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2017 was nog maar eens een jaar vol verrassende ontwikkelingen in de 
automobielsector.

Sommige constructeurs, zoals Peugeot, pakten uit met een nieuwe strategie met 
name de invoering van nieuwe concepten voor onderdelen en garages en de 
verkoop via het internet.
Dan was er ook nog de grote crisis te wijten aan de fraude met de gemanipuleerde 
uitlaatgassen waarover het laatste woord trouwens nog niet is gevallen...
Ook de groepering van verschillende constructeurs is nog volop aan de gang.

Wat ons betreft heeft Van Heck-LKQ de grootste leden van de BCC groepering 
opgekocht waardoor ze nu 25 verkoopspunten hebben. Ze willen er nog eens 
zoveel bij... Daarnaast heeft AD France Doyen opgekocht en wordt het tevens 
eigenaar van de rechten van Autodistribution Belux.

Enkele belangrijke dossiers, zoals de vrije toegang tot de gegevens van 
een voertuig, de E-call en, op lokaal niveau, de toegang tot mineralogische 
nummerplaten liggen nog op de onderhandelingstafel.

Het automobielpark zelf is in volle evolutie.
Voor de eerste keer is het marktaandeel van de benzine wagens in België, ten 
minste wat de verkoop betreft van de nieuwe wagens, groter dan dat van de 
diesels. Dit opent dan ook een ander groot dossier: vervuilt de benzine wagen nu 
echt minder dan de hybrides of de dieselvoertuigen?
De hybride- en elektrische modellen zijn in volle opmars.
De federale overheid is trouwens bezig de bepalingen omtrent de fiscale voordelen 
voor bepaalde hybride voertuigen te herzien. 
Sommige constructeurs voorspellen het einde van de verbrandingsmotor rond 
2020-2025 of zelfs nog vroeger.
De SUV markt boomt als nooit tevoren en het einde ervan is nog niet in zicht.
Er is dus wel degelijk een  grondige mentaliteitsverandering aan de gang bij de 
bevolking.

Dit alles maakt dat de onafhankelijke auto-onderdelenmarkt zich op een echt 
kruispunt bevindt. Zowel de Europese (FIGIEFA) als de Belgische (FAM) zijn zich 
daarvan terdege bewust en doen er alles aan wat binnen hun macht ligt om deze 
markt te beschermen. Er zal hoe dan ook nog stevig moeten gedebatteerd worden, 
succes is zeker nog niet verzekerd...

Het is dus van cruciaal belang dat de onafhankelijke garagisten geïnformeerd 
blijven om hun klanten in de de toekomst te kunnen bedienen. Makkelijk zal dat 
niet zijn...

Voorwoord

Rue Blanche, 15

B-7608 Wiers • Belgium

T +32 (0)69 781 343

M +32 (0)470 06 19 15

E.Dubois@GroupAutoBelgium.com

www.GroupAutoBelgium.com
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GROUPAUTO verkoopt auto-onderdelen. Waarom aandacht 
hebben voor de toegang tot de onboarddata van de nieuwe 
geconnecteerde voertuigen van de toekomst? Omwille van 
vier belangrijke redenen:

• Er is informatie nodig om auto’s te herstellen. Vroeger was 
die informatie afkomstig van providers van technische 
informatie en van diagnoses. In de nabije toekomst zullen 
we realtime-informatie van het voertuig nodig hebben 
voor de controle en diagnose van voertuigen voor het 
onderhoud en herstel. 

• We moeten inspelen op de toekomstige verwachtingen 
van onze klanten. Eigenaars van voertuigen verwachten 
binnenkort een dienstverlening op afstand van hun 
dienstverlener voor onderhoud en herstel.

• De aftermarket zal de concurrentie moeten aangaan met 
de concessiehouders (OES) op het vlak van onderhoud 
en herstel. Voertuigfabrikanten ontwikkelen actief 
diensten voor geconnecteerde voertuigen. De aftermarket 
zal gelijkwaardige diensten moeten aanbieden om te 
voorkomen dat ze almaar meer klanten verliezen aan de 
concessiehouders.

• Tot slot moeten we toegang kunnen hebben tot de 
onboarddata van geconnecteerde auto’s om ons te 
kunnen voorbereiden op de verdeling van onderdelen in 
de toekomst. De realtime-informatie van voertuigen zal 
ons toelaten om betere beslissingen te nemen over de 
onderdelen om op te slaan, over de opslagplaats ervan en 
zal ons zelfs in staat stellen om onderdelen voor herstel 
precies te leveren wanneer de garage die nodig heeft.

Autofabrikanten zijn zich ervan bewust dat ze de aftermarket 
toegang moeten verlenen tot de data van geconnecteerde 
voertuigen. Zo stelden ze het systeem Extended Vehicle 
(ExVe) voor. De bedoeling van dat systeem is om de 
aftermarketgarage toe te laten om op afstand toegang te 
krijgen tot de voertuiggegevens van de klanten zodat die hen 
een dienstverlening op afstand kan bieden. Dit systeem gaat 
echter met enkele bezorgdheden gepaard.

Ten eerste is er de kwestie van de beschikbaarheid van de 
gegevens. Onlangs kreeg GROUPAUTO toegang tot het 
ExVe-systeem van BMW. Dat is het enige systeem waar 
we momenteel toegang toe hebben. Daar moeten we het 
mee stellen. BMW ontvangt tot 7.000 datalijnen van zijn 
geconnecteerde auto’s. Slechts 77 informatiebeschrijvingen 
zijn echter beschikbaar via Extended Vehicle, waarvan 
slechts 11 relevant zijn voor het onderhoud en het herstel 
van het voertuig. De autofabrikant geeft de aftermarket dus 

van de 7.000 datalijnen die hij van het voertuig ontvangt, 
slechts 11 informatiebeschrijvingen voor de onderhouds- en 
herstelhandelingen.

Een andere bezorgdheid is dat de autobezitter de fabrikant 
voor de connectiviteitsdienten zal moeten betalen als hij 
wil dat zijn voertuig via Extended Vehicle beschikbaar is. 
Wanneer de aftermarket tegen betaling diensten op afstand 
voor het voertuig wil leveren, zal de eigenaar dus twee keer 
voor die diensten moeten betalen. Wanneer de eigenaar er 
dus voor kiest om een beroep te doen op de dienstverlening 
op afstand van de aftermarket in plaats van die van de 
fabrikant, zou die fabrikant dus betaald worden voor een 
dienst die hij niet levert. 

Een laatste bezorgdheid is dat de aftermarket 
gecontroleerd zal worden door onze concurrent, namelijk 
de voertuigfabrikant en zijn netwerk van concessiehouders. 
Elke garage die zich in de aftermarket specialiseert, zal 
zich moeten registreren om van het ExVe-systeem gebruik 
te maken. Zo zal de autofabrikant weten welke garage aan 
zijn geconnecteerde auto’s werkt. Hij zal ook weten welke 
eigenaars een beroep doen op de aftermarket voor het 
onderhoud en de herstellingen aan hun voertuig. De fabrikant 
zal dus gemakkelijk rechtstreeks contact kunnen opnemen 
met de eigenaars om hen te overtuigen om voor die diensten 
bij hun concessiehouder langs te gaan.

