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Een nieuw jaar, nieuwe ideeën!
Het nieuwe “G Mag” magazine zal begin dit jaar verschijnen.

Ik zal dus beginnen met u het allerbeste te wensen voor het jaar 2019:
geluk en welzijn en alles wat men zich kan wensen voor onze sector.

Laat ons vooreerst eens terugblikken op het voorbije jaar: 2018 is opnieuw een jaar 
geworden met heel wat belangrijke veranderingen in de automobielmarkt.

Vooreerst hebben we Brezan (eigendom van Nederlandse groep Parts Point) dat 
zich versterkt heeft door de overname van de groothandelaar Van Looy.
Later vernamen we de overname van ons G-Truck lid Beneparts door de groep 
Wijlhuizen, eveneens lid van GroupAuto Nederland. Dit versterkt onze positie in de 
Benelux.
Beneparts blijft echter lid van GroupAuto Belgium.
Heel recent tenslotte vernamen we de overname van de “Verviers Frein” groep door 
Doyen (eigendom van Autodis in Frankrijk).

Op internationaal niveau heeft de toetreding van Autodis tot de kapitaalgroep 
Oscaro heel wat inkt doen vloeien; dit was echter nog maar het begin: enkele weken 
later werd Autodis er de hoofdaandeelhouder van!
Daaruit blijkt nog maar eens overduidelijk, voor zover dit nog nodig was, dat de 
verkoop van auto-onderdelen via internet een markt is waar men wel degelijk 
aanwezig moet zijn.
Het gaat zelfs nog verder want sommige constructeurs zijn al begonnen met de 
verkoop van nieuwe wagens via het internet.

Ook op het vlak van de toeleveringsbedrijven zijn er heel wat fusies aan de gang
(ZF met TRW en Federal Mogul dat onlangs werd overgenomen door Tenneco).
Dit zal hen soms in staat stellen de kracht van de constructeurs te evenaren en 
hun prijzen en verkoopspolitiek (Pricing Power) door te drukken: dit is tot uiting 
gekomen op Automechanika van september laatstleden.
Dit is nieuw want tot op heden waren het vooral de constructeurs die hun prijzen en 
hun politiek dicteerden!

Tenslotte is de strijd tussen de FIGIEFA en de constructeurs in ons voordeel 
beslecht: zij heeft de Europese overheden er immers van kunnen overtuigen om de 
OBD fiche in het voertuig te behouden en vooral dat deze toegankelijk moet blijven 
voor om het even welk diagnose apparaat.
Ter herinnering, het is door deze OBD fiche dat de hersteller toegang  heeft 
tot alle informatie van het voertuig om aldus de herstelling uit te voeren. Dit is 
werkelijk een essentieel succes om de overlevingskansen van onze onafhankelijke 
onderdelenmarkt te vrijwaren!

Ik zal in schoonheid eindigen met een klein woordje over onze groepering vermits in 
juli laatstleden CParts-Bettembourg in het Groothertogdom Luxemburg onze rangen 
heeft vervoegd. Daardoor zetten we weerom een stapje verder in de uitbreiding van 
ons territorium. Wij hebben dan ook beslist onze naam te veranderen in “GroupAuto 
Belgium & Luxemburg”. Dit versterkt tevens de aanwezigheid van GroupAuto 
International in Europa.

Last but not least mag ik u melden dat uw dienaar President van de FAM geworden 
is en dus Vice Presdent van Traxio (ex Federauto). Ik ben er van overtuigd dat ik 
daardoor meerdere deuren kan openen en onze groepering verder kan promoten.

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

Etienne Dubois
General Manager
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Automotive lighting

Twee nieuwe autolampen is veiliger 
dan één. Vervang ze altijd samen.

www.philips.com/change-in-pairs

Het perfecte duo. 
Vervang ze altijd samen.
 
Hetzelfde geldt voor uw autolampen. Tegen het einde van de levensduur geven 
autolampen zwakker, ongelijkmatig licht. Dit bemoeilijkt een goed zicht. En als één 
autolamp uitvalt zal dat ook snel gebeuren met de tweede lamp. Uw veiligheid begint 
met goed en betrouwbaar zicht op de weg. Vervang daarom altijd beide lampen als er 
éen aan vervanging toe is. Met twee nieuwe autolampen kunt u veilig op weg!

Hoogwaardig wit LED-licht
• Unieke dimfunctie voor comfort, 

inclusief geheugenfunctie
• Boostmodus, tot 300 lumen
• Spotlicht: tot 120 lumen
• Brede lichthoek van 120°
• Helder, natuurlijk licht van 6000 K 

Meer stevigheid
• Zeer hoge schokbestendigheid - IK09
• Hoge water- en stofbestendigheid – 

IP68
• Bestand tegen chemische stoffen en 

oplosmiddelen

Duurzame batterij
• Gedeeld dockingstation met RCH25
• Lange gebruiksduur - tot 12 uur 

(gedimd licht)
• Zeer snel opladen – minder dan 2,5u

Hoogwaardig wit LED-licht
• Unieke dimfunctie voor comfort, 

inclusief geheugenfunctie
• Boostmodus, tot 500 lumen
• Spotlicht: tot 300 lumen
• Brede lichthoek van 120°
• Helder, natuurlijk licht van 6000 K 

Meer stevigheid
• Zeer hoge schokbestendigheid - IK09
• Hoge water- en stofbestendigheid – 

IP68
• Bestand tegen chemische stoffen en 

oplosmiddelen

Duurzame batterij
• Gedeeld dockingstation met RCH5S
• Lange gebruiksduur - tot 10 uur 

(gedimd licht)
• Snel opladen – minder dan 3,5u

Hoogwaardig wit LED-licht
• Unieke dimfunctie voor comfort, 

inclusief geheugenfunctie
• Boostmodus, tot 1000 lumen
• Lichthoek van 90°
• Helder, natuurlijk licht van 6000 K 

Meer stevigheid
• Zeer hoge schokbestendigheid - IK09
• Hoge water- en stofbestendigheid – 

IP68
• Bestand tegen chemische stoffen en 

oplosmiddelen

• Duurzame batterij
• Lange gebruiksduur - tot 12 uur 

(gedimd licht)
• Opladen via micro-USB 
• Opladen – minder dan 4,5 uur

Advertorial

www.philips.com/automotive

Maak kennis met de drie nieuwe LED-werklampen van Philips (RCH5S, RCH25 en PJH10). De lampen zijn ontwikkeld 
door Lumileds en voorzien van een unieke dimfunctie voor meer comfort tijdens het werk. Deze krachtige lampen 
zijn dankzij de verbeterde schok- en waterbestendigheid klaar voor de meest veeleisende omstandigheden in een 
werkplaats.

Ontdek de nieuwe dimbare  
LED inspectielampen van Philips

RCH5S
Inspectiezaklamp
LPL62X1

RCH25
Draagbare  
inspectielamp
LPL63X1

PJH10
Kleine draagbare 
projector
LPL64X1
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FABRIEKSBEZOEK

Op 3 en 4 oktober laatstleden hadden we het geluk deel te 
mogen nemen aan een fantastische reis, georganiseerd door 
het ganse team van Federal Mogul.

Op 3 oktober, heel vroeg in de morgen, vertrokken we van op 
Zaventem richting Milaan.
Na een busreis arriveerden we in Mondovi.
De eerste stop was een restaurant waar we, bij een 
fantastisch uitzicht, de plaatselijke specialiteiten konden 
degusteren. Het was overheerlijk!

Niet ver daar vandaan bezochten we de FM fabriek waar er 
remonderdelen van Ferodo werden gemaakt.

Daar werden we er ons van bewust hoe belangrijk de 
research en de ontwikkeling van remonderdelen wel zijn.
Daarop volgde een transfer naar een hotel, eigenlijk een oud 
kasteel, gelegen op een bergflank.
De volgende morgen mochten we een tiental Fiat’s 500 in 
ontvangst nemen om de streek te verkennen.

Na het bezoek van 2 wijngaarden en een prachtig kasteel was 
het tijd om terug te keren naar Milaan waar we na een laatste 
maaltijd het vliegtuig terug naar Brussel namen.

