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INTRODUCTIE

ALLES OVER WIELEN IN ÉÉN SPECIAL
Deze Wielenspecial verschijnt jaarlijks en is een initiatief van de leden van de sector
wielen van VACO. In de sector wielen zijn de exclusieve importeurs van lichtmetalen
wielen in Nederland verenigd. In deze Wielenspecial stellen de VACO-leden zich
graag aan u voor.
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WIE IS VACO

VACO is de bedrijfstakorganiatie voor de banden- en wielenbranche en behartigt
de belangen van 720 banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. Dit is
ongeveer 90% van de branche. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren:
productie, handel, bandenservice, bandeninzameling, -vernieuwing en -verwerking,
industriebanden, landbouwbanden en wielen. VACO adviseert haar leden bij juridische,
financiële en sociale vraagstukken. Collectief en individueel. We ondersteunen hen
bij arbo- en milieuzaken, zijn partner in het cao-overleg van de branche en we
maken deel uit van het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds voor de bandenen wielenbranche. Ook voeren we een actieve lobby in Brussel en Den Haag.
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De Wielenspecial wordt meegezonden met VACO Nieuws,
het vakblad voor de banden- en wielenbranche. Daarnaast
wordt de special breed verspreid onder bedrijven in heel
Nederland die actief zijn in de autobranche. De totale oplage
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ALCAR BENELUX

ALCAR-TPMS:
ULTIEM GEMAK

ALCAR presenteert een nieuw TPMS-programma. Marketingmanager Jeroen de Kruif:
“Onze doelstelling is al jaren om het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Met het nieuwe sensorprogramma, waarbij er keuze is tussen 1 vrij programmeerbare
of 5 voorgeprogrammeerde sensorvarianten, kan het bijna niet eenvoudiger.”
ALCAR loopt sinds de opkomst van
TPMS voorop met het assortiment en
uitgebreide informatievoorziening. “De
ontwikkelingen gaan hard en wij volgen
deze nauwlettend om onze klanten het
beste op TPMS-gebied aan te bieden”,

sensor is voorgeprogrammeerd met het
TPMS-protocol van enkele automerken.
De Kruif: “Zo’n ‘Plug & Drive’-sensor
bespaart programmeertijd in de werkplaats, ideaal voor liefhebbers van
efficiency en gemak. En als er vragen

Nieuw segment met
budgetvriendelijke wielen
aldus De Kruif. “Dat heeft geleid tot ons
nieuwe sensorprogramma ‘ALCAR by
Schrader’. Schrader dekt met één
programmeerbare sensor nagenoeg alle
auto’s af, dat is het toppunt van flexibiliteit.” Naast deze vrij programmeerbare
sensor biedt ALCAR vijf gebruiksklare
sensoren van Schrader aan. Elke type
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zijn over TPMS-toepassingen, dan
biedt de nieuwe TPMS-configurator
in onze webshop alle antwoorden.”
Deze configurator met kentekenmodule geeft antwoord op vragen
als ‘Welke sensoren passen op
deze auto?’ en ‘Voor welke auto’s
kan ik deze sensor gebruiken?’

Bartec Tech300 programmeerunit
Voor het vernieuwde sensorprogramma
adviseert ALCAR de Bartec Tech300
programmeerunit met geïntegreerde
OBD-II elektronica. Deze unit is te
gebruiken voor alle mogelijke TPMSwerkzaamheden, zoals het inleren en
klonen van sensoren. In combinatie
met 32 ALCAR by Schrader sensoren
kost de unit netto slechts 832 euro.
Dat is inclusief een jaar gratis updates.
Overigens moet vermeld worden dat
het nieuwe ALCAR by Schrader sensor
programma ook 100% compatible
is met de VT56 programmeer-unit.
Budgetvriendelijke modellen
Directeur Arthur Hofstede: “ALCAR boekt
de laatste jaren vooral succes met het
winterprogramma, waar niet al te spannende en budgetvriendelijke modellen

de boventoon voeren. Om dat succes
te kopiëren naar het zomerseizoen, zijn
per 1 maart 2018 de prijzen van de “wat
mooiere designs” fors verlaagd. Hierbij
gaat het met name om de gekleurde
en zwartgepolijste wielen uit het DOTZen DEZENT-programma, zoals de CP5,
Kendo, Revvo, TC dark en de TI dark.
De brutoprijs is gemiddeld met zo’n 100
tot 120 euro per set verlaagd. De vraag
vanuit de markt is in het zomerseizoen
erg design georiënteerd, maar we zien
dat prijs ook een belangrijke factor blijft.
Door de prijsverlaging creëren we een
nieuw segment in ons programma dat
aansluit bij een bredere doelgroep.”

AEZ Steam
AEZ pakt uit met de nieuwe Steam
(18” - 20” inch), een chic ogend meerspaakswiel in de kleuren gunmetal
gepolijst en matgrafiet. De overtreffende
trap van de Steam is de AEZ Steam
forged, een gesmeed en daarmee exclusief en lichtgewicht wiel. De AEZ Steam
forged, uitgevoerd in de kleur keramiekgepolijst, is beschikbaar in twee breedtematen in 21 en 22 inch. Toepassingen
zijn de Tesla Model S en Model X.
DOTZ CP5 dark
De DOTZ CP5 dark is een sportieve en
opvallende verschijning, mede dankzij

Dotz CP5 dark

de asymmetrische spaken. Het diep
liggende hart en de twee breedtematen
bij de uitvoeringen van 17, 19 en 20
inch maken het wiel bij uitstek geschikt
als breedset. De zwartgepolijste DOTZ
CP5 dark is leverbaar in acht maten,
variërend van 7,0 x 16 tot 9,5 x 20 inch.
DEZENT TY
Met de nieuwe DEZENT TY en TY
graphite heeft ALCAR een breed toepasbaar vijfspaakswiel aan het programma
toegevoegd. Het matenprogramma loopt
op van 6,0 x 15 tot en met 8,0 x 18 inch.
I www.alcar.nl

AEZ Steam graphite

Dezent TY
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BROOKLYN WHEELS

Ultra Wheels 6

COMPLETE
WIELENCONFIGURATOR
EN WEBSHOP
Brooklyn Wheels pakt uit met een nieuw ontwikkelde 3D-wielenconfigurator, inclusief
veel technische informatie. Voor bandenspecialisten en overige klanten stelt de onderneming een kant-en-klare webshop ter beschikking, met een breed wielenprogramma
van bijna 20 merken. Naast nieuwe modellen van Borbet heeft Brooklyn Wheels 3 nieuwe
wielenmerken in het assortiment opgenomen.
Borbet W (antraciet)
Vörsteiner 107 (antraciet)

Platin Wheels 74

Borbet VTX

Borbet W

(grafietgepolijst)

(biljantzilver)

De website van Brooklyn Wheels is
weer helemaal up-to-date, stelt bedrijfsleider Michel van Wijk tevreden vast.
“De gebruiker kan in onze configurator
op kenteken en op automodel zoeken.
Hij kan aanvinken of hij de originele
naafkap wil blijven gebruiken en alleen
wielen wil bekijken met voldoende
draagvermogen. Vervolgens toont onze
3D-configurator het levensechte resultaat.” Brooklyn Wheels toont daarnaast
ook veel technische informatie, zoals de
specificaties van het af-fabriek gemonteerde wiel, het vereiste aanhaalmoment en de juiste bouten of moeren.

Nieuwe merken
Het Brooklyn-programma is uitgebreid
met drie wielenmerken. “Vörsteiner richt
zich op de hogere marktsegmenten
met grote, zogenaamde ‘flow forged’
wielen”, aldus Michel. “Deze smeed-

Platin Wheels 76

Platin Wheels 69
8
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Complete webshop
Brooklyn Wheels stelt de complete
webshop kant-en-klaar ter beschikking
aan de klantenkring. “Bandenspecialisten
kunnen hun eigen logo plaatsen en
direct hun eigen prijzen tonen. Met bijna
20 wielenmerken beschikken we over
een complete webshop, met heel veel
keuze”, aldus directeur Jack van Wijk.
“De automobilist kan de wielen bij zijn
leverancier uitzoeken of thuis zijn keuze
maken en zijn bestelling meteen via
iDEAL afrekenen.” De site biedt
tevens de mogelijkheid om meteen
de bijbehorende banden te bestellen.
Jack: “Ook op dat gebied is ons
leveringsprogramma groot. Wij leveren
desgewenst complete sets, klaar voor
montage en zo nodig inclusief voor
geprogrammeerde TPMS-sensoren.”

techniek zorgt voor sterke, lichtgewicht
wielen; een wiel van 20 inch weegt
maar rond de 10,5 kilo. Het merk is
daarnaast bekend om zijn wielen met

Vörsteiner richt
zich op de hogere
marktsegmenten
met grote ‘flow
forged’ wielen
diepliggend hart en is gespecialiseerd
in breedsets.” Het programma van
Vörsteiner telt wielen die naadloos passen op ‘topsporters’ van het kaliber
BMW M3 en M4 en Audi RS4 en RS5.
Een ander aansprekend voorbeeld: een
22 inch grote breedset voor de Tesla
Model X. Platin Wheels levert een aantrekkelijk geprijsd en breed programma
wielen, oplopend van 14 tot 20 inch,