Ondanks die vanzelfsprekende bezorgdheden, begrijpen 
de autofabrikanten niet waarom het ExVe-systeem voor 
de aftermarket een probleem vormt. Eigenlijk willen de 
fabrikanten dat Extended Vehicle vandaag en in de toekomst 
standaard aanvaard wordt voor elke toegang tot de 
gegevens. Helaas is de gerechtelijke weg in Brussel de enige 
manier om een oplossing te vinden voor onze bezorgdheden.

TOEGANG TOT 
ONBOARDDATA VAN
GECONNECTEERDE
AUTO’S

IN DE KIJKER



Europ Raid is de eerste avontuurlijke rally-raid in Europa. 
Het is een culturele rondrit van 10000 km in 23 dagen  
doorheen 20 verschillende Europese landen waar 
solidariteit en sportiviteit het belangrijkste zijn. De 149 
teams rijden allen met een Peugeot 205.

De Belgische bemanning aan de Europ Raid 2017
(www.europraid.eu) met startnummer 67 heeft heel wat 
geluk gehad met het netwerk van GroupAuto International en zijn leveranciers.
De uitlaat van hun Peugeot had namelijk de geest gegeven in Italië.

Dankzij de tussenkomst van GroupAuto International en zijn leverancier 
“Veneporte” , die  de uitlaat gratis en op tijd heeft opgestuurd  naar Slovenië 
bij hun doortocht in dat land maar vooral dankzij de hulp van onze GroupAuto 
collega’s Adria en in het bijzonder van hun voorzitter, de heer Andrej Stih, is hun 
wagen in Ljubljana in een “Euroservis” garage hersteld  en hebben zij hun trip in 
alle veiligheid kunnen verder zetten. Hartelijk bedankt iedereen!

Wat een teamspirit in onze groepering! Misschien een goed idee om deze 
samenwerking in de toekomst verder te zetten?....

GROUPAUTO 
& EUROPRAID
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GROUPAUTO werkt samen met FIGIEFA om te streven naar 
een wetgeving in Brussel die de aftermarket toelaat om 
een gelijke en rechtmatige toegang tot de gegevens en 
systeemelementen van voertuigen te verkrijgen. Die gelijke 
en rechtmatige toegang is essentieel als de aftermarket in de 
toekomst autobezitters een alternatief wil blijven aanbieden 
voor de concessiehouders op het vlak van herstellingen 
en onderhoud. Gelukkig werden onlangs twee belangrijke 
studies uitgevoerd die de nood aan een betere toegang tot de 
gegevens voor de aftermarket ondersteunen.

Het betreft de studies Access to In-Vehicle Data and 
Resources (TRL) en Gear 2030 over de concurrentie en de 
duurzame groei van de automobielsector in de Europese 
Unie. Beide studies kwamen tot stand op initiatief van de 
Europese Commissie en leidden tot dezelfde algemene 
conclusie: de extensieve gegevens van geconnecteerde 
voertuigen moeten beschikbaar zijn opdat men de eigenaars 
competitieve diensten zou kunnen aanbieden. U kunt de 
studies online raadplegen voor bijkomende informatie. 
GROUPAUTO werkt actief aan de overdracht van de 
voertuiggegevens aan ons netwerk van garages die zich in 
herstellingen specialiseren. We werken samen met FIGIEFA 
in Brussel om een wetgeving tot stand te laten komen en 
we nemen deel aan industriële onderzoeken en studies 
om onze mening kenbaar te maken. We werken eveneens 
samen met de GROUPAUTO-regio’s om hen te informeren 
over de nood aan de toegang tot de voertuiggegevens in 
het belang van onze toekomst. Tot slot ontwikkelden we het 
telematicasysteem G-Connect, waarmee aftermarketgarages 
diensten op afstand kunnen aanbieden voor bestaande 
voertuigen vóór ze die diensten in de nabije toekomst voor 

geconnecteerde voertuigen zullen aanbieden. We zullen het 
verder over G-Connect hebben wanneer we het systeem in 
2018 in de regio’s zullen lanceren.

GROUPAUTO is zich bewust van de problemen en 
mogelijkheden voor de aftermarket met betrekking tot 
geconnecteerde voertuigen. GROUPAUTO staat klaar om u en 
uw klanten te steunen op weg naar een beloftevolle toekomst 
voor de dienstverlening en herstelling van voertuigen.
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Aandrijfonderdelen slijten niet allemaal even snel. Vermijd de druk die hierdoor 
op het systeem wordt geplaatst door alle onderdelen als één eenheid samen 
te vervangen. Wanneer het tijd is om de riem te vervangen, beveelt u een volledige 
revisie aan met Micro-V®- en PowerGrip®-kits van Gates. Betrouwbare 
OE-kwaliteit, minder terugkombezoeken, tevredener klanten.

DE BESTE TEAMS 
WERKEN ALS 
EEN EENHEID

© Gates Corporation 2017 - Alle rechten voorbehouden.

WWW.GATESTECHZONE.COM

GATES MICRO-V® EN POWERGRIP® KITS  
TEAMWORK VOOR MOTOREN

70A097_E2_KITS_210x297mm_Master.indd   1 13/10/2017   10:51
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GROUPAUTO INTERNATIONAL
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SUPPLIERS &
MEMBERS AWARDS

Sales GroupAuto AustriaQuality ZFLogistics KYBSupplier of the Year Mann+Hummel

Marketing GroupAuto Hungary

Member of the Year GroupAuto Italy

Sales TennecoMarketing Valeo

Members Loyalty Program
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Supplier of the Year
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Bosch is de ideale partner voor professionele en 
effi ciënte service in uw garagebedrijf. Wij ondersteunen 
u door het leveren van kwalitatieve OE-onderdelen en 
vooruitstrevende werkplaatsapparatuur.
Onze technische experts beantwoorden uw technische 
vragen via onze hotline en bieden u de nodige trainingen, 
aangepast aan de allernieuwste ontwikkelingen.

www.bosch-auto.be - www.bosch-test-equipment.be

What drives you,
drives us

Driven by

MOBILITY

017.214_Bosch_ad_multispecialist_210x297_nl.indd   1 21/09/2017   14:17



Light is striking 
Enter a new dimension
Met de verbeterde lichtopbrengst, dankzij innovatieve laser technologie en pure xenon vulling,  
levert de OSRAM NIGHT BREAKER® LASER (in vergelijking met standaard halogeenlampen): 
— 130% meer licht 
— Een 40 meter langere lichtbundel waardoor 2 seconden extra reactietijd
— 20% witter licht waardoor hoger rijcomfort, speciaal voor oudere en brildragende bestuurders 
— Meer veiligheid; wegtekens, hindernissen en gevaren zijn eerder herkenbaar

www.osram.com/nightbreakerlaser

Light is OSRAM

NIGHT-BREAKER_Ad-B2B_NL.indd   1 01-09-16   13:32
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GroupAuto Belgium heeft voor de 4de keer deelgenomen 
aan de “Gouden Autosleutelhanger 2017” in het Syntra 
opleindingcentra  te Lokeren. Deze wedstrijd is reeds aan zijn 
48ste editie toe! Dit jaar hebben 16 technische scholen deel 
genomen, met elk 2 van hun beste leerlingen en hun leraar, 
uit Vlaanderen, Limburg en Vlaams Brabant het tegen elkaar 
op in een wedstrijd die gezamenlijk georganiseerd wordt door 
Educam en Traxio .

