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Voorwoord
Het jaar 2015 loopt stilaan ten einde!
Vanaf begin december hebben verschillende activiteiten zich snel opgevolgd:
de Truck Races in Zolder, 25 jaar Groupauto International, Suppliers meeting in
Monaco en ten slotte ons jaarlijks fabrieksbezoek begin november dat dit jaar georganiseerd werd door SKF in Italië. Meer daarover in de volgende pagina’s.

Etienne Dubois

De markt is volop in beweging. Iedereen kijkt naar iedereen zonder te weten wat
2016 ons gaat brengen. Word dit het jaar van de grote veranderingen zoals we meegemaakt hebben in Nederland de laatste twee jaar? Sommige tekenen wijzen in die
richting. Verschillende groeperingen zijn alvast volop aan het herstructureren.

General Manager

De ontplooiïng van Groupauto International vindt vooral plaats in Noord- en ZuidAmerika. Wij hier in België hebben een nieuw lid mogen begroeten met name
“Ide Service”; tevens zijn we, voor een grotere nationale dekking, nog op zoek naar
andere leden.

Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium

Hét grote nieuws bij de constructeurs was natuurlijk de pollutiefraude bij VW.
Sommigen vragen zich af of zij de enigen zijn die valse waarden hanteerden om hun
testen te verbeteren en op deze manier veel geld hebben uitgespaard op het onderzoek en de ontwikkeling om dieselmotoren milieuvriendelijker te maken.

T +32 (0)69 781 343
F +32 (0)69 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com

Ook bij de toeleverbedrijven zijn er verschillende herstructureringen en overnames
te melden: dit is o.a. het geval bij Bosal, Mann+ Hummel en Federal Mogul.

www.GroupAutoBelgium.com
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FULL-LED TECHNOLOGIE

ADAPTIEVE VERLICHTING
voor Volkswagen Golf VII

LED ACHTERLICHT
voor SEAT Leon

LED MISTLAMP
voor BMW 6 serie

100% VALEO TECHNOLOGIEËN
BESCHIKBAAR VOOR DE VERVANGINGSMARKT

www.valeoservice.com
Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Nederland
Tel 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LUX)
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com

© 2014 Valeo Service - Société par Actions Simplifiée - Capital 12.900.000 euros - 306 486 408 R.C.S. Bobigny • Conception : www.pension-complete.com

KOPLAMP
voor SEAT Leon

IN DE KIJKER

LEDVERLICHTING

LED’s – Modetrend of licht van de toekomst?
Geen enkele technologische verlichtingsoplossing heeft de
afgelopen jaren zo’n snelle stappen voorwaarts gemaakt als
de elektroluminescentiediode of Light Emitting Diode (LED).
Die heeft zich opgewerkt van een zwak, rood opgloeiend waarschuwingslampje naar de koplampen van auto’s. LED’s spelen
een belangrijke rol in de autoverlichting van de toekomst.
LED’s staan in het algemeen bekend om hun lange nuttige levensduur, die zelfs vaak de levensduur van het voertuig overtreft. Daarnaast onderscheiden deze kleine lichtbronnen zich
door hun lage energieverbruik in signalisatielampen.
Hogere prestaties met LED’s
De eerste koplampen die gebruikmaken van LED-technologie
hebben vanuit het gezichtspunt van verlichtingstechnologische prestaties al het niveau van de xenonkoplampen bereikt.
Er moet echter nog veel werk verricht worden. Nog altijd zijn
er geen enkelvoudige LED’s die evenveel licht produceren als
een xenonlamp. Daarvoor zijn altijd meerdere diodes noodzakelijk. Op dit moment zijn er nog altijd minimaal twee modules
vereist per koplamp.
Voordelen van LED’s
De voordelen van LED’s zijn:
- Hoge mate van kleurhelderheid, of met witte LED’s een
lichtkleur die op daglicht lijkt;
- Laag energieverbruik;
- Lange nuttige levensduur: ze produceren betrouwbaar licht
gedurende ongeveer de levensduur van een auto en hoeven
slechts in uitzonderingsgevallen vervangen te worden;
- Minimale warmteopwekking en geen UV-straling die schade
zou kunnen veroorzaken aan transparante kunststof onderdelen;
- Hoge mate van slagvastheid;
- Afmetingen: LED’s zijn erg klein en bieden daardoor aantrekkelijke nieuwe vormgevingsmogelijkheden.

4

Groupauto

Kortere reactietijden
Een andere eigenschap van LED’s is belangrijker voor signalisatielampen: hun korte reactietijd. Het volledige lichtrendement is na circa een milliseconde beschikbaar. Gloeilampen
vereisen daar ongeveer 200 milliseconden voor en een gasontladingslamp bereikt zijn volledige lichtvermogen op zijn
vroegst pas na 4 seconden. De bliksemsnelle activering van
het halfgeleiderlicht is een bijzonder voordeel voor remlampen. Vergeleken met een traditionele gloeilamp van 21 watt
lichten LED’s bij een snelheid van 120 km/uur ongeveer 6 meter eerder op . Dit kan van doorslaggevende betekenis zijn
voor het voorkomen van een kopstaartbotsing. Ook bij gebruik
in richtingaanwijzers is het snelle oplichten van LED’s bij de
eerste maal knipperen een voordeel. Om dezelfde lichtstroom
te produceren in een remlicht verbruiken LED’s overigens
slechts 4 watt in plaats van 21 watt.