Vörsteiner 101 (zwart)

voor een brede doelgroep. Ultra Wheels
richt zich met succes op ‘dedicated’
wielen, met exact dezelfde technische
specificaties als originele wielen. De
wielen van Ultra Wheels bieden dus
altijd plaats voor de originele naafkap.
Ultra Wheels 11

Ultra Wheels 10

NIU Ingolstadt

Borbet VTX
De nieuwe Borbet VTX is een sieraad
voor veel automodellen. Het turbinevormige wiel is leverbaar in vijf maten,
oplopend van 7,5 x 19 inch tot 9,5 x 19
en 6,5 x 20 inch. “Die grootste, smalle
maat is speciaal ontwikkeld voor de
huidige Renault Scénic en Grand Scénic”,
legt Michel uit. “Een compleet andere
toepassing is de Mercedes C43 AMG,
met de maat 7,5 x 19 inch op de vooras
en 8,5 x 19 inch op de achteras. AMGmodellen hebben grote remschijven,
waar de Borbet VTX voldoende ruimte
voor biedt.” De kleurvarianten van de
Borbet VTX zijn glanzendzwart, briljantzilver en grafietgepolijst.

uitgevoerde wiel is breed toepasbaar.
Denk bijvoorbeeld aan de VW Golf VII,
Renault Mégane en Kadjar, Mercedes
A-klasse en de Audi Q2. Het leverings
programma van de geliefde Borbet Y is
uitgebreid, sluit Jack af. “We hebben nu
ook de kleur hyperzilver in het assortiment,
zowel in 19 als 20 inch in twee breedte
maten. Dat maakt dit wiel geschikt als
breedset. 20 inch is een nieuwe maat
voor de Borbet Y. Borbet levert deze
maat ook in de kleur titaanmat, eveneens
in de twee breedtematen 8,5 en 9,5 inch.”
I www.brooklyn-wheels.com

CW

Borbet W en Y
De kersverse tienspaaks-Borbet W
is beschikbaar in de maten 6 x 15,
6,5 x 16 en 7 x 17 inch. Het naar keuze
zilverkleurige of in glanzendantraciet
Vörsteiner 105 (brons)

TPMS

Wielenimporteurs
bieden TPMSondersteuning

TPMS behoort in Nederland inmiddels tot de standaarduitrusting van meer
dan een miljoen auto’s. Vanuit bandenservicebedrijven en garagebedrijven
is veel vraag naar technische en logistieke ondersteuning. De leden van de
sector Wielen van VACO hebben hierop ingespeeld. Zij hebben zich ontwikkeld
tot ware TPMS-specialisten. Doe er uw voordeel mee.

Vanaf 20 mei 2018 wordt TPMS onderdeel van de APK2. Blijft het TPMScontrolelampje op het dashboard
branden bij een voertuig met een datum
eerste toelating vóór 1 januari 2018,
terwijl de bandenspanning correct is?
Dan levert dat een reparatie-adviespunt
op. Jeroen de Kruif (ALCAR Benelux)
adviseert medewerkers van bandenservicebedrijven en garagebedrijven om
aandacht aan het ‘reparatie-adviesgesprek’ te schenken. “Controleer
eerst even of de klant weet wat TPMS
inhoudt. Leg daarna de voordelen van
een goedwerkend TPMS uit.”
Belangrijke voordelen van TPMS
TPMS draagt bij aan de verkeersveiligheid. Een te lage bandenspanning
leidt tot een verslechterde wegligging,
bovendien neemt de remweg toe.
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Banden op de juiste spanning zorgen
voor een lager brandstofverbruik en
daarmee ook minder uitstoot. De banden gaan langer mee en dat scheelt in
de autokosten. Bovendien is de kans
op bandenpech kleiner.
APK-afkeur
Voor auto’s met een datum eerste
toelating vanaf 1 januari 2018 leidt een
continu brandend TPMS-controlelampje
vanaf 20 mei tot APK-afkeur. De meeste
auto’s uit 2018 hoeven pas in 2021 of
2022 voor de eerste keer APK-gekeurd
te worden, dus deze wijziging in de
APK-regelgeving heeft de komende jaren
minder operationele gevolgen. U heeft
echter wel al meteen een extra argument
in handen om al uw ‘TPMS-klanten’
te adviseren om hun bandenspanningcontrolesysteem zo nodig te laten

herstellen. Iedere automobilist begrijpt
dat een auto niet vanwege een onbe
duidend niemendalletje wordt afgekeurd.
Investeren in kennis en equipement
Het Nederlandse wagenpark telt nu fors
meer dan een miljoen auto’s met TPMS.
Voor de werkplaats zijn met name de
auto’s interessant die zijn voorzien van
direct TPMS, dat in bijna alle gevallen
werkt op basis van een achter het
ventiel geplaatste sensor. Tot de TPMSwerkzaamheden behoren bijvoorbeeld
het vervangen van een defecte sensor,
of het samenstellen van een ‘winterset’
bestaande uit wielen, winterbanden
en sensoren. Deze en andere werkzaamheden vragen om investeringen
in kennis en equipement. Investeren
in TPMS levert geld op. Jack van Wijk
(Brooklyn Wheels): “Wie een klant met

drijven kunnen in de meeste gevallen het
inleren omzeilen door met behulp van TPMSequipement een kloon van de originele
sensor te maken. Edwin Jeanson (Inter-Tyre
Holland): “Als je twee keer per jaar winter- en
zomerbanden wisselt, hoef je de sensoren
in 80% van de gevallen niet steeds opnieuw
in te leren en bespaar je tijd.”

een TPMS-vraag naar een ander bedrijf
verwijst, ziet hem nooit meer terug. Wie
de klant goed helpt, stelt niet alleen nú
zijn omzet veilig. De klant kiest immers
de volgende keer hoogstwaarschijnlijk
weer voor u.” De wielenimporteurs
van de VACO-sector Wielen hebben
hun dienstverlening op de vragen en
behoeften van hun klanten aangepast. Ze leveren universele sensoren
en TPMS-werkplaatsapparatuur zoals
programmeerunits. Daarnaast maken
ze het bestellen van de juiste sensoren
makkelijker door TPMS in hun webshop
of configurator te integreren.
Aangeboden: gemak
De leden van de sector Wielen bieden
voorgeprogrammeerde TPMS-sensoren
aan. Daarmee besparen monteurs tijd,
daarnaast is de kans op fouten kleiner.
Chris van Soest (GHS Automotive/
Heuts) constateert dat de vraag naar

complete band-wielcombinaties, inclusief voorgeprogrammeerde TPMSsensoren, toeneemt. “Met deze service
nemen wij onze klanten desgewenst
heel veel werk uit handen.” Michel
van Wijk waarschuwt de klanten van
Brooklyn Wheels altijd wel dat een

Investeren
in TPMS levert
geld op
voorgeprogrammeerde sensor nog
ingeleerd moet worden. “Elke auto heeft
zijn eigen inleerproces. Veel auto’s zijn
zelflerend, andere auto’s moeten worden ingeleerd via de OBD-aansluiting of
door middel van een voertuigspecifieke
procedure.” Een zelflerend systeem
vraagt om uitleg aan de klant, vervolgt
Van Wijk. “De sensoren worden automatisch ingeleerd, mits de klant de
vereiste rijcyclus heeft afgelegd. Als de
klant niet lang of ver genoeg rijdt, blijft
het TPMS-waarschuwingslampje op het
dashboard branden en komt hij terug
met een klacht.” Banden- en autobe-

Voorbereid zijn
“Na een aantal jaren is de batterij van de
sensor leeg, dan moet de klant een nieuwe
sensor aanschaffen”, vult Jalmer Beekes
van Inter-Tyre aan. “De vervangingsvraag
begint op niet al te lange termijn flink toe
te nemen. Bandenspecialisten en garage
bedrijven moeten daar niet alleen in
technische zin klaar voor zijn. Ze moeten
ook uit kunnen leggen waarom de klant
een nieuwe sensor moet kopen, daarnaast
vraagt de klant uitleg over de factuur of
offerte. Ik adviseer om dit communicatietraject nu al voor te bereiden.” Over lege
batterijen gesproken: Herman van den Ham
(Continental Banden Groep) heeft een tip
om discussies met de voertuigeigenaar te
vermijden. “Controleer altijd de levensduur
van de batterijen. Dat is vooral belangrijk
bij de seizoenswissel. Als een bandenof garagebedrijf een set opslaat en na
een half jaar blijkt de sensor niet meer
te functioneren door een lege batterij,
dan ontstaat er al snel een discussie
met de klant. Dat kun je voorkomen
door de sensoren vooraf door te meten.
Ook hier geldt weer: daar heb je wel
TPMS-equipement voor nodig.” •
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CARMAR WHEELS & TIRES