Dit jaar was Toyota de hoofdsponsor van het evenement.
Er stonden een tiental modellen tentoongesteld waaronder 
enkele prachtige modellen zoals de Mirai met waterstof 
brandstofcel. De winnaar van deze editie is Stijn De 
Latthouwer van de school « Scheppersinstituut » uit 
Wetteren geworden. Hij ging naar huis met enkele prachtige 
prijzen waaronder de reis georganiseerd door GroupAuto 
Belgium en Schaëffler en zijn school is eigenaar geworden 
van een schitterende Toyota Prius Hybride , geschonken door 
de invoerder!  

Hartelijk gefeliciteerd!
Rendez-vous in mei 2018 voor de 49ste editie!

GOUDEN
AUTOSLEUTELHANGER 2017

ACTIVITEITEN



RacingVision

Verlichting met passie
Philips RacingVision koplampen zijn de perfecte keus voor  
gepassioneerde chauffeurs. Dankzij de opmerkelijke prestaties  
met tot wel 150% meer helderheid kunt u sneller reageren, 
voor een veiligere en meer opwindende rijervaring.

www.philips.com/racingvision 
2017



www.textar.com

INNOVATION. HIGH PERFORMANCE. SAFETY. 
YESTERDAY. TODAY. TOMORROW.

 YESTERDAY – stands for “Best braking technology for more than 100 years” in the world of Textar

 TODAY –  Textar is the premium brand of one of the world’s largest O.E. manufacturers, providing 
a complete range of braking solutions for passenger cars and commercial vehicles. 

 TOMORROW –  at Textar starts today. Because it is today that we are developing optimal braking 
solutions for the vehicles of the future.
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solutions for the vehicles of the future.

THUIS OP ELKE WEG!

MAKE IT EASY. MAKE IT

3 jaar garantie op MOOG onderdelen
Tijdens de productie-, test-en assemblagefase zorgen wij ervoor 
dat alle componenten beantwoorden aan de OEM kwaliteiten. 
Op MOOG kan je vertrouwen!. Wij bieden -als 1e in de markt- de 
3 jaar garantieformule aan op alle MOOG stuurdelen en wiellagers 
voor personenwagens.

Daarom is het makkelijk om in MOOG te 
blijven geloven.

www.moogproducts.com

moog-peaceofmind-NL-210x297.indd   1 1/06/16   11:53
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Dit jaar was het de firma “Schaëffler” die onze reis 
gesponsord heeft. Plaats van afspraak dit jaar was het 
prachtige hotel “Sone Eintracht”. Naast de leden van onze 
groepering waren ook de studenten van de “ Porte-Clef d’Or” 
en van “De Gouden Autosleutelhanger” aanwezig . Door hun 
goede schoolresultaten mochten zij dit 2 daags evenement 
ook meemaken.

Wim Dierckx, regionaal Sales Manager Benelux heeft ons een 
uitgebreide voorstelling gegeven van de groep Schaëffler.
De dag werd besloten met een gastronomisch diner.
De volgende dag stond er een bezoek van “LUK”  fabriek op 
het programma, het welbekend merk van koppelingen en 
gelegen in Bûhl, op enkele kilometers daarvandaan.
We hebben met zijn allen de kwaliteit van de groep 
Schaëffler kunnen vaststellen, niet alleen op gebied van 
personeel, fabriek maar ook en vooral op de kwaliteit van de 
producten.

Daarna reden we naar “L’Hôstellerie Saint-Hubert” dat 
gelegen was in Hambach aan de Franse kant van de grens 
om er in een gezellige sfeer te genieten van een heerlijke 
maaltijd. Tot slot hebben we, een boogscheut verder, de 
“SMART” autofabriek  bezocht. Daar wachtte ons een 
hartelijk onthaal en een zeer leerrijke rondleiding.
Daarna keerden we tevreden terug huiswaarts, met tal van 
mooie herinneringen  aan deze 2 dagen.

FABRIEKSBEZOEK



SKF versterkt haar aandeel in de OEM-markt

Als grootste wiellager fabrikant heeft SKF haar aandeel op nieuwe automodellen de laatste jaren enorm versterkt. Tal 
van autofabrikanten werken met SKF samen om hun nieuwe platvormen met SKF-kwaliteitsproducten uit te rusten.

Een aantal voorbeelden van nieuwe platformen waar SKF aanwezig is 
• VAG Group → MLB/MQB Platvorm
• BMW Group → 3-5-6-7 Serie en X-varianten
•  Volvo Cars → V40 - S60 - V60 - S90 - V90 en XC-varianten
• Daimler → S-SL-SLC-SLK modellen
• Fiat Group → Renegade – 500 X – Stelvio – Giulia
• PSA Group → C4 – DS3 – 2008 – 208
 
Automobiel fabrikanten zijn steeds op zoek naar partners om aan 
de allernieuwste standaarden te voldoen. Wiellagers hebben een 
groot aandeel in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot door 
de wrijving te verminderen.

Daarnaast start SKF ook met haar “first-on-shelf” programma. 
Hierbij lanceert SKF als eerste in de aftermarket wiellagers 
welke nog niet door anderen wordt aangeboden. Wenst u meer 
informatie over ons “first-on-shelf” programma? Neem contact 
op met uw SKF-accountmanager.

Kies voor vertrouwen, kies voor SKF!

Install confidence
www.vsm.skf.com
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febi is a bilstein group brand www.febi.com

WERKEN. LEREN. INFORMEREN.
De nieuwe servicestandaard voor werkplaatsen en groothandels

Onze nieuwe serviceportal biedt alles wat de dagelijkse werkzaamheden van werkplaatsprofessionals nog 
eenvoudiger maakt. Door experts voor experts ontwikkeld, met gevoel voor perfectie – net als onze producten. 
Snel, eenvoudig en overzichtelijk. Meld u nu kosteloos aan!

 › Handleidingen: voor een probleemloze schadediagnose en montage
 › Vervangingsonderdelen: alle info in één oogopslag
 › Trainingen: online of in uw bedrijf 
 › Nieuws: de allerlaatste productupdates en service-info‘s
 › Assortiment: alle producten van LuK, INA, FAG en Ruville

DOOR EXPERTS VOOR EXPERTS
Schae� ler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333* 
*gratis vanuit het vaste net, Ma t/m vr van 8.00 – 17.00 uur

www.repxpert.be

REPXPERT – een merk van Schae� ler Automotive A  ermarket.