Meer vormgevingsmogelijkheden
Er bestaan al voertuigen die volledig voorzien zijn van LEDverlichting voor alle functies (dimlicht, grootlicht, richtingaanwijzers, dagrijverlichting, parkeerverlichting). Een voorbeeld daarvan is de nieuwe Mercedes E-klasse. Dit model is
standaard uitgerust met LED dimlichten. De fabrikant is erg
enthousiast over de vormgevingsmogelijkheden die samenhangen met de nieuwe technologie. Koplampen kunnen volledig nieuwe vormen krijgen, bijvoorbeeld bestaande uit rechte
of gebogen lijnen. Ook adaptieve lichtverdeling kan verkregen
worden met LED’s. Daartoe worden individuele LED’s in- of
uitgeschakeld. De regeling daarvan kan ook elektronisch uitgevoerd worden, terwijl dit bij xenon- en halogeensystemen
vaak wordt gedaan met multifasemotoren.
LED’s zijn al sterk vertegenwoordigd als het gaat om signalisatielampen. Hier kunnen ze hun voordelen ten volle benutten.
Er is geen actieve koeling vereist om om de gewenste prestaties te kunnen leveren. Achterlichten, richtingaanwijzers en
dagrijverlichting worden energiebesparende lampen die langer meegaan dan de levensduur van de auto.
Luchtkasteel?
Gloeilampen zullen echter ook in toekomstige auto’s een
plaats blijven houden. Als het aankomt op lichtfuncties vormen gloeilampen een goede keuze als ze slechts zelden gebruikt worden. Voorbeelden daarvan zijn achteruitrijlampen
en achtermistlampen. Die worden tijdens de levensduur van
een auto zo weinig gebruikt dat hun energieverbruik geen
kwantificeerbare rol speelt en evenmin de nuttige levensduur
van een traditionele gloeilamp ooit bereikt zou worden. Halogeenlampen in koplampen zullen nog vele jaren meegaan.
De economische halogeentechnologie in koplampen zal een
dominante rol blijven spelen, en met name in het buitenland,
in opkomende economieën die ambities hebben voor massamotorisering. Overigens zal de gasontladingstechnologie in
xenonlampen nog geruime tijd het beste licht bieden.
Interieurverlichting
Ook in het interieur winnen LED’s terrein. Voor instrument- en
waarschuwingslampen wordt op dit moment nauwelijks nog
iets anders gebruikt. Daardoor zal het tijdrovende, irriterende
en dure vervangen van defecte minilampen geleidelijk tot het
verleden gaan behoren. Het nadeel is dat het individueel vervangen van een defecte diode vaak niet mogelijk is. In dat geval moet de hele unit vervangen worden.
Philips werkt op dit moment aan vervangbare lichtbronnen
met LED-technologie. Ook achteraf monteren zal vaak aangeboden worden. Dit betekent het aanbrengen van LED’s in
de lamphouders van conventionele signaleringslampen. Aangezien alle lichtfuncties aan de buitenkant van het voertuig
relevant zijn voor de veiligheid, moeten al deze lichtbronnen
een typegoedkeuring dragen. U kunt deze herkennen aan de
aanwezigheid van een E-markering. Als die niet aanwezig is,
mag de lamp alleen gemonteerd worden in het interieur van

de auto. Het later aanbrengen van lampen in het auto-interieur is uit zowel wettelijk als technisch oogpunt ongevaarlijk.
Philips produceert deze onder meer in overeenstemming met
de kwaliteit van originele apparatuur, en passend voor verschillende lamphouders.
Pas op bij het later monteren van LED-lampen! Bij lampen die
goedkeuring behoeven, d.w.z. alle lampen die aan de buitenkant van de auto werken, dient u geen retrofit-producten te
gebruiken. Dat heeft te maken met zowel technische als zuiver
wettelijke redenen. Vaak wijkt de geconcentreerde lichtstraling
van retrofit-lampen af van die van gloeilampen, want die stralen aan alle kanten licht uit. Iets wat correct werkt voor richtingaanwijzers kan problemen veroorzaken bij het verlichten
van de kentekenplaat. Ook kunnen er problemen optreden als
het voertuig is uitgerust met een lampenbewakingssysteem.
Dat kan het lagere vermogen als een storing beschouwen en
een waarschuwing afgeven. De enige oplossing is een parallel
over de LED geschakelde weerstand (Canbus-adapter) die het
resterende energieverbruik nabootst en zo een lampstoring
voorkomt . Deze adapters laten zich gemakkelijk installeren en
hebben geen negatieve invloed op de prestaties van de lampen en het warmtebeheer van de LED-oplossing.

Groupauto
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LED’s overdag
Om veilig rijden te verbeteren, hebben veel Europese landen
aanbevelingen ingevoerd voor dagrijverlichting (DRL). Normale koplampen werpen een lichtbundel op de weg. In plaats
daarvan verstrooien LED dagrijlampen het licht in alle richtingen en dat verbetert de zichtbaarheid. Dankzij de LEDtechnologie gaan de lampen even lang mee als de auto zelf.
Vele jaren lang was dagrijverlichting in Duitsland even controversieel als de snelheidslimieten op de snelweg. Ervaringen
in andere landen en talloze wetenschappelijke onderzoeken
hebben echter een duidelijk positieve invloed op de verkeersveiligheid aangetoond. Het vaakst gebruikte argument van de
tegenstanders was het hogere verbruik. Wat dat betreft deden
werkelijk afschuwelijke statistieken de ronde. Er werd beweerd
dat het meerverbruik kon oplopen tot wel driekwart liter per
100 kilometer. Fatsoenlijke metingen bevestigden echter dat
dit 0,15 tot 0,18 liter was, rijdend met gedimde koplampen. Als
er speciale dagrijlampen worden gebruikt, zijn het vermogen
en het brandstofverbruik veel lager. Er zijn bijvoorbeeld halogeenlampen van 8 watt op de markt. Hun energieverbruik
bedraagt circa 0,03 liter per 100 kilometer, en dat is nauwelijks
meetbaar. Met types op basis van LED’s ligt het verbruik ver
beneden de grenzen van wat te verifiëren is. De wens om naderhand dagrijverlichting aan te brengen, heeft dit enigszins
gestimuleerd. Ten aanzien van de kwaliteit van dagrijverlichting dient overwogen te worden dat naderhand aan te brengen universele oplossingen door tal van leveranciers worden
aangeboden. Slechts enkele daarvan zijn echter geschikt voor
langdurig gebruik, dus het is aan te bevelen merkproducten te
gebruiken. Producten zoals de Daylight 4 , die LED’s van OEMkwaliteit gebruiken, verhogen de zichtbaarheid en daardoor
de veiligheid van weggebruikers (figuur 37). Ook ontwerpaspecten mogen niet onderschat worden. De naadloze integratie
van dagrijverlichting in de standaard apparatuur betekent dat
de vele beperkingen die eraan worden gesteld waarschijnlijk
zullen gaan wankelen. Maar de branche heeft in dit opzicht
ook gereageerd en biedt nu ook exclusieve designs voor het
later monteren van dagrijverlichting, zoals de DayLightGuide
(figuur 38).
LED’s als hulp bij het werk
Verlichting in de werkplaats is een vaak veronachtzaamd
onderwerp. Zij draagt echter sterk bij aan niet alleen het
scheppen van een aangename werkomgeving maar ook het
versterken van het concentratievermogen van professionele
monteurs. Verder is het zo dat hoe helderder het licht is, des
te meer het moet lijken op het blauwachtige daglicht, zodat
mensen comfortabeler, zonder oogvermoeidheid of hoofdpijn en beter, veiliger en productiever kunnen werken. De
voordelen van LED’s waarvan wordt geprofiteerd in de automobielverlichting zijn ook van toepassing in de professionele
context. De meeste automonteurs en liefhebbers kennen wel
de frustrerende ervaring van het rondtasten in een donkere
motorruimte. Met name in een werkplaats kan verlichting het
inspectiewerk verbeteren, zoals kortdurende inspecties, visu-
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ele controles, werken in zeer nauwe ruimten en ook bij mobiel
gebruik. LED’s hebben als verlichting in de werkplaats aan populariteit gewonnen doordat de meeste huidige lampleveranciers, zoals Philips, hun assortiment hebben ontworpen rondom gemakkelijke en comfortabele lichthulpmiddelen die klein,
flexibel, robuust en handenvrij zijn en een zeer efficiënte lichtopbrengst leveren. Steeds meer producten worden voorzien
van LED-technologie aangezien die zich heeft bewezen als de
beste verlichtingstechnologie in de werkplaatsomgeving.
LED’s in werkplaatslampen bieden de volgende voordelen:
- LED’s zijn laagspanningsapparaten: er is geen gevaar van
mogelijk fatale elektrische schokken
- Het is een product met een lange levensduur: LED’s zorgen
ervoor dat de batterijen van de werkplaatslamp tot 10 maal
langer meegaan en de LED’s zelf gaan tot 50.000 uur mee.
- LED’s werken met een microprocessor die tijdens langdurig gebruik een constante verlichtingsintensiteit levert voor
minder oogvermoeidheid en minder hoofdpijn.
- LED werkplaatslampen zijn 2x efficiënter dan spaarlampen
en 5-20x efficiënter dan halogeen- of gloeilampen.
- De LED is een koele lichtbron: er bestaat geen gevaar voor
verbranding van de huid bij per ongeluk aanraken of voor
brandgevaar op de werkplek.
- De LED werkplaatslamp is een milieuvriendelijke verlichtingsoplossing voor de werkplek, waarin geen kwik (zoals
in fluorescentielampen) of lood (zoals in loodbatterijen) is
verwerkt.
- Het LED-licht kan miljoenen malen in- en uitgeschakeld worden en geeft bij inschakelen onmiddellijk respons. Dat is anders dan bij spaarlampen die slechts een paar duizend keer
geschakeld kunnen worden en langzaam opstarten.
- LED’s zijn solid-state lichtbronnen die nagenoeg onbreekbaar zijn.
- Ideaal voor werking op oplaadbare batterijen.
- Sommige LED werkplaatslampen zijn snoerloos en dus gemakkelijk overal mee te nemen.