Carmar beschikt over een kersverse Qweon-webshop.
Eigenaar Mario Renders: “Daarmee bieden we onze
klanten veel gemak. Vraag een dealer-login aan en
doe uw voordeel met onze grote voorraden voor
niet-alledaagse toepassingen en onze knowhow.”
American Racing
Rodder

American Racing
Rodder

KMC XD-series
Mammoth

Carmar is gespecialiseerd in wielen,
banden en TPMS voor bijna alle soorten,
maten en bouwjaren Amerikaanse auto’s.
Daarnaast richt de onderneming zich
met succes op wielen voor bijzondere
Europese auto’s. Bandenspecialisten en

Asanti Black
ABL-20

garagebedrijven hoeven niet huiverig te
zijn voor Amerikaanse of aparte Europese
auto’s, benadrukt Renders. “Onze kennis
en ervaring staan volledig ter beschikking
van onze klanten. Wij snappen dat een
bandenspecialist of garagebedrijf weinig

Voor ons zijn Amerikaanse pick-ups
en klassiekers dagelijkse kost

KMC XD Monster
12
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KMC XD Monster II

KMC XD Rockstar II

Asanti Black
ABL-14

tot geen ervaring heeft met bijvoorbeeld
Amerikaanse pick-ups en klassiekers,
maar voor ons is het dagelijkse kost.
Wij helpen graag met speciale bandenmaten, (zoals bijvoorbeeld 670-15) en
met TPMS-vragen.”
Webshop
De nieuwe website laat het grote assortiment van Carmar zien. De webshop
biedt de klantenkring de mogelijkheid

KMC XD Rockstar III

Asanti Black ABL-19

American Racing Torq Thrust II

Asanti Black ABL 11
American Racing Torq Thrust II

MILITAIRE OPDRACHT
Een mooi voorbeeld van een zeer bijzondere opdracht die Carmar
ontving is de Vector, de nieuwe commandojeep voor het Korps
Commandotroepen. De Nederlandse fabrikant Defenture maakte
bij de ontwikkeling van het legervoertuig dankbaar gebruik van
de ervaring van Renders. Carmar levert de wielen en een speciale
runflat-oplossing in een 4x4-band, die bij elke Vector ‘af-fabriek’
worden gemonteerd.

om offertes te maken, voorzien van
het eigen bedrijfslogo, op basis van
de voorraden van Carmar. “We werken daarbij met speciale software”,
aldus Renders. De webshop toont de
afbeeldingen en technische gegevens
van alle wielen en biedt een keuze uit
bijpassende banden. “We maken het
onze klanten zo makkelijk mogelijk”,
belooft Renders. “Een voorbeeld: in
de webshop hoeft de klant alleen aan
te geven of hij ook TPMS-sensoren
wil bestellen. Wij regelen de rest.”

Asanti-beauty’s
Carmar neemt continu nieuwe wielen in het
leveringsprogramma op, zoals de Asanti
ABL-19 en ABL-20. Renders: “De wielen zien
er kostbaar uit omdat ze ogen als gesmede
wielen. Ze zijn echter gegoten en vervolgens
heel fraai afgewerkt. Dat scheelt prijstechnisch
heel veel.” De Asanti ABL-19 valt op door de
vijf bijzonder vormgegeven dubbele spaken.
Het wiel is leverbaar in de maten 8,5 x 20,
10 x 20, 9 x 22 en 10,5 x 22 inch en daarmee perfect toepasbaar als breedset.
De kleurvarianten zijn grafietmat, satijnbrons
en geborsteld zilver. De Asanti ABL-20
is een slank meerspaakswiel, in dezelfde
maten als de ABL-19. Asanti biedt de
keuze uit de kleuren grafietmat, glanzendzwart en geborsteld zilver.
I www.carmar.nl
I www.americanracing.nl

KMC XD Buck
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CONTINENTAL BANDEN GROEP

VEEL
NIEUWS
VEEL
NIEUWS
VEEL
NIEUWS
OP
DE
WIELEN-CATWALK
OP
DE
WIELEN-CATWALK
OP DE WIELEN-CATWALK
OP DE WIELEN-CATWALK
OXXO Elan
BBS CC-R
Enkei Nagato

OXXO Sentinel

RIAL Lucca

Continental Banden Groep heeft sinds enkele maanden de voorraden van de toeleverende
wielfabrikanten in de eigen webshop opgenomen. Categorymanager Arjan van den Heuvel:
“Onze klanten zien hierdoor een veel breder assortiment wielen in onze configurator.”

“Onze klantenkring kan al deze wielen
direct bestellen, met een levertijd
variërend van 24 tot 72 uur”, aldus Van
den Heuvel. “Uiteraard zitten hier ook
al onze nieuwe modellen tussen.” Het
wielenprogramma van Continental blijft
groeien door het bredere programma
‘dedicated’ of ECE-wielen die specifiek
voor een automerk zijn ontwikkeld.
MAK pakt uit
Productmanager Herman van den Ham
begint met de ECE-wielen van MAK.
“MAK levert al vrij lang dedicated wielen, deze lijn wordt momenteel gemoderniseerd. De nieuwe ontwerpen zijn
strakker, geënt op de huidige designs
van de automodellen waarvoor ze zijn
ontwikkeld.” Een mooi voorbeeld is
de MAK Dresden, een ECE-wiel voor
Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Het
wiel met vijf dubbele spaken is leverbaar
in vijf maten, oplopend van 6,5 x 16 tot

14
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8 x 18 inch. De kleuren gunmetalgepolijst en zilver worden in een later stadium
vergezeld door de kleur glanzendzwart.
De opvallende MAK Nürburg, uitgevoerd
in zilver- of zwartgepolijst, is primair
ontwikkeld voor grotere Audi-modellen
inclusief SUV’s. Het matenpakket loopt
op van 19 tot 21 inch.

de Allianz, verkrijgbaar in twee breedtematen in 19 en 20 inch en leverbaar
in zilver, gunmetalgepolijst en glanzendzwart. Het ‘dedicated’ model Oxford
is exclusief voor Mini-rijders. Het programma loopt op van 16 tot en met
19 inch, in de kleuren zilver, zwart
gepolijst, glanzendzwart en glanzendwit.

Breedsets
MAK breidt het programma breedsets
uit, aldus Van den Ham. “Kijk bijvoorbeeld naar de MAK Speciale, zowel een
dedicated wiel voor Mercedes als een
wiel voor veel andere automerken.” De
19-inch-variant is in twee breedtematen
te koop, in 20 en 21 inch kan de klant
uit drie breedtes kiezen oplopend tot
11 x 20 inch en 10 x 21 inch. Het
sportieve wiel is beschikbaar in de
kleuren gunmetallicgepolijst, glanzendzwart, zwartgepolijst en zilver. Specifiek
voor BMW en Mini introduceert MAK

OXXO
De nieuwe OXXO Elan is een dedicated
wiel voor een groot aantal modellen van
Mercedes. “Van A-Klasse tot en met
E-Klasse en Vito”, aldus Van den Heuvel.
“Het matenprogramma is groot, van
6,5 x 16 tot 8 x 19 inch.” Het meerspaakswiel, in zilver of glanzendzwart,
is ook geschikt als winterwiel. Met de
zilverkleurige Sentinel en de Sentinel
Dark (gunmetal) introduceert OXXO een
breed toepasbaar wiel, met dank aan vijf
steekmaten en een matenprogramma
dat oploopt van 7 x 17 tot 8 x 19 inch.

Kleurige verschijning
De Enkei Nagato is een fraai ‘open’
wiel voor een groot aantal automerken,
waaronder VW-Audi, Ford, Volvo en
BMW. Niet alleen de ranke verschijning,
in de maat 7,5 x 17 tot 8,5 x 20 inch,
valt op. “De toegepaste kleuren mat
zilver en matbrons zijn echt iets aparts”,
vindt Van den Heuvel. De BBS CC-R
is in meer opzichten bijzonder. Het
19 of 20 inch-grote wiel is leverbaar in
respectievelijk vier of vijf breedtematen.
Hiermee speelt BBS in op de vraag

naar breedsets. Een verwisselbare
RVS velgrand doet dienst als velg
beschermer. Het wiel is beschikbaar
in de kleuren platinazilver, satijnzwart
en grafietgepolijst.