Innovaties voor de Aftermarkt
Het splinternieuwe FullPACK DMF™ programma, bestaande uit 
60 referenties , vereenvoudigt uw keuze door het bieden van 
een “alles-in-één” oplossing, inclusief ofwel een hydraulisch 
druklager (CSC), of een mechanisch druklager. Nooit meer een 
verkeerde samenstelling van componenten! Dit nieuwe  
DMF-aanbod completeert het gamma van DMF-oplossingen.

 
Kies voor kwaliteit en comfort,
kies Valeo
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Dubbel Massa 
Vliegwiel

+
Frictieplaat

+ 
Drukgroep

+ 
Druklager

+ 
Bevestigings-

materiaal

NIEUW

Vertrouw op de specialist van transmissie-
systemen voor alle automotiveprofessionals 
in de OEM-, OES- en IAM-markt.



In een wereld waarin grondstoffen steeds duurder worden, kan vernieuwing de beste verandering zijn. 
Wij zijn een van ‘s werelds toonaangevende OEM’s voor rem- en koppelingsonderdelen. Naast de nieuwe 
onderdelen bieden wij ook gereviseerde remzadels ter vervanging aan. Deze hebben wij zelf gereviseerd 
en zijn zo goed als nieuw. Dat garanderen wij u.

Als hoogwaardig alternatief voor een nieuw onderdeel maken de gereviseerde remzadels een voordelige re-
paratie mogelijk, die zich oriënteert aan de dagwaarde van het voertuig. Duidelijke voordelen en in z’n geheel 
een duurzame toegevoegde waarde, die voor alle partijen iets oplevert: voor u, uw klanten en het milieu.

GEREVISEERD VOOR DE 
RESERVEONDERDELENMARKT

ONTWIKKELD VOOR DE 
AUTO-INDUSTRIE

FTE automotive – Innovation drives

 www.fte.de

Innovaties voor de Aftermarkt
Het splinternieuwe FullPACK DMF™ programma, bestaande uit 
60 referenties , vereenvoudigt uw keuze door het bieden van 
een “alles-in-één” oplossing, inclusief ofwel een hydraulisch 
druklager (CSC), of een mechanisch druklager. Nooit meer een 
verkeerde samenstelling van componenten! Dit nieuwe  
DMF-aanbod completeert het gamma van DMF-oplossingen.

 
Kies voor kwaliteit en comfort,
kies Valeo
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Vertrouw op de specialist van transmissie-
systemen voor alle automotiveprofessionals 
in de OEM-, OES- en IAM-markt.





De blauwe bus met de rode dop; 
welke professional kent
‘t niet? Inmiddels heeft deze 
spuitbus versterking gekregen 
van 7 specialisten voor zelfs het 
meest uitdagende werk:
WD-40 Specialist®. Eén van de 
sprays is Super Kruipolie.

Deze heeft een hogere capillaire 
werking dan WD-40 Multi-Use 
product®. Hierdoor is de Super 
Kruipolie een specialist in het 
snel en diep penetreren van 
verroeste en gecorrodeerde 
verbindingen.

Daarnaast heeft de spuitbus 
het handige Smart Straw 
spuitsysteem met dubbele 
werking waardoor snel, schoon 
en simpel gewerkt kan worden.

SPECIALISTEN VOOR
’T MEEST UITDAGENDE WERK

NICE TO KNOW

Valeo kondigt de overname aan van FTE Automotive, 
een toonaangevende fabrikant van actuatoren, nadat ze 
toestemming kreeg van de Europese Commissie en de Turkish 
Competition Authority (Turkse mededingingsautoriteit). 

Het productportfolio en klantenbestand van FTE zijn in hoge 
mate complementair aan die van Valeo. De overname staat 
Valeo toe haar aanbod van actieve hydraulische actuatoren 
uit te breiden, wat een strategische en snelgroeiende markt 
is, die voornamelijk heeft geprofiteerd van de opkomst van 
hybride en elektrische voertuigen.

In 2016 genereerde FTE Automotive een opbrengst van 
ongeveer 550 miljoen euro. Het bedrijf heeft meer dan 
3.800 werknemers en een gevarieerde productiebasis in acht 
landen, waaronder Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Mexico en 
China.

De overname van FTE zal vanaf het eerste jaar bijdragen aan 
de operationele marge van Valeo.

Jacques Aschenbroich, Voorzitter en Chief Executive Officer 
van Valeo, zegt: “Met de overname van FTE Automotive 
positioneert Valeo zich als de technologische top op de 
actuatorenmarkt en consolideert zo haar strategie voor 
het verlagen van CO2-uitstoot. Deze overname versterkt de 
Powertrain Systems-activiteit van Valeo. We zijn blij dat we de 
3.800 werknemers van FTE mogen verwelkomen in de Valeo 
Group.”

VALEO SLUIT DE
OVERNAME VAN FTE
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WERKEN. LEREN. INFORMEREN.

REPXPERT – een merk van Schae� ler Automotive A� ermarket.

DOOR EXPERTS VOOR EXPERTS

www.repxpert.be
Schae� ler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333* 
*gratis vanuit het vaste net, Ma t/m vr van 8.00 – 17.00 uur

U heeft vragen over een van onze producten of u heeft 
twijfels over een montage? Wij hebben zeker en vast het 
juiste antwoord voor u! Al meer dan tien jaar bieden onze 
collega’s van het Schaeffler REPXPERT Service Center in 
Keulen telefonische “eerste hulp” voor klanten in handel 
en werkplaats. Als u vragen heeft over de beschikbaarheid 
van producten, leveringstermijnen of productidentificatie 
of hulp wenst bij de vakkundige inbouw – Sascha Meinke, 
hoofd van het Schaeffler Service Center, en zijn team hebben 
altijd het juiste antwoord klaar. Het Service Center dekt niet 
alleen alle productmerken, maar ook alle segmenten – van 
personenwagens over lichte en zware bedrijfsvoertuigen tot 
tractoren. 

Het startschot voor het Service Center werd op 1 oktober 
2006 in Keulen gegeven. Eerst konden alleen klanten uit 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een beroep doen 
op telefonisch advies, maar ondertussen kunnen ook 
werkplaatstechnici en handelspartners uit de Benelux-landen 
zich tot de collega’s in Keulen wenden. Voor klanten uit de 
Benelux-landen is het Service Center van maandag tot 
vrijdag van 8 tot 17 uur bereikbaar op het telefoonnummer 
00800 1 753-3333 (gratis vanuit het vaste net). 
Ook expresopdrachten of vragen over het online portaal 
REPXPERT vormen geen probleem voor de medewerkers 
van de hotline. En als u e-mail verkiest boven een 
telefoongesprek, kunt u uw vraag ook sturen naar 
info@repxpert.be, info@repxpert.nl of info@repxpert.lu. 