IBS Scherer GmbH

ZODAT ALLES ROND LOOPT.

Uw voornaamste premium- producent en leverancier voor de industriële oppervlaktereiniging en instandhouding.

Wij zijn een totaalaanbieder voor
INSPECTIE > ONDERHOUD > REINIGING.

Voor PROFIS van PROFIS.

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim
Pub_NL.pdf 1 29/10/2015 10:14:37

Tel.: +49 (0) 67 01-93 83-0
Fax: +49 (0) 67 01-93 83-33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Bezoek ons op internet

www.ibs-scherer.nl

Alleen de inhoud telt.

In verpakkingen van MANN-FILTER vindt u uitsluitend de beste ﬁlteroplossingen, gemaakt volgens
de normen voor eerste-uitrustingskwaliteit. Daarnaast kunt u bĳ MANN-FILTER evenzeer vertrouwen
op ons enorme assortiment met een marktdekking van meer dan 97% in Europa. Inclusief optimale
ondersteuning door onze betrouwbare handelspartners. Met minder moeten professionals geen genoegen nemen.
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-ﬁlter.com

REMMENREINIGER
•

hoog oplossend vermogen

•

laat geen residu achter

•

niet geleidend en niet corrosief

•

krachtig, gericht spuitbeeld

Ref.:

000563

EAN:

8711347005635

Inhoud:

500 ml

Bij aankoop van 10 stuks, 2 stuks GRATIS!
Actie geldig van 15/11/2015 tot en met 15/01/2016

BESTELFORMULIER
Indien u gebruik wil maken van deze actie, gelieve dan uw gegevens in te vullen op
dit formulier en het terug te sturen naar uw verdeler.

Naam:

……………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………

Besteldatum:

……………………………………………………………………………………………………

Uw referentie:

……………………………………………………………………………………………………

Bestelling: ………… x 000563

GROUPAUTO INTERNATIONAL

SUPPLIER MEETING &
25 YEARS OF GROUPAUTO
INTERNATIONAL IN MONACO
In oktober vond onze internationale “Supplier Meeting” plaats
in het wondermooie Monaco. Alles was daar piekfijn geregeld!
Wij waren met 4 personen vertegenwoordigd en hebben zeer
vruchtbare vergaderingen gehad met onze internationale
partners.
Gedurende de “Suppliers Award” ceremonie heeft de heer
Hans Eisner, samen met de stichter Dhr. Gerard Leduc en de
eerste leden, de geschiedenis van 25 jaar GroupAuto International uit de doeken gedaan.
Het was tenslotte “GroupAuto Belarus” die verkozen werd tot
lid van het jaar 2015!
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GROUPAUTO 2015 AWARDS

BOSCH: Marketing Award

PHILIPS: Quality Award

ZF: Sales Award

VALEO: Logistics Award

GROUPAUTO BELARUS: Member of the Year

SCHAEFFLER: Supplier of the Year

Groupauto
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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

CAMERA,
LICHTEN, ACTIE!

De Camera & Sensor Calibration Tool (CSC-Tool) van HELLA GUTMANN SOLUTIONS
is dé geschikte tool voor bestuurdersassistentie-systemen. Het vakkundig controleren
van camera- en radarsystemen in voertuigen van alle klassen wordt comfortabeler dan ooit.
Alweer zo’n goede oplossing.
Kijk voor meer informatie
informatie op
opwww.hella.nl
www.hella.be

ACTIVITEITEN

FABRIEKSBEZOEK SKF
Naar jaarlijkse gewoonte heeft er dit jaar een belangrijk evenement plaatsgevonden, namelijk het fabrieksbezoek aan een van
onze partners. Dit jaar heeft SKF op 4,5 en 6 november voor ons
een fantastische reis georganiseerd.
Woensdag 4 november hadden we afgesproken op de luchthaven
van Charleroi met bestemming Bologna.
’s Namiddags en ‘avonds hebben we de stad Bologna met zijn
vele gezellige wijken mogen ontdekken evenals de lekkere keuken.

BOLOGNA

SKF

Donderdagmorgen werden we ontvangen door SKF in haar fabriek in Poggio Rusco waar de cardankoppen gefabriceerd worden. ’s Namiddags hebben we de fabriek van “Lamborghini”, de
bekende sportwagen, mogen bezoeken en Jef Matthee heeft
zelfs een proefrit op de weg mogen doen nadat hij de eerste prijs
van de tombola had gewonnen! Tot slot hebben we in het centrum van de stad mogen genieten van een uitstekende maaltijd
Vrijdag zijn we dan terug huiswaarts vertrokken met tal van
mooie herinneringen.

LAMBORGHINI

Een dikke merci aan
SKF en vooral aan
de VSM Benelux ploeg!
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Philips loyalty pack 12V
Beloon uw loyaliteit en vul
nu uw Wall Dispenser bij

Bezuinig niet opveiligheid,
vervang uw koplampen
altijd tegelijk!
2 nieuwe koplampen zijn veiliger dan 1

Het is belangrijk om uw koplampen per paar te vervangen
Leeftijd gloeidraad

Effectief onderhoud

De gloeidraad van oudere lampen
zal eerder breken.