Nog een dikke merci voor het ganse team van Federal Mogul 
voor deze prachtig georganiseerde reis!

FABRIEKSBEZOEK MONDOVI
MET FEDERAL MOGUL
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Driven by

      DOWNPOURS

Bosch-ruitenwissers laten u en uw klanten niet in de regen 
staan. Bied uw klanten uitstekende zichtbaarheid en maximale 
veiligheid: Bosch- ruitenwissers garanderen voortreffelijke 
wisresultaten, een lange levensduur en stille wisbewegingen 
– zelfs onder extreme weersomstandigheden. Het uitgebreide  
assortiment dekt bijna elk voertuig. Bovendien maakt het 
innovatieveadapterconcept een snelle en eenvoudige montage van 
Bosch-ruitenwissers mogelijk.

What drives you,
drives us

boschwiperblades.com

Constant vermogen met de start-stop-batterijen van Bosch:   
Of u nu op vakantie bent of naar uw werk rijdt, het drukke verkeer 
belast het start-stop-systeem. Deze systemen vereisen batteri-
jen met constant vermogen die zelfs bij temperaturen onder nul 
optimaal werken. Voor personenauto’s met het start-stop-systeem 
biedt Bosch de S5A-batterij met AGM-technologie en de S4 E-bat-
terij met EFB-technologie. Beiden zijn geheel onderhoudsvrij en 
lekvrij; eersteklas Bosch-kwaliteit!

What drives you, 
drives us

bosch-automotive-aftermarket.com

Driven by 

    SEASONS
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IN DE KIJKER

Er dienen zich drastische veranderingen aan op het gebied 
van de na-verkoop diensten in de automobielwereld. Het 
groeiend aantal elektrische wagens, de geconnecteerde 
wagens en de  E-commerce zullen een herverdeling van de 
na-verkoop winsten met zich meebrengen.

Wat verwacht de klant?
Klanten zijn meer en beter geïnformeerd omdat zij via het 
internet alles on line kunnen vergelijken. De werkplaatsen 
zullen moeten volgen en zullen hun aankooppolitiek moeten  
aanpassen.
Men moet dit dus goed opvolgen want op termijn zal 
de na-verkoop dienst zich  meer en meer direct op de 
eindverbruiker richten.
Door de “Big Data” (een wagen kan tot 25GB /uur opnemen) 
zal men niet alleen de wagen beter leren kennen maar komt 
men ook te weten hoe de klant-bestuurder zich gedraagt om 
op die manier beter aan zijn verwachtingen te voldoen.
Het beheer van wagenvloten (vb leasemaatschappijen) zal op 
een meer professionele manier gebeuren.
 De deelmobiliteit wint terrein waardoor wagens meer en 
langer op de baan zijn dan vroeger het geval was; ze worden 
dus meer gebruikt met als gevolg een grotere slijtage en een 
“Total cost of ownership” die competitief moet blijven.
Op termijn zal de na-verkoop dienst zelfs belangrijker worden 
dan de wisselstukken zelf!
Ook de mentaliteit van de na-verkoop dienst zal evolueren.
De toename van nieuw opduikende markten zoals vb China 
brengt een mentaliteitsverandering van de na-verkoop 
dienst met zich mee. Men kan niet overal dezelfde politiek 
toepassen!
Electrische wagens vereisen een totaal andere technische 
aanpak. Men zal dus moeten investeren in kennis en de 
marketing communicatie zal meer en meer op het ecologisch 
aspect moeten gericht worden.
De softwarekennis van de wagen wordt dus uiterst belangrijk 
en de “mechanische“ werkplaatsen zullen zich moeten 
herscholen tot informatica laboratoria.
De diagnose van op afstand zal ook belangrijker worden.
Daarin hebben de constructeurs op dit moment een 
voorsprong.
De zelfrijdende wagen betekent minder ongevallen maar 
daardoor wordt het allemaal heel wat complexer.
De wagens worden uitgerust met meer gevoelige onderdelen 
en zullen daardoor beter opgevolgd moeten worden.

Wanneer de bestuurder “verdwijnt” zal men het wettelijk 
kader, waardoor de verantwoordelijkheid van de 
constructeurs groter wordt, moeten aanpassen.
De na-verkoop dienst zou daar wel eens enige hinder van 
kunnen ondervinden.
Geconnecteerde  wagens zeggen wanneer een wagen 
een onderhoud nodig heeft. Omdat die gegevens reeds 
doorgestuurd zijn naar de hersteller zal de herstelling vlotter 
kunnen verlopen.
De voortdurende analyse van gegevens, zowel van de wagen 
als van het rijgedrag van de bestuurder, kan ook de activiteit 
in de werkplaats beïnvloeden. De service “à la carte” komt er 
aan.

Concurrentiële verschuivingen
Er zullen nieuwe spelers op de markt verschijnen. Zij zullen 
zich toespitsen op enkele speciaal geselecteerde en dus 
economisch interessante domeinen. Het consolideren en 
integreren zal alleen maar toenemen samen met de druk op 
de verdelers.
De complexiteit en het technisch karakter van de wagens 
vergroten wat de druk op de verdelers nog zal doen 
toenemen.
Er zullen grotere en meer professionele werkplaatsen 
moeten komen.

Het effect op de na-verkoop dienst
Deze verschillende tendensen zullen op een consequente 
manier alle spelers in de na-verkoop ketting beïnvloeden. Er 
staan de huidige spelers bedreigingen te wachten, maar er 
zijn ook opportuniteiten.
Nieuwe spelers uit andere industriële sectoren zullen voor 
onrust zorgen bij de huidige netwerken.
De fabrikanten van wisselstukken zullen een waarde-
verschuiving van hun producten vaststellen in die zin dat de 
software in de wagen steeds belangrijker wordt.
Kort samengevat kan men zeggen dat de klant meer en meer 
inspraak gaat krijgen.
Hij zal volledige transparantie willen in de tarifering en de 
mensen van de na-verkoop dienst zullen zich meer moeten 
onderscheiden en zullen op verschillende domeinen moeten 
samenwerken met andere specialisten.
De garage van morgen zal alles niet zelf meer kunnen doen.
Dit alles vereist onmiddellijke actie, liever vandaag dan 
morgen!

DE TOEKOMST VAN DE NA-VERKOOP
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Het is zeer moeilijk iemand te adviseren welke brandstof hij 
moet kiezen en te bepalen welke van beide,  benzine of diesel, 
het meest vervuilen want beide vervuilen ze op een andere 
manier. Diesel vervuilt intrinsiek zeker meer dan benzine 
maar de dieselmotor wordt met de jaren beter en beter.
De nieuwe generatie dieselmotoren stoot slechts 5% 
NOx uit in vergelijking met deze van 20 jaar geleden en 
zelfs helemaal niets meer dankzij het gebruik van ultra 
performante partikelfilters.

De benzinemotoren zitten op hetzelfde goede spoor, het is 
een kwestie van tijd.
Schematisch gezien produceert een benzinemotor meestal 
minder stikstofdioxide (NOx) maar meer koolwaterstof (CO) 
terwijl zijn aandeel in de opwarming van de aarde een stuk 
groter is (CO2).
Daartegenover staat dat de dieselmotor, ondanks zijn 
katalysator, meer stikstofdioxide uitstoot.

Er is m.a.w. geen winnaar en geen verliezer. Wat moet men 
dan doen?
Met kennis van zaken gebruik maken van de huidig 
technologie: voor kortere ritten verkiest men best een hybride, 
voor stadsverkeer een benzinemotor die sinds 2018 ook is 
uitgerust met een filter en voor de veelrijders een Diesel.
Slechts 6% van de Belgen rijdt meer dan 30000 km / jaar. 
Voor hen blijft de dieselmotor de beste keuze.

Een goede verstaander...

BENZINE / DIESEL?

IN DE KIJKER



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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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
® SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Groep.  |  © SKF Groep 

Nieuw assortiment 
stuurdelen en ophanging
Een uitgebreid chassis assortiment betekent veel meer
dan enkel producten van de hoogste kwaliteit.
Voor distributeurs die met SKF werken, zorgt
deze product uitbreiding voor consolidatie van
de leveranciers, minder administratie en betere
inkoopvoorwaarden. Dit aanbod omvat ook
betrouwbare product data, solide verpakking
en duidelijk gemarkeerde producten waardoor
de onderdelen selectie en herstellings-
procedures eenvoudiger worden.