HET SCHAEFFLER
REPXPERT SERVICE CENTER



Lid worden van de FAM of van REPARAUTO?
Zich wenden tot Maarten Voet, Adjunct Secretaris Generaal die belast is met FAM  en REPARAUTO bij TRAXIO: Maarten voet@traxio be

Wat is TRAXIO?
TRAXIO is sinds juni 2015 de nieuwe naam van FEDERAUTO. Deze verandering drong zich op om de naambekendheid uit te breiden 
en te linken aan de multi mobiliteit, de nieuwste technologieën met als doel al onze sectoractiviteiten die de puur commerciële 
automobielhandel overstijgen, verder uit te breiden. TRAXIO verenigt dus alle federaties die iets met de Automobiel te maken 
hebben, in de breedste betekenis van het woord: dit gaat van 2 wielers  over legervoertuigen( Genie) naar personenwagens, 
bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en natuurlijk ook over alle beroepen en activiteiten in aanverwante sectoren.

Voor de groothandelaars en de verdelers van auto-onderdelen

Wat is het FAM?
Vooreerst betekent het acroniem FAM “ De Federatie van het 
Automateriaal” en is het dus de afdeling die zich daar mee 
bezig houdt  met als doel de belangen van de onafhankelijke 
na verkoop  automobielmarkt te verdedigen.
Om dat te bereiken werken we niet alleen op nationaal, maar 
ook op Europees niveau en verzekeren we  er U van dat uw 
bedrijf ook nog in de toekomst kan blijven bestaan. 

Hierbij enkele dossiers waarvoor we ons best doen om er een 
oplossing voor te vinden:
• OBD connector;
• Behoud van de gegevens (van de aangesloten voertuigen);
• Identificatie van onderdelen op basis van de nummerplaat;

Wat zijn de voordelen?
Ter herinnering: de leden van onze federatie genieten tal van 
voordelen:

• Toegang tot de barometer van onze sector;
• Gepersonaliseerde rechtsbijstand van onze juristen 

omtrent garanties, milieuwetgeving, sociale                          
materies of technische reglementering;

• Informatie over elke  wetswijziging;
• Maandelijkse info + TRAXIO Magazine;
• Uitnodiging tot het bijwonen van informatiesessies over de 

sector waarin U actief bent:
• Mogelijkheid  zich te wenden tot ZENITO, het loket van de 

onderneming;
• Door lid te worden draagt U bij tot het behoud en de 

evolutie van uw sector.

Voor de onafhankelijke garagisten

Wat is REPARAUTO?
Zoals blijkt uit de naam zelf groepeert REPARAUTO  de 
onafhankelijke bedrijven die auto’s verkopen, onderhouden 
en herstellen en die dus geen enkel engagement hebben 
t.o.v. een welbepaalde constructeur. Dit aantal wordt 
geschat op 3200 ondernemingen. REPARAUTO is tevens de 
gesprekspartner naar de verschillende Belgische autoriteiten 
en instanties toe.

Hierbij enkele dossiers waaraan REPARAUTO heeft gewerkt 
en zal blijven aan werken:
• Het ter beschikking stellen door de constructeurs van 

technische informatie, op Europees niveau ondersteund 
door CECRA en  nog versterkt door verschillende 
campagnes zoals het “ Right to Repair”;

• Herziening van de patentcriteria van het “Traxio Certified” 
label om de geloofwaardigheid naar het grote publiek te 
verhogen;  

Wat zijn de voordelen?
• Het verdedigen van de belangen van het 

onafhankelijke net t.o.v. de verantwoordelijken van                                         
grote vloten( leasing maatschappijen);

• Het promoten, verdedigen en doen respecteren van het 
“Car Pass” systeem;

• Het analyseren en voorstellen van de voordelen om zich 
aan te sluiten bij een garage concept zoals er reeds actief 
zijn in de ons omringende landen;

• Het professionaliseren en versterken van het groeperingsimago;
• Het creëren en versterken van de groepsband tussen de 

leden van de groepering onderling

GROUPAUTO IS LID VAN FAM
Het FAM en REPARAUTO zijn federaties die beiden lid zijn van TRAXIO
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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 



Davor Horvat
Director Chassis 
Products
Federal-Mogul 
Motorparts EMEA

NEW, EXTENDED MOOG® GUARANTEE 
KEEPS THE AFTERMARKET MOVING
Federal-Mogul Motorparts’ confidence in its 
chassis components brand has led to a newly 
extended warranty period and continually 
broadening range.

Fear of failure a�ects us in all walks of life, but in 
our industry a failed component on a customer’s 
car can a�ect adversely the trust in our brand. 
So it is good news then that Federal-Mogul 
Motorparts’ chassis brand, MOOG®, has extended 
its guarantee on all steering, suspension and 
wheel bearing components used on private light 
vehicle to three years. The new, longer guarantee 
applies to all parts fitted as of 2016 to vehicles 
in Europe that are not used for professional or 
commercial purposes. The guarantee is applicable 
to all EU countries and Norway, Switzerland, Serbia, 
Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Kosovo, 
Albania and Macedonia.

The extra peace of mind provided by MOOG’s 
extended guarantee has been made possible 
by extensive R&D and rigorous quality control 
programs. Its team of experts has leading edge 
R&D and test facilities at their disposal to develop 
the next generation of products that meet original 
specifcations and often provide solutions to 
inherent design imperfections or emerging faults. 
OE components are used as a master, from which 
MOOG re-engineers parts to provide a longlasting 
aftermarket solution; thorough testing is carried 
out in accordance to manufacturer specifcation, 
examining all component aspects including 
materials, durability, wear rates, fit-form-function, 
OE specifcation conformity and OE load capability.

“The confidence that we have in our components 
means that it was an easy decision to extend the 
guarantee to three years – we strive to ensure that 
customers can maximize the benefits available from 
fitting MOOG parts,” says Davor Horvat, Chassis 
Products Director, Federal-Mogul Motorparts EMEA. 

Horvat explains that MOOG operates leading test 
facilities globally – in Saint Louis, America and 
Kontich, Belgium – that aid swift and e�cient new 
product development. The company combines its 
innovative approach to product development with 
precise control over quality inspection of all outbound 
components. Factors that have led to proven product 
performance and quality, and which have enabled 
the new three-year guarantee extension.

“Trust is a key element of MOOG’s success: the 
aftermarket trusts us to provide a proven solution 
that can be depended upon, and we trust our 
component quality enough to reward customers with 
a three year guarantee,” continues Horvat.

“Service centres and garages can take advantage 
of enhanced profitability and reputation by fitting 
OE-quality parts that are covered by an extended 
guarantee for a competitive price.”

Terms and conditions of MOOG’s new three 
year guarantee and further information on the 
company’s extensive product range can be found 
by visiting www.moogparts.eu.

MOOG test facilities

Tested according to the highest industry standards

In order to guarantee a superior performance, our test facilities in Saint Louis (USA) and 
Kontich (Belgium) examine all aspects of our products, this includes: materials, durability, 
wear, � t-form-function, OE speci� cation conformity and OE load capability 
examinations. This allows a reactive and fast-paced development process. 