Het is sneller, makkelijker en goedkoper
om beide koplampen tegelijk te
vervangen, in plaats van 2 x 1.

Verzwakken van licht

Originele kwaliteit blijft

Aan het eind van hun leven
projecteren lampen minder licht,
waardoor uw zicht zal verminderen.

Kies voor originele kwaliteitslampen.
Dit verkleint de kans op vroegtijdig
falen.

www.philips.com/change-in-pairs

Het Loyalty Pack is de navulling voor uw Philips Wall Dispenser en bestaat uit:
- 10xH1
- 20xH7
- 20x5W5
- 20xP21/5W
- 20xC5W
- 10xPY21W

- 10x H4
- 10xH7LLECO
- 20xP21W
- 20xR5W
- 10xW1.2W

brutow
aarde

€643,
exclus
ief

Om uw wederaankoop te belonen krijgt u bij het pakket gratis:
• een set X-tremeVision H7
• een nieuwe poster voor in uw Wall Dispenser
• een poster die u kunt gebruiken om uw klant bewust te maken
dat het beter en veiliger is om lampen altijd per paar te vervangen.
Het bestelnummer is 56476SX.

NU EXCLUSIEF bij PHILIPS:
STARTBONUS 250
Meld je aan op www.automotivediamonds.com en gebruik promotiecode: D9F832
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GOED ONTWIKKELD.

Al sinds de voorlaatste
eeuw staat innovatie bij ons voorop.
132 jaar geleden vond de oprichter van FAG, Friedrich Fischer, de kogelslijpmachine uit.
Dit was de basis voor de hoogste productiekwaliteit van onze wiellagers, die we ook nu nog elke
dag verder perfectioneren voor onze klanten. Dat is Schaeff ler-kwaliteit.
Meer informatie:
www.serviceguide.info
Telefoon: +32 495 234 233
www.schaeff ler-aftermarket.be

“Weer een nieuwe klant gewonnen.
Ik heb hem zonet 100€ en
dure motorschade verder
onderweg bespaard.”

Twee vliegen in een klap!
Monteer een SKF-distributiekit met waterpomp: VKMC.
Een tevreden klant is een nieuwe klant: vervang de distributieriem
en de waterpomp en voorkom motorschade, klachten van de klant
en bespaar de klant tijd en geld.
Monteer betrouwbaarheid met SKF-distributiekits met waterpomp.

Install conﬁdence
www.vsm.skf.com

NEWS - GROUPAUTO BELGIUM

Sinds begin oktober hebben we ook op nationaal niveau een nieuw lid mogen verwelkomen namelijk de firma Ide Service, gevestigd te Pittem en vertegenwoordigd door de heer
Lieven Ide, een befaamd dieselspecialist die zijn activiteiten wil uitbreiden met de verkoop van
auto-onderdelen.

Bovendien hebben sommige leden van onze groepering hun assortiment uitgebreid.
Zo verdeelt Beneparts vanaf heden sommige Bosch productlijnen en is VTE (Vandenabeele) verdeler geworden van het merk KAWE.

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden en er zijn momenteel nog besprekingen aan de gang met verschillende kandidaten.
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NEWS - GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPAUTO INTERNATIONAL
BREIDT UIT IN NOORD- EN
ZUID-AMERIKA
Sinds juli 2015 telt GroupAuto International een nieuw lid in
Noord-Amerika en Canada: “Worldpac INC”.
Ze hebben meer dan 45 jaar ervaring, 115 filialen die verdeeld
zijn over het ganse grondgebied en een zakencijfer hebben
van ongeveer 1M $.

Bovendien zijn in Zuid-Amerika Paraguay, Bolivia en heel recent Colombia de groepering komen vervoegen.
Daarmee zijn we goed vertegenwoordigd op het Amerikaanse
continent.
Nieuwe leden:

Dit is een grote stap in de ontwikkeling van GroupAuto International.

Groupauto
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GROUPAUTO BELGIUM G-TRUCK - TOP TRUCK

2015 ZOLDER
TRUCK RACES
Gedurende het afgelopen weekend van 19 en 20 september
hadden de FIA Truck Races van Zolder weer plaats.
GroupAuto Belgium met haar G-Truck en TopTruck leden,
hoofdzakelijk Beneparts en Aditec, hebben er nogmaals een
super event van gemaaakt.
Men verwachtte ongeveer 800 man op de 2 dagen en alles
was perfect geregeld : Mooie tent met super zicht op het circuit vanop het terras, catering à volonté en ook nog de ondersteuning van onze partners leveranciers.
Team Robineau met de wagen Nr 83 gekleurd met de GroupAuto logo’s was ook van de partij: zondag eindigde Jérémy
Robineau op de 7de plaats, nadat hij van op pole positie was
vertrokken.
Iedereen is met heel mooie herinneringen huiswaarts gekeerd.
Een heel groot succes !
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Philips 24V
PROMOTIE
Koop 40 MasterDuty H7
lampen 10 MasterLife H7
lampen en betaal

de prijs van 50 H7
MasterDuty lampen.
180,-*

tot €
Bespaar
auto
er vracht
p
r
a
a
j
per
n
ife lampe
l
r
e
t
s
a
M
met

Promotie geldig tot eind 2016

Koop 40 MasterDuty H4
lampen 10 MasterLife H4
lampen en betaal

de prijs van 50 H4
MasterDuty lampen.
*Kijk hoeveel u kunt besparen op uw (vracht)wagenpark op http://calculator.24vguide.com/nl/

2X

langere
levensduur
**

X4

langere
levensduur
**

** Vergeleken met een standaardlamp

Philips 24V MasterDuty & MasterLife
www.automotive.philips.com

NIEUWE SUPPORT-TOOLS VAN GATES
VOOR HEAVY DUTY INSTALLATEURS

Gates staat niet alleen bekend
als leverancier van originele
onderdelen voor personenwagens.
De OE-activiteiten van het bedrijf
strekken zich ook uit tot de grootste
producenten van vrachtwagens
en bussen ter wereld. De grootste
specialist wereldwijd voor hulpriemaandrijvingen richt zich nu
nog intensiever op de sector Heavy
Duty-voertuigen, met name op de
markt van reserveonderdelen voor
vrachtwagens. Vanuit deze insteek
heeft het bedrijf handige supporttools ontwikkeld voor installateurs
van vrachtwagenmotoren.
Gates heeft een nieuwe, handige,
204 pagina’s tellende catalogus
uitgegeven met zijn volledige
productassortiment voor
toepassingen in vrachtwagens
en bussen.
De Gates Heavy Duty-catalogus
bevat een uitgebreide OE lijst
van de producenten.
De lijst geeft een
alfabetisch overzicht
van alle kruisreferenties
per vrachtwagen-/
busbouwer. Zo wordt snel
duidelijk welk Gates-product
overeenkomt met de referentie
in de eerstemontagemarkt.
De catalogus bevat gedetailleerde
productinformatie over de Extra
Service-riemen, spanrollen
en meelooprollen en kits van