De nieuwe strakke
MAK-wielen zijn
geënt op designs
van automodellen

MAK Nürburg

Nekkendraaier
Arjan van den Heuvel is enthousiast over de
Rial Lucca, in de maten 7,5 x 17, 8 x 18 en
8 x 19 inch. “Het is een opvallend en ‘strak’
ontwerp, dat goed past bij het design van
moderne auto’s. De zwartgepolijste versie
valt ook op doordat de gedeelde spaken
alleen aan de zijde van de velgrand zijn
gepolijst.” De Rial Lucca wordt ook uitgevoerd in ‘polar-zilver’ en glanzendzwart.
Iw
 ww.wielengids.nl
I www.contityreshop.nl

MAK Dresden

MAK Safari 6

MAK Speciale

Wielengids.nl
Topkwaliteit & Design

Advanti Racing
Centurio Dark

MAK

Oxford Black Mirror

Advanti Racing

Raccoon Black Polished

Rial

Kibo Diamond-Black

OXXO

Decimus Black

RIAL

X10 Metal-Grey

OXXO

Oberon5 Silver

BBS

CI-R Platinum Silver
Bekijk het complete
assortiment op wielengids.nl

TECHNIEK

WIELBOUTEN EN WIELMOEREN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSPRODUCTEN
TIPS VOOR HET GOED VASTZETTEN VAN WIELEN
Wielbouten en wielmoeren verdienen uw aandacht. Bij het gebruik van verkeerde,
beschadigde of door roest aangetaste exemplaren zit een wiel niet vast, zoals
door de autofabrikant is voorgeschreven. Controleer met name de bouten altijd
en gebruik bij roest, slijtage en beschadigde schroefdraad nieuwe exemplaren.
Het monteren van een wiel begint met
het gebruik van de juiste bouten of
moeren en het schoonmaken van de
naaf. Kopervet of andere smeermiddelen bij de montage zijn uit den boze.
Een gekalibreerde momentsleutel is
het enige goede gereedschap om het
wiel met het correcte, voorgeschreven
aanhaalmoment vast te zetten. En klik
één keer met de momentsleutel en niet
meerdere keren.
Veel monteurs denken dat een wiel
dat volgens deze basisvoorschriften is
gemonteerd, precies vastzit zoals autofabrikanten dat hebben voorgeschreven. Dat is echter niet altijd zo, aldus
Bimecc. Deze fabrikant van wielbouten
en -moeren is toeleverancier van
autofabrikanten en een veelgebruikt
merk in de werkplaatsen van bandenspecialisten en garagebedrijven.
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Tijdige vervanging
Bimecc heeft vijf wielbouten twaalf
keer achter elkaar vastgezet met een
aanhaalmoment van 130Nm. De voorspankracht van de bout, die ervoor
zorgt dat het wiel goed op de naaf
wordt geklemd, neemt volgens de
fabrikant af naarmate de wielbouten
vaker worden vastgezet (zie grafiek).
Bij één van de geteste bouten liep
deze kracht met bijna de helft terug.
Een ander exemplaar (de bovenste lijn
in de grafiek) deed het een stuk beter,
maar verloor nog altijd meer dan 15%
van de oorspronkelijke kracht. Deze
afname komt volgens Bimecc doordat
het schroefdraad van de wielbouten
heeft te lijden onder de opeenvolgende
wielmontages. Dit is vooral een
attentiepunt bij auto’s met zomer- en
winterbanden, die naast het reguliere
onderhoud twee keer per jaar voor

een bandenwissel in de werkplaats
komen. Wielbouten die door roest zijn
aangetast of waarvan de schroefdraad
is beschadigd, moeten meteen worden
vervangen. Ook als deze bouten met
het juiste aanhaalmoment worden
vastgezet, zit het wiel niet goed vast.
Niet tijdig vervangen kan er zelfs toe
leiden dat het wiel losloopt.

2

5

4

3

1
Aanhaalvolgorde voor het monteren
van wielen.

Wielbouten met roest of beschadigd
schroefdraad: meteen vervangen!

Attentie voor ‘bolle‘ bout en moer
Er bestaan drie vormen van contactvlakken tussen bouten of moeren en
het wiel: plat, conisch en bolvormig.
De platte en conische varianten leiden
niet snel tot vergissingen. “Bij het gebruik
van ‘bolle’ exemplaren is dat anders”,
aldus Arjan van den Heuvel (Continental
Banden Groep). “Het contactvlak van
een bolvormige bout of moer kan een
radius van 12, 13 of 14 mm hebben.
Dat noemen we R12, R13 of R14.
De radius van het contactvlak van het
wiel en van de bout of moer moet
hetzelfde zijn om een goede montage
van het wiel te garanderen. Het probleem
is dat je het verschil met het oog niet
kunt zien.” Een bout met een te kleine

Wheels) aan. “Het aanbod van ‘dedicated’ wielen, met dezelfde technische
specificaties als origineel gemonteerde
wielen, neemt snel toe. Deze wielen
vragen vaak om bouten of moeren met
een bol contactvlak. Een voordeel van
‘dedicated’ wielen is dat de monteur
de origineel op de auto gemonteerde
bouten of moeren kan gebruiken,
mits deze in goede staat verkeren.
In dat geval kan het eigenlijk niet fout.”

kloppen. Dat geldt ook voor de
diameter, de spoed en de lengte
van de schroefdraad en de juiste
materiaalklasse (bijvoorbeeld 8.8
of 10.9). “Let ook goed op de
boutlengte”, waarschuwt Jeanson.
“Als je een wiel met een andere
naafdikte monteert, heb je een
bout met een andere lengte nodig.”
Meedenken met de klant
Een nieuwe set wielen vraagt soms
om bouten of moeren met een andere
sleutelmaat dan de origineel gebruikte
exemplaren. “Als de klant met een
lekke band langs de kant van de weg
staat, kan hij zijn wiel in dat geval niet
meer wisselen met zijn wielsleutel. Wij
leveren daarom adapters die op de
wielsleutel van de klant passen”, aldus
Jeroen de Kruif van ALCAR Benelux.
“De bandenspecialist of garagehouder
moet dan niet vergeten om die adapter
ook aan te bieden.” De Kruif wijst tot
slot op het visuele voordeel van afdekdopjes. “Die zorgen voor de ‘finishing
touch’, bijvoorbeeld zwarte afdekdopjes op een zwartkleurig wiel. Ook niet
onbelangrijk voor bandenspecialisten
en garagebedrijven: dit is een product
waar een goede marge op zit.” •

Meegeleverde set gebruiken
”Als er een set bouten met een nieuwe
set wielen wordt meegeleverd, adviseren
wij om deze altijd te gebruiken”, aldus
Edwin Jeanson, Purchasemanager bij
Inter-Tyre Holland. “Leg de bijgeleverde
boutset dus niet in het magazijn, om de
wielen vervolgens met de oude bouten
vast te zetten.
Wij leveren al onze wielen inclusief
bijbehorend bevestigingsmateriaal. De
monteur slaat twee vliegen in één klap:
hij gebruikt altijd het juiste type, daarnaast gebruikt hij onbeschadigde bouten
die de juiste voorspankracht leveren.”

Een platte, conische en bolvormige wielbout

radius valt meteen door de mand op
het moment dat de monteur de bout
‘los’ in het boutgat van het wiel stopt
en de speling controleert. ‘Bolle’
bouten en moeren worden steeds vaker
toegepast, vult Michel van Wijk (Brooklyn

Juiste specificaties
Het contactvlak is allesbehalve de
enige eigenschap die precies moet

GRAFIEK VAN BIMECC
Voorspankracht wielbouten (bij aanhaalmoment 130Nm)
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FRITS DIJK INTERNATIONAL

TOONAANGEVEND
IN TRUCK- EN
TRAILERWIELEN
Accuride

Frits Dijk International is importeur van
de lichtmetalen truckwielen van Accuride.
Directeur Louis Dijk: “Gecombineerd met
de stalen truck- en trailerwielen van
Gianetti en Kronprinz leveren wij een breed
kwaliteitsprogramma aan trailerfabrikanten
en bandenspecialisten.”

Frits Dijk International is gestopt met
de import en distributie van wielen voor
personenauto’s. “Met pijn in mijn hart”,
geeft Dijk toe. “Ons truck- en trailerassortiment, met wielen, verlichtingsdelen
en onderdelen voor het remsysteem, is

te concentreren op ons truck- en trailerprogramma. Dat was een moeilijke
en emotionele beslissing. We hebben
bijvoorbeeld bijna 25 jaar met Autec
samengewerkt, in 2013 is daar Momo
bijgekomen.” VDR Banden, onderdeel

Accuride-wielen worden geleverd
met een garantie van vijf jaar
de basis van ons bedrijf. Dat ontwikkelt
zich snel en goed. Tegelijkertijd plukten
we de vruchten van onze inspanningen
voor personenwagenwielen. Die twee
groeiende bedrijfsonderdelen vielen
voor ons niet meer te combineren. We
hebben er lang over nagedacht en de
strategische keuze gemaakt om ons
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van S&H Tyres, heeft de import en
distributie van het complete personenwagenprogramma van Frits Dijk
International overgenomen.
Compleet programma
Sinds vorig jaar is Frits Dijk International
importeur van Accuride lichtmetalen

truckwielen voor Europese toepassingen. “Dat is een unieke kans”, aldus
een enthousiaste Dijk. “De wielen
van Accuride zijn gecertificeerd door
grote truck- en trailerfabrikanten, zoals
Paccar/DAF, Mercedes en Scania.”
Accuride bezit inmiddels een meerderheidsbelang in Gianetti, de Italiaanse
OE-leverancier van stalen truck- en
trailerwielen. Accuride heeft daarnaast
het Duitse Mefro Wheels, met merken
als Kronprinz en Südrad, overgenomen. Bovendien heeft het Amerikaanse
Accuride aangekondigd dat een deel
van de productie naar Europa wordt
verplaatst. “Alles bij elkaar is het potentieel enorm”, concludeert Dijk. “Met de
merken Accuride, Gianetti en Kronprinz
onderscheiden we ons met een breed
leveringspakket, van 17,5 tot en met
22,5 inch, en onze focus op uitsluitend