Wilt u meer informatie over onze product uitbreiding?
U vindt alles op           www.vsm.skf.com
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In de hedendaagse “connected” wereld kan de eigenaar van 
een meubelzaak zijn meubels overal ter wereld laten maken. 
Een persoon kan een artikel online bekijken, bestellen en 
het thuis binnen een dag of twee ontvangen, ongeacht waar 
het vandaan komt. in dit huidige tijdperk van internationale 
scheepvaart opereren steeds meer klanten internationaal.
Als onze bestaande klanten niet prijsgeven dat we hun 
dezelfde hoge hoeveelheid service kunnen bieden in de 
andere landen waar ze van plan zijn uit te breiden, kunnen ze 
onnodig op zoek gaan naar verschillende lokale aanbieders.

Als potentiële nieuwe internationale klanten niet weten dat 
we in heel Europa een consistente service kunnen bieden, 
nemen ze mogelijk geen contact met ons op. Daarom moeten 
we onze diensten aanbieden en promoten als een echt 
internationaal netwerk. Dit zal niet vanzelf gaan en het zal 
veel energie en tijd kosten om de stap te zetten naar een 
alleenstaand internationaal netwerk. 

Hoe reageert GroupAuto internationaal hierop?

De eerste focus voor de internationale ontwikkeling van het 
TopTruck-netwerk zal liggen bij integratie en standaardisatie.

Integratie houdt in dat alle landen binnen het TopTruck 
netwerk zullen starten om meer verbondenheid te creëren 
en dat zij worden aangemoedigd meer van elkaar te kunnen 
leren. In 2019 zal hier in de Benelux ook sterk aan gewerkt 
worden. 
Standaardisatie betekent dat we bij TopTruck een consistente 
klantervaring op hoog niveau willen bereiken, ongeacht de 
het land dat de service aanbiedt. 

Er zijn 3 doelen die we willen bereiken met het 
standaardiseren en integreren van het TopTruck-netwerk. 

1. Verhoog het niveau van de klantervaring in het hele 
netwerk.

2. Trek meer lokale, nationale en internationale fleet 
klanten aan voor reparatie- en onderhoudsdiensten.

3. Het verder ontwikkelen van lopende procedures om de 
consistente service en het serviceniveau te waarborgen.

  Veel van onze TopTruck-garages overtreffen de 
standaard die we willen bereiken al, voor de garages die 
wijzigingen moeten doorvoeren zullen we training en 
ondersteuning bieden.

GroupAuto International zal de volgende gereedschappen 
bieden.

De garages in het TopTruck-netwerk beschikken al over de 
gereedschappen die ze nodig hebben om bedrijfsvoertuigen 
te repareren en te onderhouden. Nu gaat het bij TopTruck om 
het leveren van nieuwe technische hulpmiddelen om onze 
garages te helpen om meer fleetowners aan te trekken en 
meer dynamische diensten te leveren.
 
Deze gereedschappen die GroupAuto internationaal biedt 
zijn:

- GNM : online platform dat garages, netwerken en 
wagenparkklanten met elkaar verbindt.

- BDS-Pan : European pechdienst voor bedrijfsvoertuigen

- R & M : Online reparatie- en onderhoudsovereenkomsten 
voor wagenparkklanten

- G-Connect : Telematica-systeem dat garages verbindt met 
aangesloten voertuigen

Groupauto internationaal en TopTruck zullen deze technische 
hulpmiddelen gebruiken om garages te differentiëren, nieuwe 
klanten aan te trekken en de onafhankelijke after-market 
voor te bereiden om de diensten van morgen, vandaag aan te 
bieden.

DE WERELD VERANDERT CONSTANT.
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Wie is de volgende?

Deze discussies steken nu de kop op, net nu de automobielindustrie op het punt staat om  dure technologieën te ontwikkelen voor 
de transportmiddelen van morgen terwijl de economische modellen daar nog helemaal niet op voorbereid zijn.
Deze onzekerheid en de grote belangen die er mee gemoeid zijn versnellen alleen maar deze bondgenootschappen.
Honda bij voorbeeld heeft onlangs geïnvesteerd in het filiaal van de autonome technologie van General Motors.

Sommige onderdelen fabrikanten denken er over na om samen te werken met de constructeurs voor de verdere ontwikkeling van 
de zelfrijdende wagen.
Dit alles om de research- en ontwikkelingskosten te verminderen .

Is dit het begin van een periode van rationele samenwerking?

DE WERELD VAN DE WAGEN-
FABRIKANTEN IN VOLLE (R)EVOLUTIE

Mercedes gaat nu precies hetzelfde doen door samen te 
werken met BMW voor de ontwikkeling van hun kleinere 
modellen (serie 1 en A Classe) en van hun gemeenschappelijk 
nieuw project, namelijk de zelfrijdende wagen.

Volkswagen kwam met de mededeling dat ze wilden 
samenwerken met Ford voor de ontwikkeling van hun 
toekomstige pick-up en andere busjes. 



GROUPAUTO INTERNATIONAL

2018
GROUPAUTO
CONGRESS 

MONACO
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GROUPAUTO INTERNATIONAL

AWARDS 2018

Member of the year: GroupAuto Germany

Supplier of the year: ZF-TRW

Quality: Valeo

Logistics: Bosch

Members Loyalty Program:
- Sales: GroupAuto China
- Marketing: GroupAuto Mexico

Marketing: Denso

Sales: Gates

WE GOT
THE BEST
PRODUCT 
TO CLEAN
YOUR HANDS

MACO handreinigers zijn 100% oplosmiddelvrij en bevatten uitsluitend natuurlijke microkorrels.
 
Tous les savons MACO sont classés sans solvant et ne contiennent uniquement des microbilles naturelles. 

De CX-4 dispenser met het 
gepatenteerde dual-valve 
systeem, is bijzonder robuust, 
eenvoudig in gebruik en heeft 
een aantrekkelijk design. Elke 
4L cartridge is goed voor 800 
handwassingen. 

Le distributeur de savon 
CX-4 avec son système 
breveté est facile à utiliser. 

Une recharge 4L sert 
pour 800 lavages 

de mains.

www.pacauto.be

1

GEEF UW VLOOT DE JUISTE ZORG 
• Speciale producten voor een efficiënte reiniging
• Maximale onderhoudsprestatie en waardebehoud
• Service, reparatie & onderhoud

Info: www.sonax.be / www.pacauto.be 
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Sedert enkele maanden zijn er in verschillende steden lage 
emissiezones van kracht.
Hierbij wil ik u de reglementering hieromtrent op een bondige 
manier uitleggen door middel van enkele simpele vragen.

Wat is een lage emissiezone ?
In België hebben de steden Antwerpen (02/2017) en Brussel 
een milieuzone vastgelegd met een beperkte of zelfs 
verboden toegang voor verschillende soorten voertuigen.
Andere steden zullen volgen: Mechelen en Gent in 2020 en 
wat Wallonië betreft is er een decreet dat de gemeenten 
toelaat vanaf 2018 een lage emissiezone vast te leggen.
Deze zones worden gecontroleerd door nummerplaat-
herkenningscameras.

Hoe kan men een lage emissiezone herkennen ?

Over welke voertuigen gaat het?

Toegang tot de lage emissiezones tot einde 2019:

Antwerpen :
• Wagens op benzine en CNG met de norm Euro 1 of hoger
 (1ste inschrijving > 1/07/1992)
• Dieselwagens met Euro 4 norm
 (1ste inschrijving > 01/01/2006 of
 Euro 3 norm met roetpartikelfilter
 (1ste inschrijving > 01/01/2001)

Brussel :
• Wagens op benzine en CNG met de Euro 0 norm
 en Euro 1 norm (inschrijving <01/ 01/ 1997)
• Dieselwagens met  Euro 0 norm, Euro 1 en Euro 2
 (inschrijving < 01/01/2001)

Wanneer het voertuig niet beantwoordt aan de normen 
mag het nog binnenin  de 2 steden mits het betalen van een 
dagpas (max. 8 keer/jaar) aan de prijs van 35 euro. Indien 
de wagen niet aan de normes voldoet, mag ze wel binnen 
de lage emissiezones van de 2 steden binnentreden mits de 
betaling van een dagelijkse pass (max. 8 X/ jaar) van €8

Bij inbreuk bedraagt de boete 150 euro en kan bij recidive 
oplopen tot 350 euro.