Gates, evenals over het volledige
assortiment slangen voor
koelvloeistof-, brandstof- en
luchtsystemen en het nieuwe
assortiment slangen voor het
turbolaadsysteem. Ook bevat
deze een lijst met Gates-tools
voor professionele montage van
Gates-producten.
Alle toepassingsgegevens van
het Gates-assortiment voor Heavy
Duty toepassingen zijn opgenomen
in de online applicatiecatalogus,
Gatesautocat.com
En er is nog meer. Gates biedt ook
een online technisch hulpmiddel
dat ideaal is voor monteurs die aan
de motoren van vrachtwagens en
lichte bedrijfsvoertuigen werken.
Op GatesTechZone.com
vindt u een online catalogus met
links naar de onderdelen voor
aandrijfsystemen die Gates levert
en met allerlei tips en suggesties.
De catalogus wordt elk kwartaal
bijgewerkt en vervangende
onderdelen zijn te vinden door
de OE-referentienummers.
Ook voor grotere vrachtwagens
zijn er onderdelen leverbaar.
Een unieke OE-getuigenis in dit
verband is het volgende: “Toen DAF
een zwaardere en meer efficiënte
motor nodig had voor de XF105
Euro 6 vrachtwagen, was Gates de
eerste keuze voor het leveren van
het hulpriemaandrijfsysteem”.

› GatesTechZone.com › Gatesautocat.com

NICE TO KNOW

DE NIEUWE COMPACTKLASSE
IBS-ONDERDELENREINIGINGSAPPARAAT TYPE G-50-W/G-50-I
Met het nieuwe IBS-onderdelenreinigingsapparaat type G-50W/G-50-I in gesloten werkplaatsuitvoering brengt de Gau-Bickelheimer reinigingsspecialist en totaalaanbieder van onderhoudsproducten IBS Scherer een apparaat op de markt, wat
door zijn stabiele en compacte bouwwijze in de onderhoudswerkplaatsen van de industrie voor ordenlijke verhoudingen
zorgt.
Meteen op de eerste blik wordt duidelijk: de verkleding van de
nieuwe apparatengeneratie is werkelijk een schone zaak. De
robuuste staalconstructie en de gesloten voorkant voert tot
een tot nu toe niet voorhanden zijnde stabiliteit. Firmachef
Axel Scherer is van het succes de beide „nieuwelingen“ overtuigd: met de nieuwe ontwikkeling hebben wij weer eens op de
wensen van de markt gereageerd. Vooral in garagebedrijven
zijn de omstandigheden in de laatste jaren enorm veranderd.
Kwaliteitsmanagement en hygiene zijn niet meer weg te denken. Een opgeruimde werkplaats of garage is vandaag de dag
overal standaard. Precies hier zetten wij met onze nieuwe reinigingsapparaten aan. Door de gesloten, compacte bouwwijze
zijn de apparaten werkelijk ideaal voor het gebruik in iedere
werkplaats en onderhoudsafdeling geschikt.
Dat blijkt ook het toelaatbare draagvermogen van de bijde apparaten . De werkplaatsversie G-50-W is voor de reiniging van
onderdelen tot 50 KG geschikt, met de industrieversie type
G-50-I kunnen zelfs onderdelen tot 150 Kg worden gereinigd.
Dat is precies dat waar de apparaten in verschillen. Waar de
werkplaatsversie type G-50-W met een werkoppervlak van
646 x 465 mm genoeg plaats biedt voor de „classieke“ onderhouds - onderdelen in bijv. een auto garage, wordt de industrieversie type G-50-I grotere uitdagingen gerecht. Op de
werkoppervlakte van 790 x 490 mm van het hoogwaardige
lamellenrooster kunt u ook grotere bouwonderdelen volgens
het bewaarde principe van IBS-Scherer reinigen.

we apparaten van het gesloten kringloopsysteem direct van
het apparaat bij de IBS reiniging profiteren. Axel Scherer betoont nog eens het voordeel van deze bewaarde technologie,
die daar toe voert, dat steeds meer onderhoudsafdelingen
voor de producten aus Gau –Bickelheim kiezen: het principe
zo eenvoudig en daarom zo overtuigend. Door de veiligheidsvoetschakelaar wordt het reinigingsproces in gang gebracht.
Met de kwast worden de verontreinigde onderdelen schoon
gemaakt en de vervuilde reinigingsvloeistof vloeit terug in
het vat. Doordat de aanzuigbuis van de pomp maar tot halverwege het vat komt, kan de koude reiniger van de zich van de
binnengehaalde vreemde stoffen afscheiden. Het vuil zet zich
af op de bodem van het vat.
Tegelijkertijd wordt door de pomp vanuit het midden van het
vat schone reinigingschemie aangezuigd. Zo kan de reiniger
langer dan gemiddeld – in de regel over een tijd van 6 tot 48
maanden - steeds opnieuw worden gebruikt.
Hoe zeer men bij IBS Scherer over het thema milieubescherming nadenkt, laat de opties van de IBS onderdelenreinigingsapparaten zien: vanzelfsprekend biedt IBS Scherer ook
de daarbij gehorende opvangbakken aan, die aan de preventievoorschriften volgens WHG (Waterhuishoudingswet) voldoet.
Een verder, laatste argument spreekt voor de instijg of omstijg
op de nieuwe apparaten generatie: de 3 jarige werksgarantie
op de apparaten en pompen, die de Gau-Bickelheimer onderdelenreinigingspecialist aan zijn klanten bij de verwending van
IBS – speciaalreiniger, geeft.