Additionally, we ensure every part arrives and leaves in perfect condition through 
inwards and outbound controls at our distribution centres.

Warranty

MOOG: quality guaranteed

MOOG Testing

✓ Product Design

✓ Metrology (Dimensional)

✓ Materials

✓ Durability Testing

✓ Environmental Testing

✓ Vehicle Testing

✓ Vehicle Inspection

✓ Machine Shop

16-12341 FM Eurogarage ad MOOG - sept2016 v03.indd   1 01/09/16   11:22
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Professionals vinden een 
Oplossing op maat in het 
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De technologiebedrijven Osram en Continental hebben 
vandaag hun intentie aangekondigd om een joint venture 
op te zetten. Het idee is innovatieve verlichtingstechnologie 
te combineren met elektronica en software voor het 
ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van 
intelligente verlichtingsoplossingen voor de auto-industrie. 

De wereldwijde joint venture zal opereren onder de naam 
Osram Continental GmbH en zijn geregistreerde kantoor 
vestigen in de regio München. Osram en Continental zullen 
ieder een belang van 50 procent in de joint venture nemen. 
Het streven is een jaarlijkse omzet te genereren in de orde 
van zo’n half miljard euro, met een personeelsbestand van 
rond de 1.500 werknemers op 17 locaties over de hele wereld. 

Dirk Linzmeier (CEO) van Osram en Harald Renner (CFO) 
van Continental zijn benoemd tot directeur. De start van 
de joint venture is gepland in 2018, afhankelijk van het 
definitieve akkoord over de bindende overeenkomsten en 
goedkeuringen in het kader van het mededingingsrecht.

Osram zal zijn automobielonderdeel Solid State Lighting  
(SSL)-module overbrengen naar de joint venture. Continental 
zal zijn lichtsturingsonderdeel uit de businessunit Body & 
Security inbrengen. Het resultaat voor Osram Continental 
zal een combinatie zijn van op halfgeleiders gebaseerde 
verlichtingsmodules, geavanceerde elektronica, optiek en 
software-expertise met daarbij toegang tot sensortechnologie 
en innovatieve lichtbronnen. Osram Continental zal 
hierdoor een breed assortiment aan innovatieve end-to-
end verlichtingsoplossingen kunnen aanbieden, speciaal 
ontworpen voor koplamp- en achterlichttoepassingen. 
De intentie is om in samenwerking perfect gecoördineerde 
en innovatieve producten en oplossingen te ontwerpen en 
deze sneller op de markt te brengen. De joint venture zal als 
zelfstandige onderneming op de markt opereren.

“De joint venture is een teken dat Osram zijn pijlen consistent 
richt op digitalisering. De expertise op het gebied van software 
en elektronica van Continental vormt de perfecte aanvulling 
op onze vooraanstaande positie in de verlichtingstechnologie 
voor de autoindustrie. Hieruit zal een onderneming voor 
digitale autoverlichting ontstaan die vooruitkijkt,” aldus Stefan 
Kampmann, CTO van Osram Licht AG.

“Het tempo van innovatie in het verlichtingssegment 
van de auto-industrie ligt hoog, en software versterkt 
deze dynamiek,” verklaart Helmut Matschi, directielid 
van Continental. “Terwijl expertise op het gebied van 
conventionele verlichting belangrijk blijft voor onze klanten, 
wint de toevoeging van elektronica voor het realiseren van 
nieuwe lichtfuncties aan betekenis. De joint venture gaat 
deze twee terreinen systematisch combineren en ze naar een 
nieuw niveau tillen.”

De verlichtingsmarkt van de auto-industrie is in de greep van 
technologische verandering. Net als bij algemene verlichting 
verplaatst deze markt zich naar op halfgeleiders gebaseerde 
verlichtingsoplossingen. Dankzij steeds intelligentere 
lichtfuncties in voertuigen spelen naast nieuwe op licht 
gebaseerde ontwerp- en toepassingsopties op halfgeleiders 
gebaseerde technologie, software en elektronica een steeds 
belangrijker rol. Elk jaar bedraagt de groei in de markt voor 
op halfgeleiders gebaseerde koplampverlichtingsoplossingen 
een getal van 2 cijfers. Marktonderzoeken duiden erop dat al 
in het jaar 2025 de helft van de nieuwe auto’s over de hele 
wereld kan zijn uitgerust met op halfgeleiders gebaseerde 
verlichtingsoplossingen.

OSRAM EN CONTINENTAL
PLANNEN JOINT VENTURE VOOR
INTELLIGENTE VERLICHTINGSOPLOSSINGEN
IN DE AUTO-INDUSTRIE

In de geplande joint venture Osram Continental GmbH 
wordt de expertise van Osram en Continental in 

verlichting en lichtsturing gecombineerd 

De joint-venturepartners hebben ieder een belang van 50%

De beoogde omzet ligt in de orde van een half miljard 
euro met rond de 1.500 werknemers

De start van de joint venture is gepland in 2018



“Intelligente verlichtingsoplossingen bieden voertuig-
fabrikanten een grotere mate van flexibiliteit wat betreft het 
ontwerp, en helpen hen de ontwikkelingskosten te
optimaliseren,” reageert Andreas Wolf, hoofd van 
Continentals businessunit Body & Security. “De wereldwijde 
aanwezigheid van de joint venture Osram Continental stelt
ons in staat nauw samen te werken met onze klanten om 
oplossingen te ontwikkelen die precies op hun behoeften zijn 
afgestemd. In het geval van Continental en Osram hebben wij 
twee technologiebedrijven die hun complementaire expertise 
in de context van een joint venture combineren om klanten 
een unieke reeks oplossingen te bieden,” voegt Wolf daaraan 
toe.

“Digitalisering levert nieuwe potentiële toepassingen in 
autoverlichting op en daardoor fantastische mogelijkheden 
waar wij bij Continental van willen profiteren. Dankzij ons
gecombineerde aanbod van verlichtings- en elektronica-
oplossingen zullen wij klanten uit de automobielsector 
hypermoderne producten van één leverancier kunnen 
aanbieden,” verklaart Hans-Joachim Schwabe, CEO van 
Osrams businessunit Specialty Lighting.

“Door onze krachten te bundelen, zullen wij in een nog betere 
positie verkeren om de innovaties in nauwe samenwerking 
met de auto-industrie voort te stuwen om verlichting, 
sensortechnologie en elektronica naadloos in één toepassing 
te integreren. Dit zal ons in staat stellen nieuwe intelligente 
lichtfuncties verder vooruit te brengen, zoals de combinatie 
van verlichtings- en sensortechnologie in één module of op 
licht gebaseerde communicatie tussen de chauffeur, andere 
weggebruikers en de ruimte om het voertuig heen,” voegt 
Schwabe daaraan toe.