De regels zullen in de toekomst nog verstrengen.

Euro normen ?
De Euro norm wordt normaal gezien vermeld op het 
inschrijvingscertificaat( grijze kaart).
Wanneer dat niet het geval is geldt de datum van 1ste 
inschrijving (zie de tabel hieronder).

 

Hopelijk ben ik voldoende duidelijk geweest; ik heb alleszins 
geprobeerd de huidige normen zo beknopt mogelijk te 
resumeren.

Voor alle bijkomende informatie, aarzel niet de volgende 
websites te raadplegen:
• www.lez-belgium.be 
• www.lez.brussels.be
• www.slimnaarantwerpen.be

« LEZ » LAGE EMISSIEZONE

Begin zone Einde Zone

 Up-to-date catalogue data
 User-friendly search options
  Specifically designed to facilitate  
customer identification of brake parts

  Create your own catalogue – 
based on your requirements

  Barcode scanner and photo pad  
identification tool

MORE THAN JUST A CATALOGUE.  
FIND YOUR PARTS EASILY! 
MORE THAN JUST A CATALOGUE.  
FIND YOUR PARTS EASILY! 

BRAKING WITHOUT  
COMPROMISE.
BRAKING WITHOUT  
COMPROMISE.

 Advanced brake technology for more than 100 years
 Maximum safety, performance and comfort
  100% in-house brake pad engineering and  
manufacturing in Europe

  One of the largest product portfolios for current 
motor vehicles

“Euro” normen

Euro 1 / I

Euro 0

Euro 2 / II

Euro 3 / III

Euro 4 / IV

EURO 5 / V

EURO 6 / VI

1ste inschrijving

01/07/1992 - 31/12/1996

< 01/07/1992

01/01/1997 - 31/12/2000

01/01/2001 - 31/12/2005

01/01/2006 - 31/12/2010

01/01/2011 - 31/08/2015

01/09/2015 - 31/08/2019
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 User-friendly search options
  Specifically designed to facilitate  
customer identification of brake parts

  Create your own catalogue – 
based on your requirements

  Barcode scanner and photo pad  
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BRAKING WITHOUT  
COMPROMISE.

 Advanced brake technology for more than 100 years
 Maximum safety, performance and comfort
  100% in-house brake pad engineering and  
manufacturing in Europe

  One of the largest product portfolios for current 
motor vehicles



PROKIT febi

Overtuigende kwaliteit

Op het vlak van stuurtechnologie is febi met haar 
aanbod in Prokits één van de belangrijkste 
leveranciers in de aftermarket. Het productgamma 
omvat enkel onderdelen die 100%  rijstabiliteit 
garanderen. 

Daarom worden dankzij ons gecertificeerd 
kwaliteitsbeleid de aangehouden onderdelen getest 
voor verschillende toepassingen en belastingen.

Deze betreffen een precieze pasvorm, dimensionale 
stabiliteit, materiaalkwaliteit, treksterkte en hardheid.

Complete reparatiesets

In werkplaatsen komt het vaak voor dat niet alleen het onderdeel zelf, maar ook andere componenten mee 
moeten worden vervangen. Vaak zijn die extra artikels (meestal schroeven, bouten en/of moeren) niet 
onmiddellijk binnen handbereik.

Met meer dan 3 300 beschikbare ProKits, biedt febi een oplossing om de reparatie snel, 
eenvoudig en compleet uit te voeren. 

De ProKits van febi bilstein bevatten alle onderdelen die voor een reparatie noodzakelijk zijn. 

febi ProKits voor
Stuur- en ophangingsdelen:

• Draagarmen
• Spoorstangen
• Stuurstangen
• Spoorstangeindstukken
• Fuseekogels
• Verbindingstangen
• Stabilisators
• Veerbeenlagers
• Hardyschijven
• Draagarmlagers
• Stabilisatorlagerset

febi is a bilstein group brand www.febi.com
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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.

Een terugblik op een rijkgevuld 2018: Veel onder-
scheidingen, een merkovergang en opnieuw gedefinieerde 
productomgevingen. De afdeling Schaeffler Automotive 
Aftermarket, gewijd aan de automotive vervangingsmarkt, 
ontwerpt vernieuwende reparatieoplossingen volgens 
de originele kwaliteitsnorm, voor alle voertuigtypes: 
lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en tractoren. De 
levensduur van de onderdelen verbeteren, laat toe om 
de tijd tussen de onderhouden te verlengen. Net zoals 
het vergemakkelijken van de montage toelaat om de tijd 
per tussenkomst in te korten, zodat de voertuigen weer 
sneller de baan op kunnen. Aan het begin van 2019 maakt 
Schaeffler de balans op van de onderscheidingen die het 
kreeg dankzij de kwaliteit van zijn producten, zijn diensten 
en zijn affiniteit met het terrein. Het is ook de gelegenheid 
om een overzicht te bieden van de producten en hun 
omgevingen: Transmissie, Motor en Chassis, onder de 
overkoepelende merknaam Schaeffler.

CLAMART, 29 januari 2019. In 2018 werd de afdeling 
Automotive Aftermarket van Schaeffler tot viermaal toe 
onderscheiden door zijn klanten-verdelers voor de kwaliteit 
van zijn dienstverlening en zijn affiniteit met het terrein. Op 
internationaal vlak werd de onderdelenfabrikant allereerst 
beloond door AD International, die hem de felbegeerde titel 
‘leverancier van het jaar’ overhandigd heeft ter gelegenheid 
van zijn congres dat eind april 2018 georganiseerd werd. In 
mei heeft de groep de trofee ‘verkoop en marketing’ in de 
wacht gesleept, ditmaal bij Temot International. De volgende 
maand werd Schaeffler tijdens het Autolia Congres opnieuw 
onderscheiden met de titel ‘beste leverancier voor technische 
ondersteuning’ met zijn dienstverlenend merk Schaeffler 
REPXPERT.

Tot slot heeft Schaeffler in november 2018 de innovatietrofee 
gewonnen op de beurs ‘Le Rendez-vous GROUPAUTO’ in de 
categorie ‘reserveonderdelen en verbruiksmaterialen’ met 
zijn totale reparatieoplossing voor natte dubbele koppelingen 
LuK RepSet 2CT.
Deze reeks beloningen zegt veel over de relaties die de groep 
heeft opgebouwd met zijn partners-verdelers. “Wij verheugen 
ons over hun prijzen en wat ze vertegenwoordigen. Die 
tekenen van erkenning zijn een bewijs van de nauwe 
samenwerking en de affiniteit tussen onze teams op het 
terrein en die van onze verdelers”, verklaart, Philippe Baudin, 
uitvoerend directeur van Schaeffler France Automotive 
Aftermarket.

PRODUCTOMGEVING
Met zijn drie omgevingen ‘Transmissie, Motor en Chassis’, 
is de afdeling Automotive Aftermarket van Schaeffler een 
erkende en betrouwbare partner voor de herstelling van 
lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en tractoren.
Het ontwerp van Schaeffler-producten is gebaseerd op 
de analyse van systemen in hun geheel. De innovatie, de 
technische expertise en de uitzonderlijke kwaliteit van de 
Schaeffler-producten en hun productie maken hen niet 
alleen tot de eerste partners voor de ontwikkeling van 
serieproductie, maar maken hem ook tot een professionele 
leverancier van wisselstukken en oplossingen voor 

totaalherstellingen – altijd met de kwaliteit van eerste 
montage.