Onze onderdelenreinigingsapparaten overtuigen nog steeds
door hun eenvoudige hantering. In principe hebben wij het
binnenleven van de apparaten door de compacte bouwwijze
naar buiten getransporteerd. Daar is niets overbodig, daar
stoort niets, daar is alles tot in de puntjes doordacht. Het team
van Axel Scherer heeft bij de nieuwe ontwikkeling niets aan
het toeval overgelaten.
Daarom bouwt men bij het technische binnenleven van de apparten volgens een bewaard en uiterst succesvol systeem. De
in de onderneming ontwikkelde kwast-wastafel, de gepatenteerde zelfaanzuigende speciale pomp, welke ook abrasive
medien bevordert, de reinigingskwast en het met koude ontvetter gevuld vat – daarmee kunnen de klanten ook bij de nieu-

Plus d’informations
sur les produits de
IBS Scherer:
www.ibs-scherer.com
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GATES BESCHERMT DISTRIBUTIERIEMEN
TEGEN PRODUCTPIRATERIJ
Als vooraanstaand fabrikant van riemaandrijfsystemen
neemt Gates alle mogelijke stappen om te voorkomen
of tegen te houden dat namaakdistributieriemen onder
zijn merknaam worden verkocht. In lijn met de MAPP
(Manufacturers Against Product Piracy)-normen heeft
Gates besloten zijn inspanningen te verdrievoudigen om
installateurs en dealers te helpen de authenticiteit van
de door hen gekochte Gates distributieriemen te controleren.
Sinds juli 2015 brengt Gates op de verpakking van de
PowerGrip® distributieriemen een unieke code aan die
maar eenmaal bestaat. De nieuwe verpakkingslabels bevatten drie (3) verificatiemethoden van deze unieke code, een
drievoudige veiligheidsmarkering die
de originele Gates kwaliteit van namaak
helpt onderscheiden.
Op de verpakking van de distributieriem
wordt een unieke alfanumerieke code van
14 tekens gedrukt die voor authenticatie
op gates.com/original kan worden ingevoerd.

Daarnaast kan de QR-code aan de hand van speciale op
de smartphone of barcodescanner geïnstalleerde app’s
worden gescand om na te gaan of het om een namaak- of
authentiek product gaat.
Tot slot is er nog een tesa PrioSpot® label aan de andere
anti-namaakmaatregelen toegevoegd. Dit label is moeilijk
te vervalsen omdat het verschillende beveiligingsfuncties bevat. Met enkele visuele controles kan gemakkelijk
de authenticiteit van het product worden nagegaan.
Doordat de methoden om authentieke producten te kopiëren, te reproduceren en na te maken alsmaar beter worden, beschadigt productpiraterij het merkimago en brengt
ze de eindconsument in gevaar. De fysieke risico’s die verbonden zijn aan het gebruik of de installatie van namaakonderdelen kunnen mogelijk tot de meest
dure schade leiden. Namaakproducten
in de automobielindustrie zijn een
risico voor de veiligheid van de
consument, omdat ze autobestuurders, hun passagiers en
technici in de automobielindustrie kunnen verwonden.

COOLE DISTRIBUTIERIEMKITS VAN GATES
Gates heeft voor het eerst thermostaten toegevoegd aan distributieriemkits. Dit zal garages en hun klanten behoorlijk wat
kosten besparen.
De eerste tien exemplaren van de PowerGrip® Kit Plus Water
Pomp Plus Thermostaat zijn specifiek voor de modellen van
de Volkswagen Group met V6-motoren en de modellen van
Opel met 4-cilindermotoren. Ze omvatten referenties voor
modellen van de Audi A4-, A6- en A8-series en voor modellen
van de Opel Astra- en Opel Corsa-series. Bij elk van deze zit
de thermostaat meteen achter het distributieriemaandrijfsysteem (SBDS).
Gates geeft aan dat bij deze
modellen de thermostaat
het beste gelijktijdig kan
worden vervangen, zodat
het SBDS geen tweede keer
hoeft te worden gedemonteerd. De nieuwe kits zorgen
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ervoor dat de onderdelenleveranciers altijd de juiste
thermostaat kunnen leveren voor elke toepassing, terwijl
installateurs erop kunnen rekenen dat alle onderdelen
voor een vervanging van het SBDS en de thermostaat,
tegelijkertijd worden geleverd.
Omdat de kosten voor gelijktijdige vervanging van de
thermostaat van deze modellen relatief gering zijn in
verhouding tot de totale kosten van een vervanging van
de distributieriem, spanrollen en meelooprollen, zijn de
nieuwe kits een kostenefficiënte oplossing die de installateurs van Gates kits een voorsprong geeft op de concurrentie, aldus Gates.
Gates is niet alleen een van ‘s werelds vooraanstaande fabrikanten van riemen en spanrollen, maar heeft ook een
van de breedste gamma’s thermostaten . De technische
ondersteuning voor de specialisten en installateurs van
distributieriemen en producten voor koelsystemen van
Gates isvooraanstaand.

Zowel doe-het-zelvers als
professionals vinden een
oplossing op maat in het
uitgebreide assortiment van
MOTIP DUPLI.
Alle productinformatie vindt u
terug op onze website.

www.motipdupli.be

NICE TO KNOW

GATES LANCEERT NIEUW
SERVICEPLATFORM VOOR KLANTEN
Het nieuwe digitale serviceplatform voor het bestaande klantennetwerk van Gates is in gebruik genomen.
Via www.gateshighway.com hebben bedrijven exclusieve
toegang tot alle benodigde gegevens voor het uitvoeren
van de dagelijkse activiteiten. Behalve de nieuwste updates
over producten en evenementen van Gates bevat het
platform ook video’s en een hoogwaardige zoekfunctie voor
de productdatabase. Bovendien is al ons marketingmateriaal
ook te downloaden. De specialist op het gebied van
aandrijfsystemen heeft tijdens het samenstellen van
www.gateshighway.com de nadruk gelegd op gebruiksgemak
en het ontwerp, net zoals bij het internetplatform voor
automonteurs www.gatestechzone.com.
«Bij Gates zijn we ervan overtuigd dat we, als we onze uitstekende service en productkennis goed in de markt willen zetten,

onze partners dezelfde kwaliteit moeten bieden op het gebied
van verkoopbevordering», aldus Wim Goossens, Marketing Director Automotive Automarket EMEA bij Gates. Hij benadrukt
dat dit nieuwe initiatief wordt ontwikkeld in combinatie met de
partnercampagne «Greater Together», die in 2014 van start is
gegaan. «Dit omvat zowel de levering van alle relevante product- en marketinginformatie die op de verkooppunten wordt
gebruikt, als deelname aan en betrokkenheid bij beurzen en
bedrijfsmagazines», vertelt Goossens.
Daarom is www.gateshighway.com doelgericht en toegespitst op individuele zakelijke behoeften en specifieke
overeenkomsten met klanten. «Onze gebruikers krijgen de
informatie die binnen hun sector en hun regio voor hen echt
relevant is», benadrukt Goossens.

De nieuwe smaak van het succes.
INA GearBOX: de professionele reparatie-oplossing voor versnellingsbakken, voor extra winst.
Schaeffler Automotive Aftermarket 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-transmissieen differentieelcomponenten 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
specifieke storingsoorzaken weg te nemen.

26

Groupauto

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 transmissiesvergelijking met een conventionele
automatische transmissie
Meer informatie:
www.serviceguide.info
Telefoon: +32 495 234 233
www.schaeffler-aftermarket.be

Veilig de winter door met onze

producten.

PHARE AVANT
pour SEAT Leon

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.