kwaliteitsmerken”, benadrukt hij. “We
hebben tegelijkertijd fors in onze voorraad geïnvesteerd. Ons hele programma staat in onze webshop op www.
fd-wheels.nl.”
Vijf jaar garantie
De lichtmetalen wielen van Accuride
worden geleverd met een garantietermijn van vijf jaar. De wielen combineren
een laag gewicht met een hoog draagvermogen van 5.000 kilo, noemt Dijk
een ander belangrijk pluspunt. “Dat is
een mooi voorbeeld van de meerwaarde van Accuride. Lichtmetalen wielen
in de goedkopere segmenten komen
vaak niet verder dan 4.500 kilo draagvermogen.” De gepolijste wielen van
Accuride onderscheiden zich ook door
hun glanzende oppervlak. “Gepolijste
wielen worden vaak al snel dof. Dat is

bij onze wielen niet het geval”, weet
Dijk. “Accuride biedt een extra oppervlaktebehandeling aan, die het wiel
heel lang mooi en glanzend houdt. Een
gepolijst wiel dat is behandeld met
deze ‘Accu-Shield®’-nabehandeling
behoudt zijn hoogglans. Het onderhoud
beperkt zich tot wassen met water en
zeep, polijsten hoeft niet.”
OE-leverancier
Frits Dijk International behoort tot een
belangrijke eerste montageleverancier
van trailerfabrikanten in de Benelux.
Zij profiteren van het lage gewicht van
de stalen wielen. Dijk: “Ons stalen wiel
van Gianetti in de maat 9,0 x 22,5 inch
weegt bijvoorbeeld maar 34 kilo en is
daarmee wereldwijd het lichtste stalen
wiel in deze maat.” Frits Dijk denkt met
haar OE-klanten mee, vervolgt Dijk.

“Trailerfabrikanten werken graag met
totaalleveranciers samen. Vanuit dat
oogpunt denken we met hen mee. Wij
overwegen om complete bandwielcombinaties, klaar voor montage, aan te
bieden aan de trailerbouwers waar wij
mee samenwerken. Dat kan op twee
manieren: wij kunnen de sets centraal
samenstellen, of we kunnen samenwerken met lokale VACO-bedrijven.
Wij leveren hen de banden en de
wielen, zij verzorgen de montage en
de aflevering bij de trailerfabrikant.
Nu we ons qua wielen volledig op
trucks en trailers concentreren, hebben
we de tijd om onze dienstverlening
verder uit te bouwen.”

Iw
 ww.fd-wheels.nl
I www.fritsdijk.nl
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HEUTS BANDEN EN WIELEN (GHS AUTOMOTIVE)

BROCK EN
RH-ALURAD

Brock B39

STELEN DE SHOW

Brock B39

GHS Automotive/Heuts levert een compleet programma wielen,
voor zo goed als elke toepassing en ieders smaak. Chris van Soest,
banden- en wielenspecialist bij GHS Automotive, is blij met de nieuwe
modellen van Brock en RH-Alurad die het assortiment verfraaien.
“Het zijn wielen met een bijzonder design en onderscheidende kleuren.
We verwachten er veel van.”
RH RB12
RH RB12

RH RB12

De nieuwe Brock B39 is een dynamisch
ogend meerspaakswiel, leverbaar in de
nieuwe kleuren donkergrijsmat en lichtgrijsgepolijst. Het matenpakket bestaat
uit 7 x 17, 7,5 x 18 en 7,5 x 19 inch. Het
wiel is breed toepasbaar. “De viergaatsuitvoering is ontwikkeld voor de nieuwe
Ford Fiësta, de vijfgaatsvariant verfraait
modellen zoals de Opel Mokka, Audi A6
en VW Golf VII”, aldus Van Soest.
Kleurige verschijning
RH presenteert iets bijzonders: het
model BO Flowform. Het wiel leent zich,
met zijn afmetingen van 8,5 x 19 en 9,5
x 19 inch, uitstekend als breedset: de
eerste variant op de vooras, de breedste
van de twee op de achteras. Het concavedesign (diepliggend hart) maakt het
mooie plaatje compleet. De kleurvarianten zijn antracietmat en zwartgepolijst.
“Niet alleen de spaken zijn gepolijst,
maar ook de rand achter de spaken”,
vult Van Soest aan. “Wie echt wil opval-
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len, kan ook kiezen voor spaken die in
de kleur rood, groen, oranje of blauw zijn
uitgevoerd.” De naam van het wiel verwijst naar de zogenaamde flow-forming
techniek die RH-Alurad bij de productie

RH presenteert
iets bijzonders:
het model BO
Flowform
toepast, met als voordeel een aantrekkelijk laag wielgewicht. Van Soest is
enthousiast over het wiel. “Ik ben niet de
enige. Dit model wordt goed verkocht.”
Bijzondere eyecatcher
Over enkele maanden vindt u tevens
de nog te introduceren RH RB12 in de
configurator van GHS Automotive/Heuts
(configurator.heuts.nl). De concave RB12

wordt in dezelfde maten leverbaar als de
RH BO Flowform. Door de twee, achter
elkaar geplaatste sets van vijf dunne
spaken oogt het wiel erg slank. Een ander
opvallend designelement is de manier
waarop de achterste spaken in het
velgbed overlopen. De RH RB12 wordt
uitgevoerd in de kleuren zwartgepolijst,
antracietgepolijst en hyperzilver.
Snelle levering
Klanten in het verzorgingsgebied van
GHS Automotive hebben de bestelde
wielen of complete sets, desgewenst
inclusief voorgeprogrammeerde TPMSsensoren, snel in huis. Van Soest: “In
het werkgebied van onze vestigingen
in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en
Zuid-Holland bezorgen wij zes keer per
dag. In de rest van het land vindt de
levering de volgende dag plaats.”
Iw
 ww.ghs-automotive.nl
I www.heuts.nl

www.aoc.nl

www.aps-automotive.nl

www.autoelectra.nl

www.ghs-automotive.nl

www.heijl-automotive.nl

www.primaparts.nl

www.rijsbergen.nl

www.veam.nl

RH BO Flowforming

Brock B39

RH RB12

RH BO Flowforming

Brock B39

RH RB12

Uw Intellisens TPMS Partner

INTER-TYRE HOLLAND

UW

ONESTOPSHOPSPECIALIST

Het assortiment van Inter-Tyre Holland is meer dan compleet. “Ondertussen blijven
we ons leveringsprogramma vergroten om onze klanten te ontzorgen”, aldus salesmanager Jalmer Beekes.

Mille Miglia MM047

ATS Evolution

Purchasemanager Edwin Jeanson noemt
als voorbeeld het assortiment stalen
wielen van Inter-Tyre. “Naast het merk
Kronprinz hebben we nu ook Magnetto
Wheels, beter bekend als MW, in ons
programma opgenomen.” Beekes wijst
daarnaast op het uitgebreide leveringspakket accessoires, dat eenvoudig
en snel via een aparte button op de
E-commerce website van Inter-Tyre
kan worden besteld. “We leveren
ventielen, bouten en moeren plus wielsloten, bandenmontagevet, centreerringen en alles rond TPMS. Vergeet
daarnaast de bandenreparatiesets niet.
Steeds meer auto’s worden zonder
reserveband afgeleverd. Als een klant
een lekke band heeft gehad, heeft hij
een nieuwe set nodig. Het reparatiemiddel is bovendien beperkt houdbaar.
Bedrijven die daarop anticiperen,
genereren extra omzet.”
Verlagingsveren
Jeanson vraagt ook aandacht voor
de verlagingsveren van Inter-Action.
“Een fraaie set wielen, gecombineerd
met verlagingsveren, zorgt voor het
mooiste resultaat. Onze veren verlagen
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Monaco GP4

de auto met 25 tot 40 mm. Dat heeft
als voordeel dat de klant geen nieuwe
schokdempers hoeft te kopen.
Wij leveren verlagingsveren voor het
overgrote deel van het wagenpark.”