FOCUS TRANSMISSIE 
LuK, onder het merk Schaeffler, staat bekend om het 
aanbieden van innovatieve reparatieoplossingen voor 
aandrijvingen: van enkelvoudige tot dubbele koppelingen, 
over de mechanismen die automatische slijtage 
compenseren, SAC (Self Adjusting Clutch) en de oplossingen 
om versnellingsbakken te repareren. Zo veel mogelijk 
mobiliteit, zo min mogelijk defecten en een lange levensduur: 
aan deze vereisten kan enkel voldaan worden met een 
optimale productkwaliteit, die aanwezig is in het volledige 
productassortiment van Schaeffler.

FOCUS MOTOR
INA, onder het merk Schaeffler, biedt een gamma producten 
en oplossingen aan die gebaseerd zijn op expertise van de 
belangrijkste systemen van de motor: kit met distributieriem 
en kit met distributieketting, multiriem, koelsystemen en 
klepbedieningskits. Ter info: al deze onderdelen zijn ook in 
kleine hoeveelheden beschikbaar, altijd allemaal in originele 
kwaliteit.

FOCUS CHASSIS
Aanwezig bij de eerste montage, maken de belangrijkste 
constructeurs zoals Mercedes-Benz, Volvo en SAF gebruik 
van de technologieën en fabricageprocessen voor banden 
van FAG voor de massaproductie. FAG, onder het merk 
Schaeffler, maakt gebruik van zijn ervaring in eerste 
montage en biedt een breed gamma aan van producten en 
reparatieoplossingen voor lagers en banden, geschikt voor de 
meeste markttoepassingen. Het aanbod gaat van standaard 
kegelvormige rollagers voor lichte voertuigen tot wiellagers 
die vooraf gesmeerd, gemonteerd en ingesteld zijn voor 
vrachtwagens met de FAG SmartSET.

De nieuwe verpakkingsproducten onder het 
overkoepelende merk Schaeffler
De afdeling Automotive Aftermarket van Schaeffler 
levert op dit moment wereldwijd reserveonderdelen en 
reparatieoplossingen voor verpakkingen die pas in een nieuw 
kleedje gestoken werden. Een pure look, productfoto’s in 
HD en een ondubbelzinnig herkenbaar merk. Dit opgefriste 
design bevat nieuwe elementen, maar blijft volledig 
herkenbaar. Het accent ligt resoluut op het overkoepelende 
merk Schaeffler, dat opvallend direct bovenaan de 
productfoto’s staat.
Elke verpakking heeft een gedrukte kleurenband aan 
de onderkant, waarmee verdelers en herstellers snel 
de verschillende merken kunnen herkennen: geel voor 
Transmissie met het merk LuK, groen voor Motor met 
het merk INA en rood voor Chassis met het merk FAG. 
De productomschrijvingen zijn beschikbaar in tien 
verschillende talen op elke verpakking. “Het overkoepelende 
merk Schaeffler is voortaan zichtbaar op onze 
productverpakkingen en zal genieten van de bekendheid van 
merken die al sterk in de markt staan. Tegelijkertijd zorgen 
wij ervoor dat onze productmerken en de daarbij horende 
kwaliteit in een oogwenk herkenbaar blijft voor de herstellers 
en verdelers”, verduidelijkt Philippe Baudin.

MEER INNOVATIES, MEER 
KWALITEIT, MEER DIENSTEN.
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DE TOEKOMST  
ELEKTRISCH EN GROEN

VANDAAG
GEVESTIGDE WAARDE

www.erabenelux.beERA Benelux HeadQuarters I  Nijverheidslaan 37, B-8560 Gullegem, Belgium I  T +32 56 43 93 00 I  info@erabenelux.be

REMKLAUWEN AANDRIJFASSEN
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Superieure standaarden in remanufacturing
We kunnen er niet omheen, meer dan de helft van de wagens 
die vandaag geproduceerd worden, heeft een elektrisch 
stuurhuis. Dit vergt niet alleen voor de O.E.-markt, maar ook 
voor de aftermarket een aanpassing. Die aanpassing werd 
door ERA Benelux al in het begin van dit decennium ingezet 
en komt nu op volle toeren. Het aantal toepassingen stijgt 
dan ook maand na maand. Na 17 jaar een voortrekkersrol te 
hebben gespeeld binnen de mechanische en hydraulische 
stuursystemen, werd het tijd om ook als fabrikant van 
elektrische stuurinrichtingen terug het voortouw te nemen.

ERA Benelux, het remanufacturingbedrijf uit Gullegem, heeft 
een breed assortiment aan gereviseerde onderdelen voor de 
automotive industrie in het gamma. Elektrische stuurhuizen 
vormen daarin één van de belangrijkste componenten en 
vertegenwoordigen de toekomstvisie die het bedrijf al enkele 
jaren aanhoudt. Teneinde zijn voortrekkersrol te behouden, 
zet ERA Benelux volop in op de toekomst en die elektrisch is.

Tegenwoordig is bijna elke wagen uitgerust met 
stuurbekrachtiging. De meeste bekrachtigingssystemen zijn 
echter hydraulisch, maar de elektrische stuurbekrachtiging 
is in opmars. Net zoals dat 15 jaar geleden het geval was 
met de hydraulische stuurbekrachtiging, wil ERA Benelux 
ook vandaag het voortouw nemen en een stap voor zijn 
op de concurrentie.  De aftermarket focust zich nog altijd 
te veel op het hydraulische wagenpark om zijn omzet te 
genereren. Het leveren van elektrische stuurhuizen is 
echter vandaag al belangrijk. De groene gedachte staat 
vandaag immers centraal. Door het implementeren van een 
elektrisch i.p.v. een hydraulisch stuurhuis kan men al heel 
wat gewicht besparen, wat op zijn beurt dan weer zorgt voor 
een verlaagd brandstofverbruik. Bovendien behoeft een 
elektrisch stuurhuis ook geen olie, wat het milieuaspect van 
dit onderdeel alleen maar ten goede komt.

Zonder de klassieke stuursystemen uit het oog te verliezen, 
investeert ERA Benelux jaar na jaar steeds meer in de 
revisie van elektrische stuursystemen. Dit resulteerde in 
de loop van 2018 tot een onvermijdelijke uitbreiding van de 
productieomgeving. Bovendien was het onvermijdelijk om te 
verhuizen naar een grotere locatie. Op slechts enkele meters 
van de vorige locatie begon het bedrijf dan ook aan een 
gloednieuw hoofdstuk in haar geschiedenis.

ERA BENELUX BEVESTIGT ROL
ALS PIONIER VAN AFTERMARKET
STUURINRICHTINGEN   
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Het nieuwe exclusieve Valeo AquaBlade™ ruitenwisser-
systeem is de nieuwste wissertechnologie die de rijveiligheid 
verbetert door homogener wissen dat het zicht nooit 
onderbreekt omdat de vloeistof over de hele lengte van de 
wisser wordt verdeeld en onmiddellijk wordt weggeveegd. 
De veiligheid van de bestuurder wordt sterk verhoogd omdat 
het Valeo AquaBlade™ ruitenwissersysteem het zicht nooit 
onderbreekt waardoor 4 meter remafstand wordt bespaard 
bij rijden met 50 km/uur***.

Valeo Silencio™ verwelkomt het revolutionaire en exclusieve 
Valeo AquaBlade™ ruitenwissersysteem in zijn assortiment, 
ontworpen en geproduceerd door Valeo. Sinds 1998 is het 
kerndoel van Valeo Silencio™ om exact dezelfde innovatieve 
OE-technologieën beschikbaar te maken voor aftermarket-
professionals en bestuurders. Deze doorlopende inzet voor 
innovatie en excellentie heeft Valeo geleid naar de nr. 1 
positie wereldwijd op gebied van ruitenwissersystemen*.

Beter, krachtiger, slimmer.
Nu neemt Valeo een grote stap vooruit om nog efficiëntere 
producten en sterk onderscheidende ontwerpen te leveren.
Naast de conventionele wisserbladen, hybride wisserbladen, 
Flatblades en de wisserbladen voor de achterzijde, die kort 
geleden zijn geüpgraded in het Valeo Silencio™-assortiment, 
is een extra technologie in het assortiment: de exclusieve 
Valeo AquaBlade™-innovatie, winnaar van de PACE-prijs** en 
vanaf september 2018 beschikbaar voor de aftermarket.