G11 Type C

G12 Type D

G12 +/universal

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

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

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

ÉCLAIRAGE ADAPTATIF

pour Volkswagen Golf VII
PREMIUM
Technologie 2-in/en-1
SCREENWASH ANTI-RAIN
REINIGER - WATERAFSTOTEND
Premium 2 in 1
NETTOYANT - DEPERLANT
Voor maximale zichtbaarheid
Pour une visibilité maximale

is een hoogwaardige
gebruiksklare
screenwash
anti-regen.
• Verbetert de
zichtbaarheid en de
verkeersveiligheid.
• Reinigt tot een
streepvrije glans.
• Stoot regen,
smeltende sneeuw, ijs,
zout, vuil, insecten,
modder, enz. af.

FEU ARRIÈRE LED
pour SEAT Leon

Prisma 21+ is een hoogwaardige geconcentreerde of gebruiksklare
ruitensproeier antivries, geformuleerd volgens de nieuwste
generatie en eisen van autoconstructeurs. Voorkomt bevriezing,
lichte ijsaanslag en reinigt streeploos de voorruit. Beschermt het
sproeisysteem tegen corrosie en
kalkaanslag. Tast lak, chroom,
rubber en plastic koplampen niet
aan. 100% Biologisch met aangename citroengeur.

FEU ANTI-BROUILLARD LED
pour BMW série 6

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

TECHNOLOGIES 100% VALEO
DISPONIBLES POUR LE MARCHÉ DE LA RECHANGE
tested

Contacteer uw Groupauto
grossier voor
een prijsofferte
AUTOPARTS & FLUIDS

NL GAU 1/2 p.indd 1

29-10-2013 12:41:21

www.valeoservice.com

CONDENSATIE IN
MODERNE KOPLAMPEN
Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Pays-Bas
Tél 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LUX)
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com

Als OE-leverancier beschikt Valeo Service over een grote hoeveelheid technische informatie. Deze is gratis te raadplegen
via www.valeo-techassist.com.
Het Tech Care Team van Valeo Service Benelux beschikt ook
over uitgebreide technische kennis die antwoord kunnen bieden bij problemen op de werkvloer. Zo is condensatie in moderne koplampen een hot item. «We krijgen jaarlijks veel aanvragen voor garantie met vermeende condensproblemen»,
aldus Valeo’s Tech Care Team. «Het kan voorkomen dat er na
een koude nacht vocht in de koplampen zit. Een koplamp is

spatwaterdicht maar kan ventileren. Als er condens in de koplamp zit, moet dit door de warmte van de lamp verdwijnen.»
Enige tips van het Valeo Tech Care Team om dit probleem op
te lossen: «Zet de koplampen aan en wacht 30 minuten. Onder
normale omstandigheden zal de condensatie in de koplamp
vervolgens verdwijnen. Dit proces is te versnellen door het
verwijderen van de afdekkapjes voor een betere circulatie.»
Wel moet onderscheid worden gemaakt met het binnendringen van water in geval van schade aan de koplamp. Ventilatiegaatjes in de lichtunit zorgen ervoor dat waterdamp kan ontsnappen. Als het licht wordt uitgezet, koelt de lucht in de lamp
af en ‘ademt’ de lamp buitenlucht in. Deze binnendringende
lucht kan vochtig zijn en uiteindelijk condenseren in de lamp.
Het Tech Care Team adviseert om in ieder geval níet de koplamp sterk te verwarmen. Het synthetische materiaal is hittegevoelig en kan hierdoor beschadigen. Ook perslucht is geen
goed idee omdat er verontreinigingen en extra vochtigheid
mee kunnen komen. Ook de aanwezige electronica en servomotoren kunnen hierdoor beschadigen. Verder mag de koplamp niet in een oven worden gedroogd. En tot slot: boor zeker
geen gaten in de koplamp!
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VEILIGHEID IS
EEN KWESTIE
VAN AFSTELLEN
Goed zicht is in alle omstandigheden van groot belang, en dat geldt in slechte weersomstandigheden nog meer. Uit regelmatig gehouden licht-check-campagnes blijkt dat gemiddeld een
derde van de voertuigen met gebrekkige verlichting rijdt: veel te hoog afgestelde koplampen,
voertuigen die nagenoeg blind rondrijden, ... Genoeg werk te doen voor de garage om de
verkeersveiligheid weer te garanderen. En hiermee natuurlijk ook de mogelijkheid om een
hogere omzet te behalen.
Auto’s worden met steeds betere verlichting uitgerust. Dat verhoogt de verkeersveiligheid.
Maar dan moeten de koplampen wel goed worden afgesteld. Een precies klusje, waarbij een
goed koplampafstelapparaat in de garage onmisbaar is.

Snel en betrouwbaar werken
Met de serie SEG biedt Hella Gutmann Solutions goed werkende en professionele lichtafstelapparatuur aan. Met de
nieuwste apparatuurgeneratie kunnen ook de meest moderne
koplichtsystemen snel, eenvoudig en betrouwbaar worden afgesteld, bijvoorbeeld van de Audi A8 met Matrix-Beam grootlicht-assistent.
Omdat niet iedere werkplaats het maximaal mogelijke van een
koplichtafstelapparaat moet of wil gebruiken, biedt de SEGserie verschillende varianten. Voor elke wens het juiste apparaat. Maar één ding hebben alle uitvoeringen gemeen: ze
zorgen op de weg voor meer veiligheid en in de werkplaats
voor gemakkelijker werken.
Je instelling verandert met SEG V
De SEG V als koplampafstelapparaat van de nieuwste generatie verenigt het omvattende inzicht van experts op het gebied
van diagnose- met die op het gebied van lichttechniek. Het
bezit een 8,4» touchscreen dat naar de gebruiker toe gericht
is en waarmee alle functies van het toestel eenvoudig, overzichtelijk en intuïtief kunnen worden gestuurd. De SEG V wordt
in 2016 verwacht.
Heldere vooruitzichten met SEG IV
Precisiekoplampen hebben recht op precisie-afstelapparatuur.
De werkplaats wenst terecht een robuust apparaat en een
precies op de huidige praktijk afgestemde techniek. Hella Gutmann Solutions levert de oplossing met uitsluitend koplampafstelapparatuur die aan onze hoge vereisten voldoet en die
perfect functioneert in de harde alledaagse praktijk. Dankzij
de nieuwe schaalverdeling op het testscherm van de SEG IV
is een controle en nauwkeurige instelling van alle actuele koplampsystemen mogelijk, zoals halogeenkoplampen, xenonkoplampen, LED-koplampen en systemen met groot-lichtassistent
(verticale licht-donkergrens).
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SEG IV en SEG V bezitten een robuuste zuil met een instelbereik van 250 t/m 1450 mm. Zodoende kunnen niet uitsluitend de koplampen van personenauto’s, vrachtwagens en
motorfietsen snel en comfortabel worden afgesteld, maar ook
koplampen op een hoogte van meer dan 1.20 m, bijvoorbeeld
van landbouwmachines of van wegvoertuigen voor speciale
doeleinden.
SEG Economy: basisuitvoering met grote prestaties
Behoort het afstellen van koplampen niet tot uw kernactiviteiten maar wilt u wel een degelijke
kwaliteit tegen een eerlijke prijs leveren? Dan is de SEG Economy het apparaat van uw keuze. Het robuuste koplampafstelapparaat overtuigt door zijn eenvoudige wendbaarheid en
het veilig staan.

www.hella.com

Informatie
Informatie

Opgelet!