Een mooi
voorbeeld van
het dedicatedprogramma is
de nieuwe Mille
Miglia MM047
Complete sets
Inter-Tyre Holland ziet de vraag naar
complete band-wielcombinaties snel
groeien. Jeanson: “Steeds meer klanten kiezen voor het gemak van onze
complete sets, indien gewenst inclusief
voorgeprogrammeerde TPMS-sensoren.
Bestellingen die wij ‘s ochtends
ontvangen, heeft de klant de volgende
dag in huis. Dat is mogelijk omdat wij

Monaco RR8

beschikken over grote voorraden wielen,
de bandenvoorraad van Inter-Sprint
en een professionele montagestraat.
De kant-en-klare sets hoeven alleen
nog maar onder de auto gemonteerd
te worden.” De vraag naar complete
sets is niet alleen groot tijdens de drukke
seizoenwisselperiodes, constateert
hij. “Veel van onze klanten hebben
het heel druk. Zij kiezen ook buiten
de seizoenwissels voor het gemak
van onze complete sets. Bovendien
zijn ze vaak goedkoper uit dan als ze
hun sets in eigen beheer samenstellen.”
Breed ‘dedicated’ programma
Het programma ‘dedicated’ wielen van
Inter-Tyre Holland groeit al jaren. Deze
wielen, speciaal ontwikkeld voor een
specifiek automerk, hebben als voordeel dat de originele naafkap naadloos
op het wiel past. “Dit jaar hebben we
een aparte brochure en een poster met
onze dedicated-modellen uitgebracht”,
aldus Beekes. Klanten van Inter-Tyre
Holland hebben deze informatieset
inmiddels ontvangen. Een mooi voorbeeld van het dedicated-programma
is de nieuwe Mille Miglia MM047,

DEDICATED WHEELS

Wheels designed to fit your O.E. Center Cap

18” 19” 20” 21”
535 MONACO GP2
Shiny anthracite with polished front
O.E. cap fitment for: Audi, BMW, Mercedes,
Mini, Volkswagen & Volvo

574 MONACO
GP1

843 ALUTEC
IKENU

537 MONACO
FORMULA

835 ALUTEC
M10X

297 MILLE MIGLIA
1009

687 ATS
ANTARES

All the above wheels can be fitted with the original center cap from either Audi, BMW, Mercedes, Mini, Porsche, Volkswagen or Volvo.
Dé wielenspecialist van Nederland

120.000 wielen op voorraad

Meer informatie op www.inter-tyre.nl

speciaal voor modellen van Mercedes.
Kopers van het meerspaakswiel kunnen
uit maar liefst vijf kleuren kiezen: zilver,
antraciet, antraciet gepolijst, zwartgepolijst en zwart met een subtiel
gepolijste velgrand. Het matenpakket
(18, 19 en 20 inch) maakt het wiel
breed toepasbaar binnen het
Mercedes-modellenprogramma.
Monaco en ATS ‘dedicated’
Monaco Wheels presenteert de
nieuwe RR8, een wiel met vijf dubbele

Mille Miglia MM047

spaken voor eigenaren van Audi’s en
Volkswagens. De RR8 is leverbaar in
drie inchmaten (17, 18 en 19 inch)
en in drie kleuren (zilver, glimmendzwartgepolijst en glimmend-antracietgepolijst). De onlangs geïntroduceerde
Monaco GP4 (17-21 inch) is breed
toepasbaar. Het wiel met zijn onderscheidend gevormde dubbele spaken
is als ‘maatwerkwiel’ ontworpen
voor auto’s van Audi-VW, Mercedes,
Volvo en BMW-Mini. Voor alle
uitvoeringen geldt uiteraard dat de

ATS Evolution

Monaco GP4

originele naafkap in de Monaco GP4 kan
worden overgezet. De vorig jaar geïntroduceerde ATS Evolution, ‘dedicated’ voor
berijders van een BMW of Mini, kent inmiddels een schare fans. De maatvoering van
het zilverkleurige of glanzend donkergrijze
wiel loopt op van 16 tot en met 19 inch,
daarmee is het wiel breed toepasbaar
binnen de BMW-Mini-familie. Het ontwerp
speelt met succes in op de populariteit
van wielen met dubbele spaken.
I www.inter-tyre.nl

Monaco RR8
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REEDIJK WHEELS AND TYRES GROUP

VEEL, GROOT NIEUWS
Reedijk Wheels and Tyres Group pakt uit met een mooie collectie nieuwe wielmodellen.
De trefwoorden: opvallende designs, grote maten, toepassingen voor de hogere voertuigsegmenten en veelal ‘dedicated’.

Sinds begin dit jaar is Reedijk Wheels
and Tyres Group in handen van medeoprichter Bert Reedijk. Hij nam de
onderneming over van een groep
investeerders, die vijf jaar aan het
roer stond van de wielenspecialist,
groothandel in banden en banden
servicebedrijf. “Reedijk is vanaf nu
weer het bedrijf dat 25 jaar lang
vooropliep met een grote, bijzondere
collectie wielen, met als specialisatie
grote maten voor de premiumautomerken”, aldus Bert Reedijk.
“Verder onderscheiden wij ons als
vanouds met onze service, vakkennis
en gedrevenheid.”
GMP Italia
GMP trekt de aandacht met de
dedicated Katana, speciaal ontwikkeld voor modellen van Volvo en
Volkswagen. Het ontwerp, met
twee ogenschijnlijk achter elkaar
liggende spakensets, zorgt voor
een extra dieptewerking. De Katana
is beschikbaar in de maten 18 tot en
met 20 inch, met in 19 en 20 inch
de keuze uit twee breedtematen
oplopend tot 9 x 20 inch. De kleur

GMP Astral

varianten zijn zilver, zwartgepolijst
en antracietgepolijst. De fraaie GMP
Astral is breed toepasbaar. Het zilverkleurige of zwartgepolijste wiel is voor
veel automerken geschikt en wordt
bovendien geleverd in de populaire
maten 6,5 x 16, 7 x 17 en 8 x 18 inch.
Beauty’s van Barotelli
Barotelli is een vaste waarde in het
programma van Reedijk. Het highperformance-assortiment is met drie
modellen uitgebreid. De ST-2 is exclusief beschikbaar in de maten 8,5 x 19
en 9,5 x 19, het wiel is daarmee in de
wieg gelegd als breedset. De afwer-

GMP Katana

king in zilvergepolijst of matantraciet
maakt het mooie plaatje compleet.
De maatvoering van de Barotelli ST-7

Opvallende
designs en grote
maten
is gelijk aan de ST-2. Met zijn slanke
spaken en de kleur hyperzwart of zilver
is dit wiel een tijdloze schoonheid. De
meerspaaks Barotelli ST-3 valt op door

Barotelli ST-2
Barotelli ST-3
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Barotelli ST-7

zijn spaken, die axiaal in het velgbed
lijken door te lopen en eindigen in een
verdiept gelegen rand. Hierdoor oogt
het grote wiel nog breder. De ST-3 is
beschikbaar in de maten 8,5/9,5 x 19
en 8,5/10 x 20, in de kleuren zilver
gepolijst en matzwart.
Evolution voor VW en Audi
Evolution Dedicated is een breed
programma automerk-specifieke
wielen. Reedijk Wheels and Tyres Group
bevestigt het specialisme in bijzondere,
grote wielen met de nieuwe Evolution
Lubeck. Met een matenprogramma dat
beperkt blijft tot 9 x 22 en 10 x 22 inch

is dit ‘dedicated’ wiel ontwikkeld voor
de grote SUV-modellen van Audi.
Qua kleurstelling biedt Evolution de
keuze uit matantracietgepolijst, zilveren zwartgepolijst. De Evolution Baden
en Nurnberg zijn maatproducten voor
modellen van VW en Audi. De Baden
valt op door zijn apart gevormde
spaken, die extra in het oog springen
doordat ze gepolijst zijn. De glimmende
spaken worden gecombineerd met de
kleur zwart of matantraciet. Evolution
biedt de keuze uit de maten 8 x 18 en
8 x 19 inch. De tienspaaks-Evolution
Nurnberg is een mooie keuze voor veel
VW- en Audi-modellen, mede dankzij

de populaire maten 7,5 x 17 en 8 x 18 inch.
Met de kleuren mat-antracietgepolijst,
zilver- en zwartgepolijst biedt Evolution drie
uitvoeringen met een geheel eigen gezicht.
Evolution voor Volvo
Met de onalledaagse Rehna biedt Evolution
een wiel voor Volvo-rijders die niet voor
de gebaande wegen kiezen. De onder
scheidend gevormde spaken staan dankzij
de polijstbewerking extra in de spotlights.
De Evolution Rehna is leverbaar in de maten
8 x 18 en 8 x 19 inch, naar keuze in de kleur
mat-antracietgepolijst of zilvergepolijst.
I www.reedijkgroup.com

Evolution Nurnberg
Evolution Rehna
Evolution Lubeck
Evolution Baden
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MERKENOVERZICHT