Wat maakt Valeo AquaBlade™ uniek?
Traditionele ruitenwissersystemen spuiten de 
ruitenwisservloeistof uit de motorruimte of de motorkap. 
Dit systeem heeft een aantal tekortkomingen, zoals 
ongelijkmatige verdeling van de vloeistof over de voorruit, 
prestaties afhankelijk van de voertuigsnelheid en een grote 
vloeistofverspilling. Nog belangrijker echter is dat de spray 
het zicht meer dan een seconde blokkeert.
Het Valeo AquaBlade™ ruitenwissersysteem wast al deze 
gebreken weg, levert beter zicht en dus een grotere 
veiligheid. De vloeistof wordt niet op de voorruit gespoten, 
maar over de hele lengte van het ruitenwisserblad 
verdeeld. Het hele oppervlak dat door het wisserblad wordt 
gedekt, wordt uniform gereinigd, onafhankelijk van de 
voertuigsnelheid. Dit is vooral belangrijk voor voertuigen 
met grote voorruiten, zoals bestelwagens en sommige 
stadsauto’s. Met het Valeo AquaBlade™ ruitenwissersysteem 
wordt de juiste hoeveelheid vloeistof geleverd waar deze 
nodig is, waardoor het vloeistofverbruik wordt gehalveerd en 
het gewicht aanzienlijk wordt verlaagd.
Vanaf deze herfst wordt het Valeo Silencio™ ruitenwisser-
bladassortiment verrijkt met het nieuwste Valeo AquaBlade™ 
ruitenwissersysteem voor voertuigen uitgerust in OE zoals 

Volvo XC60, Volvo V60 en de nieuwste Renault Alpine. 
In overeenstemming met OE-specificaties biedt Valeo 
Silencio™ 2 versies van de AquaBlade™: de verwarmde en 
onverwarmde versie.

Valeo AquaBlade™ in een paar woorden
• Verbeterde veiligheid - Valeo AquaBlade™ verbetert de 

wiseffectiviteit en daarmee de veiligheid van de bestuurder 
met 4 meter minder remafstand bij rijden met 50 km/
uur***.

• Wisprestaties bij hoge snelheid - de asymmetrische spoiler 
zorgt voor een perfecte en gelijkmatige druk over de 
voorruit

• Vloeistofbesparing - het systeem helpt het 
reinigingsvermogen van de wissers te verbeteren met 
het gebruik van slechts de helft van de vloeistof van 
conventionele systemen.

• Algehele gewichtsvermindering van het systeem - 
 Het Valeo AquaBlade™ ruitenwissersysteem is zo 

nauwkeurig dat de gebruikte hoeveelheid vloeistof wordt 
gehalveerd, waardoor het gemiddelde systeemgewicht 
wordt verminderd met 2 kg en de CO2-uitstoot met 0,2 g.

Omdat Valeo geeft om alle klanten, zet de 
aftermarketspecialist zich in om te voldoen aan de vereisten 
van klanten en de beste ondersteuning te bieden:
• Verbeterde zicht- en leesbaarheid op Tecdoc®

• Technische training en promotie met onze ervaren 
professionele automotive trainers, die de aftermarket 
kennen.

• Technische hotline en Connected Assistance voor 
snelle en professionele antwoorden over verwijzingen, 
toepassingsvereisten of plaatsingsproblemen: 

 bel 00800 9000 50 80 (gratis nummer).

* Personenwagen OE Wereldwijd marktaandeel 2017 in waarde, exclusief vrachtwagens.
** 2012 Automotive News PACE-prijzen in de categorie productinnovatie.
*** Bron: Fraunhofer Institute IOSB onderzoek van +5500 tests uitgevoerd onder echte 

rij-omstandigheden.

VALEO AQUABLADE™
INNOVATIEVE RUITENWISSERSYSTEMEN
VOOR DE AFTERMARKET

Valeo Silencio™ AquaBlade™: Innovatie van de wereldwijde 
nr. 1 in Ruitenwissersystemen
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DE BESTE TEAMS 
WERKEN ALS 
EEN EENHEID
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. 

GATES MICRO-V® EN POWERGRIP® KITS 
TEAMWERK VOOR MOTOREN 
WWW.GATESTECHZONE.COM
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Gates zet een grote stap op de Europese 
aftermarket voor koelsystemen. Met de 
introductie van twee nieuwe productseries 
gaan waterpompen de basis van de algemene 
productiestrategie van het merk Gates vormen.
Gates heeft plannen aangekondigd om twee 
nieuwe series vervangende waterpompen van 
OE-kwaliteit voor personenwagens op de markt 
te brengen. e-Cool™ is de naam van een nieuwe 
serie elektrisch aangedreven waterpompen 
die te vinden zijn in veel populaire nieuwe 
voertuigen, waaronder hybride auto’s. 
Onder de merknaam Micro-V® gaat Gates 
vervangende waterpompen voor voertuigen 
met ABDS-systemen (hulpaandrijvingen) leveren.

De individueel verpakte eenheden voor beide series zijn 
vanaf vandaag verkrijgbaar op alle Europese markten. Ga 
naar www.gatesautocat.com voor uitgebreide informatie.

“Met de eerste serie van 23 e-Cool-producten bieden we 
nieuwe en interessante mogelijkheden voor de aftermarket. 
Onderdelendistributeurs en installateurs hebben direct 
toegang tot de meest gevraagde onderdeelnummers”, zegt 
Jacob Tucker, Product Manager New Product Introduction bij 
Gates EMEA.

Het assortiment e-Cool elektrische waterpompen is 
zorgvuldig ontwikkeld.
Gates heeft de eigen expertise in de productie van 
waterpompen gebruikt om een serie producten te 
ontwikkelen die de kwaliteit verbetert van eenheden waarvan 
bekend is dat ze vroegtijdig defect raken. Er zijn betere 
afdichtingen gebruikt op punten waar vaak defecten ontstaan 
door het binnendringen van vuil en andere stoffen. Dergelijke 
defecten zijn vaak te wijten aan lastige montagelocaties. 
Gates heeft de vermogensspecificaties van bepaalde 
onderdeelnummers aangescherpt, nadat was gebleken dat 
een te lage vermogensklasse kon leiden tot overbelasting van 
het systeem.

Bovendien heeft Gates de productiespecificaties en -normen 
voor deze eenheden verbeterd.

Het assortiment Micro-V-waterpompen bestaat in eerste 
instantie uit 60 producten, en als eersteklas producent van 
waterpompen heeft Gates de productienormen en -kwaliteit 
onder controle. Dit aanbod wordt aangevuld met een aantal 

extern aangekochte eenheden, in lijn met de gangbare 
praktijk voor leveranciers die de aftermarket bedienen. De 
prestaties en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd. Net als 
onze competitieve prijzen:

“De nieuwe waterpompen ogen en presteren net zo goed 
als de OE-producten. Ze bieden nieuwe afzetkansen voor 
aftermarketdistributeurs en betrouwbare oplossingen voor 
garages. Het enige echte verschil tussen OE-producten en 
de aftermarketproducten van Gates is de prijs”, voegt Jacob 
Tucker eraan toe.

Er liggen mooie kansen op de markt voor vervangende 
waterpompen. Op de Europese wegen zijn al veel 
waterpompen in hulpaandrijvingen te vinden. Tegen 2020 
zal het aantal hybride auto’s in Europa naar verwachting met 
ongeveer 3,8 miljoen per jaar toenemen.
Volgens Jacob Tucker wordt de positie van distributeurs 
verbeterd met de introductie van de waterpompen van de 
series e-Cool en Micro-V, en hebben installateurs hiermee een 
voorsprong op de concurrentie. Hij voegt eraan toe:

“De waterpompen van het merk Gates staan in de VS nu al 
gelijk aan OE-kwaliteit. Wij willen deze expertise in productie 
naar al onze markten uitbreiden. Met de komst van het 
nieuwe assortiment e-Cool elektrische waterpompen en 
Micro-V waterpompen van Gates kunnen we deze overgang 
makkelijker maken, zodat Gates de standaard wordt binnen 
de aftermarket voor vervangende waterpompen.”