Opgelet!

Uw veiligheid, onze prioriteit.

Uw veiligheid, onze prioriteit.

Hoe kunt u uw
klant overtuigen
de ruitenwissers
vóór de winter te
vervangen?

Vervang uw ruitenwissers regelmatig
voor een gegarandeerd helder zicht.
Al na 12 maanden neemt de werking
van de ruitenwissers af waardoor
het zicht zal verslechteren.
Monteer daarom tijdig nieuwe
Bosch-ruitenwissers.
Deze ruitenwissers garanderen een
optimaal zicht door hun uitstekende
wisprestaties. Bovendien gaan ze
ook lang mee. Vertrouw daarom
op de kwaliteit van onze Boschruitenwissers.

Tips van Bosch
Diagnostiek van de ruitenwissers

Hoe weet u dat uw
Met de onderstaande
poster kunnen u enversleten
uw klanten zelf
vaststellen wanneer de
ruitenwissers
zijn?

ruitenwissers versleten zijn en vervangen dienen te worden.

Heeft u uw
achterruitwisser
gecontroleerd?

Geen strepen.
s De ruitenwissers
zijn in goede staat.

Max. 3 blijvende strepen
buiten het gezichtsveld.
s De ruitenwissers zijn
in goede staat.

Tips van Bosch
Diagnostiek van de ruitenwissers

Max. één blijvende streep
in het centrale gezichtsveld.
s We raden u aan om uw
ruitenwissers te vervangen.

Blijvende waterplekken
overal op de ruit.
s Vervang de ruitenwissers
zo snel mogelijk.

Max. 4 blijvende strepen buiten
of max. 12 niet-blijvende strepen
binnen het centrale gezichtsveld.
s We raden u aan om uw
ruitenwissers te vervangen.

Waasvorming onder
de drukpunten.
s Vervang de ruitenwissers
zo snel mogelijk.

Max. 6 blijvende strepen buiten
het centrale gezichtsveld of een
groot aantal strepen, al dan niet
blijvende, overal op de ruit.
s We raden u aan om uw
ruitenwissers te vervangen.

Waasvorming overal op
de ruit.
s Vervang de ruitenwissers
zo snel mogelijk.

Strepen door het haperen
van de wisserbladen.
s Vervang de ruitenwissers
zo snel mogelijk.

Voor uw veiligheid, adviseert Bosch u om uw ruitenwissers
jaarlijks te vervangen.

Hoe weet u dat uw
ruitenwissers versleten zijn?
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Hoe kunt u uw
klant overtuigen
de ruitenwissers
vóór de winter te
vervangen?

Met de onderstaande poster kunnen u en uw klanten zelf vaststellen wanneer de
ruitenwissers versleten zijn en vervangen dienen te worden.

De afgebeelde poster is beschikbaar en kan via ref. 1987FP2214 aangevraagd
worden bij uw grossier.

Heeft u uw
achterruitwisser
gecontroleerd?

Geen strepen.
s De ruitenwissers
zijn in goede staat.

Max. 3 blijvende strepen
buiten het gezichtsveld.
s De ruitenwissers zijn

“Weer een nieuwe klant gewonnen.
Ik heb hem zonet 100€ en
dure motorschade verder
onderweg bespaard.”

NICE TO KNOW

DE NIEUWSTE
SKF AFTERMARKET-MOTORENGIDS:
Opsporen van storingen en defecten aan
het distributie- en hulpaandrijvingssysteem
en aan de waterpomp - deze gids ook met
probleemoplossingen
Götheborg, Zweden, 09 september 2015: SKF heeft een nieuwe technische gids ontwikkeld. Deze geeft u uitgebreid overzicht van het distributie- en hulpaandrijvingssysteem en van
de waterpomp.
Deze gids toont aan hoe u een motorschade dient te ontleden
en te onderzoeken en geeft u praktische voorbeelden om deze
schade te verhelpen en de defecte onderdelen te vervangen.
Hiermee worden specialisten en techniekers geholpen in hun

dagdagelijkse werkzaamheden en kunnen zodoende garanties
vermijden en klantentevredenheid verhogen en optimaliseren.
De SKF-motorengids voorziet:
• Algemene informatie over het distributie- en hulpaan-drijvingssysteem en de waterpomp.
• Diepgaande uitleg over de onderdelen van het systeem zoals de dynamo vrijloopwielpoelie of de krukaspoelie.
• 55 foto’s over veel voorkomende schades en defecten, hun
oorzaken en de verklaring over een juiste behandeling van
de onderdelen alsook antwoorden over de onderliggende
problemen.
• Vijf specifieke studies waarbij aandacht wordt besteed aan
beschadigde onderdelen van courante motoren en de lessen die hieruit moeten getrokken worden om toekomstige
schades, defecten en nieuwe herstellingen te voorkomen.
Deze gids bevat tevens ook informatie over:
• Gevolgen van een onjuiste spanning van de distributie- en
hulplaandrijfriem
• Resultaten van niet correcte uitlijning van poelie
• Tips voor het uittesten van de functie van de torsietrillingsdemper/krukaspoelie
• Het belang van het goed spoelen van het koelsysteem en
het efficient en correct vervangen van de koelvloeistof

Twee vliegen in een klap!
Deze gids is beschikbaar in print- en digitale versie in verMonteer een SKF-distributiekit met waterpomp: VKMC.

schillende talen. U kan steeds een exemplaar bekomen via
uw SKF-distributeur of SKF-vertegenwoordiger. Het SKF VSM
Een tevreden klant is een nieuwe klant: vervang de distributieriem
Benelux Team.

en de waterpomp en voorkom motorschade, klachten van de klant
en bespaar de klant tijd en geld.

Monteer betrouwbaarheid met SKF-distributiekits met waterpomp.

Install conﬁdence
www.vsm.skf.com

1

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

7

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

2

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

8

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

3

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

9

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

4

IDE SERVICE BVBA
Meulebekestraat 68 • 8740 Pittem
Tel 051 46 66 18 • www.ideservice.be

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

5

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

6

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

NEW

11

VB PARTS N.V.
Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
Tel 051 24 06 05 • www.vbparts.be
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14

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

1

12 ADITEC NV
Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
Tél 03 605 38 96 • info@aditec.be
13 BENEPARTS BVBA
Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
Tél 014 67 22 08 • www.beneparts.be

e

14 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
Tél 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be
15 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
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