Wielen
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Wielen voor personenwagens (lichtmetaal)
Merknaam
Importeur
Advanti Racing
Continental Banden Groep b.v.
AEZ
Alcar Benelux b.v.
AluTec
Inter-Tyre Holland b.v.
American Racing
CarMar Wheels & Tires
Anzio Wheels
Inter-Tyre Holland b.v.
Asanti
CarMar Wheels & Tires
ATS
Inter-Tyre Holland b.v.
AWC
CarMar Wheels & Tires
Barotelli
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
BBS
Continental Banden Groep b.v.
Beyern
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Billet Specialties
CarMar Wheels & Tires
Borbet
Brooklyn Wheels b.v.
Borbet Wheels
Brooklyn Wheels b.v.
BRM Wheels
Brooklyn Wheels b.v.
Brock
Heuts Banden en Wielen
Buran Wheels
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
CEC Wheels
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
CIM Wheels
CarMar Wheels & Tires
CMS
Inter-Tyre Holland b.v.
Com4Wheels
Continental Banden Groep b.v.
Coventry
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Cray
CarMar Wheels & Tires
CVR
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
CW
Brooklyn Wheels b.v.
CW-Wheels
Brooklyn Wheels b.v.
Dezent
Alcar Benelux b.v.
Diewe
Heuts Banden en Wielen
Dotz
Alcar Benelux b.v.
DUB
CarMar Wheels & Tires
Enkei
Continental Banden Groep b.v.
Enzo
Alcar Benelux b.v.
Eta Beta
Inter-Tyre Holland b.v.
Evolution
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Factory Reproductions
CarMar Wheels & Tires
Foose
CarMar Wheels & Tires
Forgestar
CarMar Wheels & Tires
Fox Racing
Inter-Tyre Holland b.v.
Genesis
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Genius
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
GMP Wheels
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Helo
CarMar Wheels & Tires
Inter Action
Inter-Tyre Holland b.v.
Irmscher
Inter-Tyre Holland b.v.
IT Wheels
Inter-Tyre Holland b.v.
JZ Wheels
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
KMC
CarMar Wheels & Tires
Kosei
Inter-Tyre Holland b.v.
MAK
Continental Banden Groep b.v.
Mandrus
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Mille Miglia (1000 Miglia)
Inter-Tyre Holland b.v.
MIM
Inter-Tyre Holland b.v.
Monaco
Inter-Tyre Holland b.v.
Motegi Racing
CarMar Wheels & Tires
Niche
CarMar Wheels & Tires
Niu Wheels
Brooklyn Wheels b.v.
Novus
Inter-Tyre Holland b.v.
OE Creations
CarMar Wheels & Tires
OXXO
Continental Banden Groep b.v.
Platin
Brooklyn Wheels b.v.
Raceline
CarMar Wheels & Tires
RC Design
Heuts Banden en Wielen
RH
Heuts Banden en Wielen
Rial
Continental Banden Groep b.v.
Riva
Inter-Tyre Holland b.v.
Rocket Race
CarMar Wheels & Tires
Ronal
Inter-Tyre Holland b.v.
Rosso Ruote
Inter-Tyre Holland b.v.
Rotiform
CarMar Wheels & Tires
RS
Inter-Tyre Holland b.v.
Inter-Tyre Holland b.v.
Soleil Exclusive Edition
Speedline
Inter-Tyre Holland b.v.
Tecnomagnesio
Inter-Tyre Holland b.v.
TSW
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
U.S. Mags
CarMar Wheels & Tires
Ultra Wheels
Brooklyn Wheels b.v.
Varro
CarMar Wheels & Tires
Victor Equipment
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Vorsteiner
Brooklyn Wheels b.v.
WSP
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
XTK
Inter-Tyre Holland b.v.
Xtreme Wheels
Inter-Tyre Holland b.v.

Status*
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
I
I
I
I
I
I
D
I
D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
D
I

Telefoon
(0342) 49 79 11
(0297) 28 55 80
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(078) 674 45 44
(0342) 49 79 11
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(0347) 35 58 08
(0347) 35 58 08
(0347) 35 58 08
(045) 522 25 25
(078) 674 45 44
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(0342) 49 79 11
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(078) 674 45 44
(0347) 35 58 08
(0347) 35 58 08
(0297) 28 55 80
(045) 522 25 25
(0297) 28 55 80
(0493) 39 96 66
(0342) 49 79 11
(0297) 28 55 80
(0168) 39 28 00
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(078) 674 45 44
(078) 674 45 44
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(0342) 49 79 11
(078) 674 45 44
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0347) 35 58 08
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(0342) 49 79 11
(0347) 35 58 08
(0493) 39 96 66
(045) 522 25 25
(045) 522 25 25
(0342) 49 79 11
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(0347) 35 58 08
(0493) 39 96 66
(078) 674 45 44
(0347) 35 58 08
(078) 674 45 44
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00

Internet
www.wielengids.nl
www.alcar.nl
www.alutecvelgen.nl
www.americanracing.com
www.anziowheels.com
www.asantiwheels.com
www.inter-tyre.nl
www.alliedwheel.com
www.reedijkgroup.com
www.wielengids.nl
www.beyernwheels.com
www.billetspecialties.com
www.brooklyn-wheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.reedijkgroup.com
www.reedijkgroup.com
www.carmar.nl
www.inter-tyre.nl
www.wielengids.nl
www.coventrywheels.com
www.craycorvettewheels.com
www.reedijkgroup.com
www.brooklyn-wheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.alcar.nl
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.alcar.nl
www.dubwheels.com
www.wielengids.nl
www.alcar.nl
www.inter-tyre.nl
www.reedijkgroup.com
www.factoryreproductions.com
www.foosedesignwheels.com
www.forgestar.com
www.inter-tyre.nl
www.reedijkgroup.com
www.geniussmartcarwheels.com
www.reedijkgroup.com
www.helowheels.com
www.interactionvelgen.nl
www.inter-tyre.nl
www.it-wheels.nl
www.reedijkgroup.com
www.kmcwheels.com
www.inter-tyre.nl
www.wielengids.nl
www.reedijkgroup.com
www.1000migliavelgen.nl
www.inter-tyre.nl
www.monacovelgen.nl
www.motegiracing.com
www.nicheroadwheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.inter-tyre.nl
www.wheelpros.com
www.wielengids.nl
www.brooklyn-wheels.com
www.racelinewheels.com
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.wielengids.nl
www.inter-tyre.nl
www.rocketracingwheels.com
www.inter-tyre.nl
www.inter-tyre.nl
www.rotiform.com
www.inter-tyre.nl
www.soleilvelgen.nl
www.inter-tyre.nl
www.inter-tyre.nl
www.tsw.com
www.us-mags.com
www.brooklyn-wheels.com
www.varrowheels.com
www.victorequipmentwheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.reedijkgroup.com
www.inter-tyre.nl
www.inter-tyre.nl

BAC
√
√
√
√
√

Wielen voor personenwagens (staal)
Merknaam
Importeur
Alcar Hybridrad
Alcar Benelux b.v.
Alcar Stahlrad
Alcar Benelux b.v.
AWC
CarMar Wheels & Tires
Inter Action
Inter-Tyre Holland b.v.
Kronprinz
Inter-Tyre Holland b.v.

Status*
I
I
I
I
I

Telefoon
(0297) 28
(0297) 28
(0493) 39
(0168) 39
(0168) 39

55
55
96
28
28

80
80
66
00
00

Internet
www.stalenwielen.nl
www.stalenwielen.nl
www.alliedwheel.com
www.interactionvelgen.nl
www.inter-tyre.nl

BAC
√
√
√
√
√

Wielen voor 4x4-voertuigen
Merknaam
Advanti Racing
AEZ
American Racing
Asanti
ATX Series
BBS

Status*
I
I
I
I
I
I

Telefoon
(0342) 49
(0297) 28
(0493) 39
(0493) 39
(0493) 39
(0342) 49

79
55
96
96
96
79

11
80
66
66
66
11

Internet
www.wielengids.nl
www.alcar.nl
www.americanracing.com
www.asantiwheels.com
www.atxwheels.com
www.wielengids.nl

BAC
√
√
√
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(lichtmetaal)
Importeur
Continental Banden Groep b.v.
Alcar Benelux b.v.
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
Continental Banden Groep b.v.

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

Wielen voor 4x4-voertuigen
Merknaam
Billet Specialties
Black Rhino
Borbet
Borbet Wheels
Brock
CEC Wheels
CIM Wheels
CW
Dezent
Diewe
Dotz
DUB
Factory Reproductions
Foose
Fuel Offroad
Helo
KMC
MAK
Method Race Wheels
Moto Metal
Niu Wheels
Novus
OE Creations
Raceline
RC Design
Redbourne
RH
Rial

(lichtmetaal) vervolg
Importeur
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
Brooklyn Wheels b.v.
Brooklyn Wheels b.v.
Heuts Banden en Wielen
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
CarMar Wheels & Tires
Brooklyn Wheels b.v.
Alcar Benelux b.v.
Heuts Banden en Wielen
Alcar Benelux b.v.
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
Continental Banden Groep b.v.
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
Brooklyn Wheels b.v.
Inter-Tyre Holland b.v.
CarMar Wheels & Tires
CarMar Wheels & Tires
Heuts Banden en Wielen
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Heuts Banden en Wielen
Continental Banden Groep b.v.

Status*
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Telefoon
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0347) 35 58 08
(0347) 35 58 08
(045) 522 25 25
(078) 674 45 44
(0493) 39 96 66
(0347) 35 58 08
(0297) 28 55 80
(045) 522 25 25
(0297) 28 55 80
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0342) 49 79 11
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(0347) 35 58 08
(0168) 39 28 00
(0493) 39 96 66
(0493) 39 96 66
(045) 522 25 25
(078) 674 45 44
(045) 522 25 25
(0342) 49 79 11

Internet
www.billetspecialties.com
www.blackrhinowheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.reedijkgroup.com
www.carmar.nl
www.brooklyn-wheels.com
www.alcar.nl
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.alcar.nl
www.dubwheels.com
www.factoryreproductions.com
www.foosedesignwheels.com
www.fueloffroad.com
www.helowheels.com
www.kmcwheels.com
www.wielengids.nl
www.methodracewheels.com
www.motometalwheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.inter-tyre.nl
www.wheelpros.com
www.racelinewheels.com
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.reedijkgroup.com
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.wielengids.nl

BAC
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Wielen voor 4x4-voertuigen (staal)
Merknaam
Importeur
Dotz
Alcar Benelux b.v.