NIEUWE WATERPOMPEN
VERSTERKEN PRODUCTAANBOD 
KOELSYSTEMEN GATES
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EEN SPRAY VOOR 
ELKE KLUS

WD-40 Multi-Use Product met 2000 toepassingen, is inmiddels versterkt met 10 specialisten voor het 

meest uitdagende werk: WD-40 Specialist.

Speciaal ontwikkeld m.b.v. professionals om jullie werk nog makkelijker te maken.

 

Kruipolie
Penetreert snel verroeste en gecorrodeerde delen

Helder van kleur

Zeer waterbestendig

 

Siliconenspray
Kan worden gebruikt op metalen, plastic, rubber, en hout

Waterafstotend

Voorkomt veroudering / barsten

Wit Lithium Spuitvet
Weerbestendig & Voorkomt roest

Zorgt voor optimale smering onder hoge druk

Wit pigment om te zien waar het is aangebracht

Contactspray
Snelwerkende en niet-geleidende reiniger

Diëlektrische sterkte van 33.000 volt

Herstelt elektrisch contact

Siliconenspray

Kruipolie

Contactspray

Wit lithium spuitvet



Contactspray
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Met de verbeterde FreciousPlus2 zet MANN-FILTER de 
nieuwe maatstaf voor interieurluchtfiltratie. Het nieuwe
filter overtuigt niet alleen door zijn vermogen om ultrafijne 
deeltjes af te scheiden, maar ook door zijn vermogen om 
schadelijke gassen buiten en binnen het voertuig te binden. 
Natuurlijk beschermt ook het nieuwe filter weer tegen 
allergenen, bacteriën en schimmels.

Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) woont 92 procent van de mensen wereldwijd 
in gebieden, waar de luchtvervuiling hoger is dan het 
toegestane niveau. De toenemende luchtvervuiling stopt 
niet bij het portier van een auto. Voor de MANNFILTER 
FreciousPlus 2 heeft de filterexpert MANN-HUMMEL daarom 
een verbeterde en omvangrijkere filtratietechnologie 
ontwikkeld, die voor een optimale luchtkwaliteit in de auto 
zorgt en de inzittenden beschermt. 

Verbeterde prestatie
De MANN-FILTER FreciousPlus 2 onderscheidt zich met 
name door zijn hoge reinigingsvermogen gedurende de 
totale onderhoudsinterval. Hij beschikt bovendien over de 
fijnste nanovezels die circa 100 keer dunner zijn dan de 
vezels van traditionele filtervliezen. Deze vezels liggen als 
een spinnenweb over de andere filterlagen met grovere 
vezels heen, die daardoor ultrafijne deeltjes kunnen 
tegenhouden. Het resultaat is een duidelijk toegenomen 
filtervermogen van het nieuwe filter in vergelijking met 
het huidige filtermodel. Dit betekent dat de FreciousPlus 
2 behalve de deeltjesklassen PM10 en PM2,5 ook de nog 
fijnere klasse PM1 tot 90 procent kan afscheiden. Dat zijn 
dus deeltjes met een aerodynamische diameter van minder 
dan 1 micrometer (0,0001 cm). De FreciousPlus 2 filtert 
tot 80 procent van de ultrafijne deeltjes (UFP), deeltjes 
die kleiner zijn dan 0,1 micrometer, en bereikt daarmee de 
hoogst mogelijke waarden. Ter vergelijking: deze extreem 
kleine deeltjes zijn ongeveer 700 keer kleiner dan een 
mensenhaar. Onze longen worden aan deze ultrafijne deeltjes 
blootgesteld. Als ze worden ingeademd, kunnen ze diep in de 
longen terechtkomen, waar een aanzienlijk deel ervan in de 
celmembranen van de longblaasjes kan doordringen. 
Ze kunnen in de bloedbaan terechtkomen, in het weefsel 
van het hart en de bloedvaten binnendringen en zich 
mogelijkerwijs ook naar andere organen verspreiden.

Krachtige NO2-blokker
Ook wat betreft de vermindering van schadelijke gassen 
en geuren onderscheidt de doorontwikkelde FreciousPlus 
2 zich duidelijk van het voorgaande model: de binding van 
stikstofoxiden, zwaveldioxide en ozon is duidelijk verbeterd. 
Met name wat betreft het gezondheidsschadelijke NO2 
is er nu sprake van een nagenoeg volledige afscheiding. 

In vergelijking met het voorgaande model kan de nieuwe 
FreciousPlus 2 meer dan 200 keer zo veel ammoniak 
opnemen. Ook beschermt dit filter tegen vluchtige 
organische verbindingen, zoals formaldehyde, dat uit de 
gebruikte materialen in een auto-interieur kan vrijkomen. 
De nieuwe FreciousPlus 2 filtert allergieverwekkende 
stoffen, de zogenaamde allergenen, en tevens bacteriën 
en schimmels uit op hetzelfde hoge niveau als het 
filter van de eerste generatie: hij bindt nagenoeg alle 
allergenen en voorkomt dat bacteriën en schimmels via het 
ventilatiesysteem in het interieur terechtkomen. De MANN-
FILTER FreciousPlus 2 is vanaf begin 2019 verkrijgbaar op de 
vrije reserveonderdelenmarkt voor specifieke toepassingen 
in personenauto’s. Het bestaande assortiment gaat 
stapsgewijs over op de nieuwe generatie.

DOORONTWIKKELDE
MANN-FILTER FRECIOUSPLUS:
DE NIEUWE STANDAARD VOOR INTERIEURFILTERS

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 2017 
is wereldwijd door meer dan 20.000 medewerkers 
verspreid over meer dan 80 vestigingen een omzet 
van circa 3,9 miljard euro gerealiseerd. Tot de 
producten behoren onder andere luchtfiltersystemen, 
afzuigsystemen, vloeistoffiltersystemen, technische 
kunststofonderdelen, filtermedia, interieurfilters, 
industriële filters en membraanfilters.
Ga voor meer informatie over MANN+HUMMEL naar 
www.mann-hummel.com.



origineel MANN-FILTER in 100% OE-kwaliteit!

Van de eerste tot de 
laatste kilometer.
MANN-FILTER – voor eerste montage en voor de accessoiremarkt.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

MANN-FILTER, het eersteklas filtermerk in de accessoiremarkt voor auto's, biedt innovatieve oplossingen voor nieuwe, 
uitdagende eisen aan filters. Als originele onderdelen of in de geelgroene dozen, voor personenauto's, bedrijfsvoertuigen 
of toepassingen anders dan op de weg: originele producten van MANN-FILTER in OE-kwaliteit worden wereldwijd ver-
trouwd. Kies altijd voor origineel MANN-FILTER in 100% OE-kwaliteit!

GeneralAdvert_OE2018_MF_210x297mm_Indesign_NL_1218_MHDE.indd   1 17.12.18   15:26
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Light is performance
NIGHT BREAKER® LASER

Light is OSRAM

Voordelen NIGHT BREAKER® LASER
 — Beter en meer zicht
 — Meer licht maakt het mogelijk om verder te zien 
en dus sneller te reageren

 —  Wegtekens, obstakels en gevaren zijn daardoor 
sneller te herkennen

 — Hoger rijcomfort 
 — Comfortabel voor oudere en brildragende bestuurders 
 — Ideaal voor bestuurders die last hebben van 
nachtblindheid

 — Ideaal voor vervuilde en verouderde koplampen
 — Premium kwaliteit gemaakt in Duitsland

Kenmerken NIGHT BREAKER® LASER
 — Tot 150% meer licht op de weg1)

 — Tot 150 m langere lichtbundel, waardoor meer 
reactietijd bij gevaarlijke situaties

 — Tot 20% witter licht1)

 — Meer lichtprestaties dankzij innovatieve 
laserablatietechnologie2)

 — Uniek ontwerp met lasergeëtste productnaam2)

 — ECE goedgekeurd
 — Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3 en HB4

1) vergeleken met minimale ECE R112/R37 eisen
2) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anzeige_NB_Netherlands_260718.indd   1 26.07.18   17:29
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Vanaf heden zal er in het G-Mag magazine nu ook een pagina 
aan onze Federatie gewijd worden. Het is van belang te weten 
wie zij vertegenwoordigt, wat ze doet en in welke mate zij ons 
kan helpen in ons beroep in een sector die volop in beweging 
is. Ook de onafhankelijke garages komen aan bod: deze zijn 
immers ook van dichtbij betrokken.