Hans-Joachim Schwabe, CEO van Osrams businessunit 
Specialty Lighting (links) en Andreas Wolf, hoofd van 
Continentals businessunit Body and Security (rechts) 
kondigden vandaag hun intentie aan om een joint venture 
op te zetten voor intelligente verlichtingsoplossingen in de 
automobielsector.

OVER OSRAM
OSRAM, met het hoofdkantoor in München, 
Duitsland, is een toonaangevende wereldwijde 
hightechonderneming en bestaat al meer dan 110 jaar. 
De focus van onze producten ligt voornamelijk bij op 
halfgeleiders gebaseerde technologieën en ze worden 
gebruikt in zeer verschillende toepassingen van Virtual 
Reality tot zelfrijdende auto’s en van smartphones 
tot via het internet aangestuurde intelligente 
verlichtingsoplossingen in gebouwen en steden. 
OSRAM gebruikt de eindeloze mogelijkheden van licht 
om de kwaliteit van leven van individuele personen en 
hele gemeenschappen te verbeteren. De innovaties 
van OSRAM stellen mensen overal ter wereld in 
staat om niet alleen beter te zien, maar ook beter te 
communiceren, reizen, werken en leven.
OSRAM heeft ongeveer 26.400 werknemers 
wereldwijd in dienst aan het eind van boekjaar 2017 
(30 september) en behaalde een omzet van meer dan 
€ 4,1 miljard. Het bedrijf is beursgenoteerd in Frankfurt 
en München (ISIN: DE000LED4000; WKN: LED400; 
Trading symbol: OSR). Meer informatie is te vinden op 
www.osram.com.

OVER CONTINENTAL 
Continental ontwikkelt baanbrekende technologieën 
en services voor duurzame en online mobiliteit van 
personen en hun goederen. Het technologiebedrijf, dat 
is opgericht in 1871, biedt veilige, efficiënte, intelligente 
en betaalbare oplossingen voor voertuigen, machines, 
verkeer en vervoer. Continental behaalde in 2016 
een omzet van € 40,5 miljard en heeft momenteel 
meer dan 230.000 mensen in dienst in 56 landen. 
Informatiebeheer in en om het voertuig vormt de kern 
van de divisie Interior. 
Het productassortiment voor verschillende 
typen voertuigen omvat:  instrumentenpanelen, 
multifunctionele en head-up displays, regeleenheden, 
systemen voor toegangscontrole en bandeninformatie, 
radio’s, infotainmentsystemen, invoerapparaten, 
bedieningspanelen, klimaatbeheersingseenheden,
software, cockpits, maar ook services en oplossingen 
voor telematica en intelligente transportsystemen. 
De divisie Interior heeft wereldwijd meer dan 43.000 
mensen in dienst en behaalde in 2016 een omzet van 
€ 8,3 miljard.
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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel.  +49 2333 911-0

Fax  +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

febi hardyschijven 

Voordelen:
•  Extreem grote treksterkte en betrouwbaarheid
•  Geluiden en trillingen in de aandrijflijn worden geïsoleerd en effectief gereduceerd
•  Effectieve demping van draaimomentpieken ter bescherming van de aandrijvingscomponenten
•  Vrij van onderhoud gedurende de totale levensduur
•  Tegen roest beschermde omkapseling en binnenbussen die de schroefverbindingen ondersteunen
•  Verkrijgbaar in ProKits als complete reparatie-oplossing

Alle febi hardyschijven worden geproduceerd door OEM-leverancier SGF, wereldmarktleider in de 
automobielsector, en staan garant voor maximale precisie, comfort en eersteklas pasvorm.

Oplossingen Made in Germany.™

Functie:
De hardyschijf- of aandrijfaskoppeling is een torsieflexibele 
rubberen schijf die deel uitmaakt van de aandrijflijn van 
het voertuig. Ze wordt bij veel configuraties met achteras- 
en vierwielaandrijving gebruikt om het draaimoment van 
de versnellingsbak naar de aandrijfas over te brengen, 
en van daar naar de vooras- / achterasdifferentiëlen. 
De hardyschijf dient om schokken en andere lastkrachten te 
absorberen, om storingen in de aandrijflijn te verminderen  

en om een schadelijke hoekafwijking te vermijden.
Het draaimoment van de aandrijflijn wordt overgebracht 
via luspakketten die bestaan uit textielvezels - waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de unieke Tenpu®technologie - 
die dan in gevulcaniseerd rubber ingebed worden. 
Ze reduceren in hoge mate het geluid, de trillingen en het 
stugge veerkarakter in de aandrijflijn en zorgen voor een 
maximaal rijcomfort voor de bestuurder en de inzittenden.

Functie:
De hardyschijf- of aandrijfaskoppeling is een torsieflexibele
rubberen schijf die deel uitmaakt van de aandrijflijn van het 
voertuig. Ze wordt bij veel configuraties met achterasen 
vierwielaandrijving gebruikt om het draaimoment van de 
versnellingsbak naar de aandrijfas over te brengen, en van 
daar naar de vooras- / achterasdifferentiëlen. 
De hardyschijf dient om schokken en andere lastkrachten te 
absorberen, om storingen in de aandrijflijn te verminderen en 
om een schadelijke hoekafwijking te vermijden.

Het draaimoment van de aandrijflijn wordt overgebracht via 
luspakketten die bestaan uit textielvezels - waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de unieke Tenpu®technologie - die dan in 
gevulcaniseerd rubber ingebed worden. Ze reduceren in hoge 
mate het geluid, de trillingen en het stugge veerkarakter in 
de aandrijflijn en zorgen voor een maximaal rijcomfort voor 
de bestuurder en de inzittenden.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co  KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel. +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com
febi is a bilstein group brand

Voordelen:
• Extreem grote treksterkte en betrouwbaarheid
• Geluiden en trillingen in de aandrijflijn worden geïsoleerd 

en effectief gereduceerd
• Effectieve demping van draaimomentpieken ter 

bescherming van de aandrijvingscomponenten
• Vrij van onderhoud gedurende de totale levensduur
• Tegen roest beschermde omkapseling en binnenbussen die 

de schroefverbindingen ondersteunen
• Verkrijgbaar in ProKits als complete reparatie-oplossing

Alle febi hardyschijven worden geproduceerd door 
OEM-leverancier SGF, wereldmarktleider in de 
automobielsector, en staan garant voor maximale precisie, 
comfort en eersteklas pasvorm.