Status* Telefoon
I
(0297) 28 55 80

Internet
www.stalenwielen.nl

BAC
√

Wielen voor bestelwagens (lichtmetaal)
Merknaam
Importeur
Advanti Racing
Continental Banden Groep b.v.
AEZ
Alcar Benelux b.v.
AluTec
Inter-Tyre Holland b.v.
Anzio Wheels
Inter-Tyre Holland b.v.
Borbet
Brooklyn Wheels b.v.
CMS
Inter-Tyre Holland b.v.
Com4Wheels
Continental Banden Groep b.v.
CW
Brooklyn Wheels b.v.
Dezent
Alcar Benelux b.v.
Diewe
Heuts Banden en Wielen
Fox Racing
Inter-Tyre Holland b.v.
GMP Wheels
Reedijk Wheels and Tyres Group b.v.
Inter Action
Inter-Tyre Holland b.v.
MAK
Continental Banden Groep b.v.
Niu Wheels
Brooklyn Wheels b.v.
OXXO
Continental Banden Groep b.v.
RC Design
Heuts Banden en Wielen
Rial
Continental Banden Groep b.v.
Ronal
Inter-Tyre Holland b.v.

Status*
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Telefoon
(0342) 49 79 11
(0297) 28 55 80
(0168) 39 28 00
(0168) 39 28 00
(0347) 35 58 08
(0168) 39 28 00
(0342) 49 79 11
(0347) 35 58 08
(0297) 28 55 80
(045) 522 25 25
(0168) 39 28 00
(078) 674 45 44
(0168) 39 28 00
(0342) 49 79 11
(0347) 35 58 08
(0342) 49 79 11
(045) 522 25 25
(0342) 49 79 11
(0168) 39 28 00

Internet
www.wielengids.nl
www.alcar.nl
www.alutecvelgen.nl
www.anziowheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.inter-tyre.nl
www.wielengids.nl
www.brooklyn-wheels.com
www.alcar.nl
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.inter-tyre.nl
www.reedijkgroup.com
www.interactionvelgen.nl
www.wielengids.nl
www.brooklyn-wheels.com
www.wielengids.nl
www.heuts.nl/velgenconfigurator
www.wielengids.nl
www.inter-tyre.nl

BAC
√
√
√
√

Wielen voor bestelwagens (staal)
Merknaam
Importeur
Alcar Stahlrad
Alcar Benelux b.v.
AWC
CarMar Wheels & Tires
Kronprinz
Inter-Tyre Holland b.v.

Status*
I
I
I

Telefoon
(0297) 28 55 80
(0493) 39 96 66
(0168) 39 28 00

Internet
www.stalenwielen.nl
www.alliedwheel.com
www.inter-tyre.nl

BAC
√

Wielen voor caravans en campers (lichtmetaal)
Merknaam
Importeur
AluTec
Inter-Tyre Holland b.v.
Borbet
Brooklyn Wheels b.v.
CW
Brooklyn Wheels b.v.
Inter Action
Inter-Tyre Holland b.v.
MAK
Continental Banden Groep b.v.
OXXO
Continental Banden Groep b.v.
Rial
Continental Banden Groep b.v.

Status*
I
I
I
I
I
I
I

Telefoon
(0168) 39
(0347) 35
(0347) 35
(0168) 39
(0342) 49
(0342) 49
(0342) 49

Internet
www.alutecvelgen.nl
www.brooklyn-wheels.com
www.brooklyn-wheels.com
www.interactionvelgen.nl
www.wielengids.nl
www.wielengids.nl
www.wielengids.nl

BAC
√

Wielen voor caravans en campers (staal)
Merknaam
Importeur
Alcar Stahlrad
Alcar Benelux b.v.
Mefro
Frits Dijk International b.v.
Südrad
Frits Dijk International b.v.

Status*
I
I
I

Telefoon
(0297) 28 55 80
(040) 283 18 15
(040) 283 18 15

Internet
www.stalenwielen.nl
www.fritsdijk.nl
www.fritsdijk.nl

BAC
√

Wielen voor trucks en bus (lichtmetaal)
Merknaam
Importeur
Accuride Wheels
Frits Dijk International b.v.

Status* Telefoon
I
(040) 283 18 15

Internet
www.fritsdijk.nl

BAC

Wielen voor trucks en bus (staal)
Merknaam
Importeur
Gianetti
Frits Dijk International b.v.
Kronprinz
Frits Dijk International b.v.
Kronprinz
Inter-Tyre Holland b.v.
Mefro
Frits Dijk International b.v.
Südrad
Frits Dijk International b.v.
OXXO
Continental Banden Groep b.v.
Rial
Continental Banden Groep b.v.

Status*
I
D
I
I
I
I
I

Internet
www.fritsdijk.nl
www.fritsdijk.nl
www.inter-tyre.nl
www.fritsdijk.nl
www.fritsdijk.nl
www.wielengids.nl
www.wielengids.nl

BAC

Telefoon
(040) 283
(040) 283
(0168) 39
(040) 283
(040) 283
(0342) 49
(0342) 49

* I = officieel aangesteld importeur D = distributeur of leverancier
Dit overzicht is met uiterste zorg samengesteld aan de hand van verstrekte gegevens door derden.
VACO is niet aansprakelijk voor de inhoud noch voor geleden schade door gebruik van deze informatie.
Voor meer informatie over merken of producten kunt u contact opnemen met de desbetreffende importeur
of met Jan Verhaar van VACO, telefoonnummer (071) 568 69 53 of e-mail info@vaco.nl. Voor nadere
bedrijfsgegevens verwijzen wij u naar www.vaco.nl.

28
58
58
28
79
79
79

18
18
28
18
18
79
79

00
08
08
00
11
11
11

15
15
00
15
15
11
11

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√
√

√

BAC Online
De BAC-code is een uniforme classificerende Branche Artikel
Codering. De met '√' gemarkeerde merken staan geregistreerd
in BAC Online van VACO. Stichting Informatie- en Communicatie
Technologie (SICT) onderhoudt BAC Online in opdracht van
VACO. Voor meer info over BAC Online kunt u een e-mail
sturen naar sict@kcleiden.nl.
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LICHTMETALEN VELGEN • HOTLIST 2018
DE MEEST POPULAIRE DESIGNS VOOR U OP EEN RIJ. NU MET TIJDELIJK ACTIEVOORDEEL!

CATEGORY 1

CATEGORY 2

CATEGORY 3

#1 BEST PRICE

#1 SPORTIVE

#1 PREMIUM

DEZENT TD

DOTZ CP5 dark

BEST PRICE / ALLROUND

SPORTIVE / TUNING

DEZENT TD

DEZENT TC dark

OOK IN BLACK MATT &
GRAPHITE MATT
LEVERBAAR

OOK IN REGULAR SILVER
LEVERBAAR

15“ t/m 17“

DOTZ CP5 graphite

AEZ Crest

16“ t/m 20“

17“ t/m 21“

AEZ Crest dark

16“ t/m 20“

AEZ Steam

AEZ Steam graphite

AEZ Raise

AEZ Straight dark

OOK IN HIGH GLOSS
SILVER LEVERBAAR

OOK IN BLACK POLISHED
LEVERBAAR

DEZENT TX

DOTZ Revvo dark

DOTZ SP5 dark

OOK IN REGULAR SILVER
LEVERBAAR

OOK IN GRAPHITE MATT
LEVERBAAR

OOK IN BRONZE MATT &
BLACK EDITION
LEVERBAAR

OOK IN
BLACK EDITION
LEVERBAAR

DEZENT TI dark

DEZENT TH dark

DOTZ Kendo

DOTZ Kendo dark

OOK IN REGULAR SILVER
LEVERBAAR

HOOG DRAAGVERMOGEN VOOR
ZWARE SUV‘S & BESTELWAGENS

14“ t/m 17“

14“ t/m 18“

16“ t/m 20“

17“ t/m 21“

DOTZ CP5 dark

DEZENT TY graphite
15“ t/m 18“

AEZ Crest

16“ t/m 20“

14“ t/m 19“

14“ t/m 19“

PREMIUM / ELEGANCE

17“ t/m 20“

16“ t/m 19“

18“ t/m 20“

16“ t/m 19“

18“ t/m 20“

17“ t/m 20“

17“ t/m 21“

18“ t/m 20“

17“ t/m 20“

NIEUWE (GROTE) VELGEN HEBBEN EEN ONGEKENDE IMPACT OP HET UITERLIJK VAN UW AUTO. DRESS TO IMPRESS MET DEZE TÜV GEKEURDE KWALITEITSVELGEN!

