats verzekerd
want de volgende situaties leiden tot
vervanging van de remblokken:

De Bosch-remschijven zijn uiterst bestand tegen temperatuursschommelingen
door het gebruik van een hoog gehalte aan koolstof. De schijven zijn bovendien
niet enkel gecoat voor het visuele aspect maar dienen daardoor niet meer ontvet
te worden, wat u dan weer kostbare tijd bespaart. Ook bij de remschijven is
de omzet in de werkplaats gegarandeerd want de volgende situaties leiden tot
vervanging van de remschijven:

• na een controle: elke 15.000 km,
• na het standaard
vervangingsinterval: elke 30.000 km,
• bij het vervangen van de remschijven:
uiterst belangrijk en verplicht om op
dit moment ook de remblokken te
vervangen.

• na een controle: elke 30.000 km,
• na het standaard vervangingsinterval: elke 60.000 km,
• bij beschadigde schijven: zijdelingse slingering
(trillingen in het stuur bij het remmen) of wanneer deze gegroefd zijn.

www.osram-benelux.com

OSRAM LEDriving ® F1
De nieuwe LED design mistlampen worden aangedreven door OSRAM automotive LED technologie. Deze
verlichtingsoplossing creëert een perfecte lichtbundel, die u een sterk verbeterd zicht biedt, waardoor niets ontsnapt
aan uw aandacht.
Unique Selling Propositions
– 3 jaar garantie
– Single-function: LED mistlamp
– Laag energieverbruik
– Compatibel voor 12V
– Eenvoudige installatie dankzij ingebouwde control box
– Kleurtemperatuur: max. 6.000K
– ECE-goedkeuring R19 F3
– Volledig in overeenstemming met wereldwijde
regelgevingen CE, SAE, CCC en IP

– IP-code: IP67K
– Toepasbaar in hybride auto’s & start-stop systeem

OSRAM LEDriving ® F1
Matchcode

EAN

LEDFOG201

4052899197985

Light is OSRAM

12V

7W

460 g

6000K

5000 h

€ 109,00

Monroe® Safety Expert App
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SPRL JUMET PIECES
Rue Pierre Bauwens 122 • 6030 Marchiennes-Au-Pont
Tél 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

6

MOTORSERVICE
Chaussee de Waremme 20 • 4500 Huy
Tél 085 21 15 77 • magasin@mshuy.be

1

COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
Tél 060 21 13 92

7

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

2

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

8

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

3

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

9

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

4

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

10 VB PARTS N.V.
Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
Tél 051 24 06 05 • www.vbparts.be
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13

Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tél 069 781 343 • Fax 069 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

1

11

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

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

e

13 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
Tél 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be
14 REMRAAD N.V.
Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be
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ICTS SERVICES • ZEEBRUGGE
ICTS SERVICES • ANTWERPEN
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • OOIGEM
EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • AVELGEM
CENTRE SERVICE TRANSPORT • MOESKROEN
ANTWERP TRUCK EN TRAILER SERVICES • GROBBENDONK
SERVICE VAN DEN HOUT • WEELDE
CONTAINER & TRAILER SERVICE LIMBURG • GENK

V.U.: E. Dubois - GAU Belgium – Rue Blanche, 15 - B-7608 Wiers - oplage 6.000 ex
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