FEBI HARDYSCHIJVEN



RCH19
Oplaadbare compacte  
inspectielamp
LPL46X1 

 
Extreem platte en veelzijdige 
inspectielamp 

• Flexibele 180° -lichtmodule
• Handsfree: 360° intrekbare haak  

en krachtige magneet

Superieur, helder licht

• Hoogvermogen LED-licht van 250 lm
• Brede bundelhoek - 90°
• Helder natuurlijk licht – 6000 K

Stevig model voor in iedere 
werkplaats

• Hoge slagvastheid: IK07
• Bestand tegen chemicaliën en  

werkplaatsoplosmiddelen

RCH21S
Robuuste oplaadbare 
LED-inspectielamp  
met laadstation LPL47X1 

 
Verbeterde stevigheid met 
onbreekbaar ontwerp 

• Stevige behuizing met rubber 
handvat voor hoge slagvastheid – 
IK08, bestand tegen water, stof en 
oplosmiddelen: IP65

Hoogwaardig wit LED-licht 

• Hoogwaardig LUXEON LED-licht  
met hoog vermogen: 300 lm boost  
& 120 lm eco

• Natuurlijk wit licht – 6000 K

Handig en veelzijdig

• Flexibele 90° -lichtmodule
• Rubberen handvat voor perfecte grip
• Handsfree: 360° intrekbare haak en 

krachtige magneet
• FindMe-indicator in stand-by modus

CBH51
Hybride LED-werklamp
LPL45X1

 
Veelzijdigheid

• Geïntegreerde telescopische 
bevestiging, 1,1 meter lang, 
verlengbaar tot 1,8 meter

• Haken die 360° draaien,  
met foam pads 

• 5,5 uur / 3 uur gebruiksduur

Hoogwaardig wit LED-licht 

• Boostmodus, tot 1200 lumen
• Brede lichthoek van 120°
• Helder, natuurlijk licht van 6000 K 

Meer stevigheid 

• Hoge schokbestendigheid - IK07
• Beschermd tegen water en stof - IP54
• Bestand tegen chemische stoffen en 

oplosmiddelen

Advertorial

www.philips.com/automotive

Wanneer u voertuigen repareert of onderhoudt is er geen ruimte voor fouten. De professionele 
werkplaatslampen van Philips hebben krachtige leds voor een intens wit licht en een brede bundel 
en verlichten zelfs de kleinste details. Het natuurlijke witte licht van 6000 K is ontworpen voor een 
optimale helderheid en zichtbaarheid en verbetert het visueel comfort zodat u niet moe wordt.  
Dus hoe lastig het probleem ook is, en hoe klein de ruimte waarin u werkt, u weet zeker dat u over  
de middelen beschikt om de klus te klaren.

Versla
de duisternis



OVER MANN+HUMMEL
MANN+HUMMEL is een wereldwijde leider op het 
gebied van filtertechniek. De bedrijfsgroep met het 
hoofdkantoor in Ludwigsburg ontwikkelt oplossingen 
voor auto’s, industriële toepassingen, schone lucht in 
interieurs en duurzaam gebruik van water.
In 2016 is wereldwijd door meer dan 20.000 
medewerkers verspreid over meer dan 80 vestigingen 
een omzet van circa 3,5 miljard euro gerealiseerd.
Tot de producten behoren onder andere luchtfilter-
systemen, afzuigsystemen, vloeistoffiltersystemen, 
technische kunststofonderdelen, filtermedia, 
interieurfilters, industriële filters en membraanfilters.

Ga voor meer informatie over MANN+HUMMEL naar 
http://www.mann-hummel.com 

NICE TO KNOW

34 Groupauto

Ludwigsburg, X oktober 2017 – Een filtermedium gemaakt 
van gerecyclede kunststofvezels kenmerkt het nieuwe 
MANN-FILTER luchtfilter C 24 005. “Eén vierkante meter 
filtermedium bevat kunststof van ongeveer twee petflessen 
van 1,5 liter. Daarmee levert het filter een belangrijke 
bijdrage aan het ontzien van natuurlijke hulpbronnen”, 
aldus dr. Till Batt, expert op het gebied van synthetische 
luchtfilterelementen bij MANN+HUMMEL. “We hebben ons 
ten doel gesteld het aandeel gerecyclede vezels in nieuw 
ontwikkelde producten te verhogen tot 80 procent.”

Dankzij het meerlaagse medium MICROGRADE A-S levert 
het luchtfilter uitstekende filterprestaties en houdt het 
minstens 99,5 procent van alle vuildeeltjes met een 
afmeting van 0,001 - 0,352 millimeter tegen. 
Ter vergelijking: de dikte van een mensenhaar is 0,05 – 0,07 
millimeter. Door de hoge vuilopnamecapaciteit gedurende 
het totale onderhoudsinterval heeft het luchtfilter genoeg 
aan slechts 30 procent van het oppervlak aan filtermedium 
dat klassieke luchtfilters met cellulosemedia nodig hebben. 

Het luchtfilter C 24 005 voldoet ook in zeer stoffige 
omgevingen aan de door voertuigfabrikanten 
voorgeschreven vervangingsintervallen en onderscheidt 
zich door de vlamvertragende eigenschappen. Van buiten 
onderscheidt het luchtfilter C 24 005 zich van andere 
luchtfilters: het is duidelijk te herkennen aan de groene 
kleur van de gerecyclede vezels. Het nieuwe MANN-FILTER 
luchtfilter C 24 005 in eerste-uitrustingskwaliteit zal vanaf 
november 2017 voor verschillende Toyota-modellen op de 
Europese markt te krijgen zijn. Aan andere luchtfilters met 
het innovatieve medium wordt al gewerkt.

Met milieuvriendelijke filtermedia voor luchtfilters maakt 
filterexpert MANN+HUMMEL zich al vele jaren sterk voor 
een duurzame bosbouw. Naast het voldoen aan technische 
specificaties vindt de onderneming het belangrijk om 
duurzaam en milieuvriendelijk te werken. Spaarzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen speelt daarbij een 
belangrijke rol. MANN+HUMMEL heeft daarom twee 
productielocaties laten certificeren volgens de richtlijnen 
van de Forest Stewardship Council® (FSC), om producten 
met een aandeel hout uit gecertificeerde bronnen te kunnen 
fabriceren.

MANN+HUMMEL ontwikkelt haar filtermedia in 
samenwerking met verschillende fabrikanten van filtermedia 
steeds verder, om technisch altijd voorop te lopen. 

MANN-FILTER PRESENTEERT 
INNOVATIEF FILTERMEDIUM 
VAN GERECYCLEDE VEZELS

Het nieuwe MANN-FILTER luchtfilter
C 24 005 van gerecyclede vezels



SKF, de betrouwbare partner voor 
OEM-fabrikanten én de aftermarket!

Wist u dat? 

• SKF een garage ondersteunend programma biedt: “SKF 
Pole Position Plus”?

• U hiervoor een eenmalige bijdrage betaalt van € 85 om 
lid te worden?

• U voor deze prijs deelneemt aan de 3 SKF-technische 
trainingen?

 - SKF producttraining Motordelen
 - SKF producttraining Chassis
• 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 alle SKF onderdelen?
  - 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!

vsm.skf.com
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12 ADITEC NV
 Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
 Tel 03 605 38 96 • info@aditec.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 NADIR AUTO SHOP
 St.-Bernardsestw. 261-263 • 2660 Hoboken / Antwerpen
 Tel 03 297 26 24 • www.nadirautoshop.be
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Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tel 069 781 343 • 0470 06 19 15
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

Lid
worden?
Contacteer ons.

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

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

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

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

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