Sinds mijn grotere betrokkenheid in mijn functie  als vice-
voorzitter in juni laatstleden heb ik me er rekenschap van 
kunnen geven dat de FAM (Federatie Automaterialen) erg actief 
was door haar grote betrokkenheid in verschillende dossiers.

De FAM vertegenwoordigt de onderdelenmarkt voor zowel de 
personenwagens als de vrachtwagens.

Hoe is zij ingedeeld en waaruit bestaat ze?
Er zijn 3 soorten leden:
• De onafhankelijke verdelers en groothandelaars  van 

wisselstukken of zij die deel uitmaken van een groepering.
• De invoerders van wisselstukken en de merkagenten zoals 

vb Bosch, Valeo,...
• Groeperingen van groothandelaars( vertegenwoordigers 

van grote internationale of lokale groeperingen) sinds kort 
maken ook zij deel uit van de FAM.

Ter herinnering, de FAM is lid van Traxio, de overkoepelende 
organisatie die alle federaties die iets te maken hebben met 
mobiliteit met elkaar verbindt. Door het feit alleen al van lid te 
zijn kan men gebruik maken van de diensten en de kennis van 
gekwalificeerde personen en dit tegen een zeer gunstige prijs.

Laat ons nu eens terugkomen op de FAM en haar 
voornaamste bezigheden. Didier Perwez, op dat moment 
pas verkozen voorzitter van de FAM heeft in januari 2018 de 
bijzonderste actoren van de sector bijeengebracht om hen 
zijn verdere plannen te ontvouwen.

Dit zijn de drie dossiers die hij prioritair heeft voorgesteld:
• Toegang tot de nummerplaat (Mobivis)
• Erkenning van het beroep “Groothandelaar in auto-onderdelen” 
• Eco Onderhoud 

Autotechnica was later, in april, de gelegenheid om ons 
allereerste Congres voor te stellen.
Het werd een groot succes gezien de talrijke tussenkomsten 
waaronder die van minister Belot (mobiliteit) en van  de 
FIGIEFA  (Europese instanties) verantwoordelijken.

De professionele herkenning van het beroep “Groothandel 
in auto-onderdelen” werd ook naar voor gebracht met de 
handtekening van een Charte.

Enkele representatieve grossiers werden geïnterviewd en 
een film met hun belangen werd aan het groot publiek 
voorgesteld.

FAM / TRAXIO

De  Autotechnica beurs is ook de gelegenheid geweest om 
het op poot te stellen van het eerste Aftermarket Congres.
Dit is een groot succes geweest aangezien het aantal mensen 
die aanwezig waren.

Sindsdien is Didier Perwez verkozen tot voorzitter van 
Traxio en heeft uw dienaar hem opgevolgd als voorzitter 
van de FAM. Ik zal er mijn werk van maken om me verder te 
verdiepen in de prioritaire dossiers van mijn voorganger.

FAM vergadering begin 2018 bij Brussels Kart

Het FIGIEFA team

Handtekening van de professionele charte.

Minister Belot Vandenabeele (Ingelmunster)

NIEUWS VAN DE FEDERATIE (FAM)
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Light is performance
NIGHT BREAKER® LASER

Light is OSRAM

Voordelen NIGHT BREAKER® LASER
 — Beter en meer zicht
 — Meer licht maakt het mogelijk om verder te zien 
en dus sneller te reageren

 —  Wegtekens, obstakels en gevaren zijn daardoor 
sneller te herkennen

 — Hoger rijcomfort 
 — Comfortabel voor oudere en brildragende bestuurders 
 — Ideaal voor bestuurders die last hebben van 
nachtblindheid

 — Ideaal voor vervuilde en verouderde koplampen
 — Premium kwaliteit gemaakt in Duitsland

Kenmerken NIGHT BREAKER® LASER
 — Tot 150% meer licht op de weg1)

 — Tot 150 m langere lichtbundel, waardoor meer 
reactietijd bij gevaarlijke situaties

 — Tot 20% witter licht1)

 — Meer lichtprestaties dankzij innovatieve 
laserablatietechnologie2)

 — Uniek ontwerp met lasergeëtste productnaam2)

 — ECE goedgekeurd
 — Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3 en HB4

1) vergeleken met minimale ECE R112/R37 eisen
2) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anzeige_NB_Netherlands_260718.indd   1 26.07.18   17:29



BELGIË

1
 AUTOSTUC

 Weg naar As 159
 3600 Genk
 Tel. 089 35 35 35
 autostuc@autostuc.be 

2
 COMPTOIR INDUSTRIEL,

 AUTOMOBILE ET AGRICOLE
 Chaussee de Couvin 96
 6460 Chimay
 Tel. 060 21 13 92
 info@comptoirchimay.be

3
 DE CLEENE TECHNICS

 Dijkstraat 15
 9160 Lokeren
 Tel. 09 348 17 25
 www.decleene-technics.be

4
 IDE SERVICE BVBA

 Meulebekestraat 68 - 8740 Pittem
 Tel. 051 46 66 18
 info@ideservice.be

5
 JAMOULLE DIESEL N.V.

 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
 6050 Marchiennes-au-Pont
 Tel. 071 31 55 59
 jumetpieces@hotmail.com

7
 MOTORSERVICE

 Chaussee de Waremme 20
 4500 Huy
 Tel. 085 21 15 77
 www.motor-service.be

9
 NADIR AUTO SHOP

 Sint-Bernardsesteenweg 261-263
 2660 Hoboken / Antwerpen
 Tel. 03 297 26 24
 www.nadirautoshop.be

10
 REMRAAD N.V.

 Lichterstraat 63
 2870 Puurs
 Tel. 03 890 60 30
 www.remraad.be

11
 VAL AUTO-PARTS / GSI SPRL

 Rue de Pertuis 220
 4100 Seraing
 Tel. 04 337 60 01
 info-vap@skynet.be

12
 M. VANDENABEELE N.V.

 Kortrijkstraat 174
 8770 Ingelmunster
 Tel. 051 31 18 12
 www.vandenabeele.be

13
 VB PARTS N.V.

 Abraham Hansstraat 7
 8800 Roeselare
 Tel. 051 24 06 05
 www.vbparts.be

GROOTHERTOGDOM
LUXEMBOURG

14
 C PARTS SARL

 Rue Auguste Collart  55
 L-3220 Bettembourg
 Tel. +352 28 77 44 41
 www.cparts.lu
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Lid worden?
Contacteer ons 

GROUPAUTO
BELGIUM & LUXEMBURG
Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tel 069 781 343 • 0470 06 19 15
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

LEDEN G-CAR



16
 ADITEC N.V.

 Noorderlaan 97C
 2030 Antwerpen
 Tel. 03 605 38 96
 www.aditec.be 

17
 BENEPARTS BVBA

 Bleukenlaan 17
 2300 Turnhout
 Tel. 014 67 22 08
 www.beneparts.be

18
 ETS EVRARD GEORGES 

 & FILS S.A.
 Rue Albert Ier 124-130
 6240 Farciennes
 Tel. 071 38 17 78
 www.etsevrard.be

19
 REMRAAD N.V.

 Lichterstraat 63
 2870 Puurs
 Tel. 03 890 60 30
 www.remraad.be

20
 ANTWERP TRUCK

 EN TRAILER SERVICES
 Grobbendonk

21
 CENTRE SERVICE TRANSPORT

 7700 Moeskroen

22
 CTSL (CONTAINER

 & TRAILER SERVICE LIMBURG)
 Genk

23
 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK

 EN TRAILERSERVICE
 Avelgem

24
 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK

 EN TRAILERSERVICE
 Ooigem

25
 ICTS SERVICES

 Antwerpen

26
 ICTS SERVICES

 Zeebrugge

27
 SERVICE VAN DEN HOUT

 Ravels-Weelde
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LEDEN G-TRUCK & TOPTRUCK



GROUPAUTO PREFERED SUPPLIERS


