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De designers van ALCAR zijn in top-
vorm, constateert marketingmanager 
Jeroen de Kruif. “Neem de nieuwe AEZ 
Porto dark, uitgevoerd in gunmetal ge-
polijst, en de matzwarte Porto black.” 
De wielen in de maten 18 tot 21 inch 
zijn breed toepasbaar, mede dankzij het 
draagvermogen tot 810 kilo. De Kruif: 
“De AEZ Porto sluit prachtig aan op het 
design van BMW-modellen, maar hij 
misstaat ook zeker niet op een VW Golf 
of een Mini! Daarnaast is de Porto ge-
positioneerd richting EV’s zoals de Tesla 
Model S, Polestar 2, Skoda Enyaq, 
VW ID.3 en ID.4.” Op modellen van de 
VAG-groep, BMW, Mini en Alfa Romeo 
past de originele naafdop.

wielen meer dan geschikt als breedset. 
Toepassingen zijn modellen van onder 
meer Audi, BMW, Mercedes en Cupra.    

Upgrade voor trailers en caravans
ALCAR heeft goed nieuws voor eigena-
ren van caravans en onder meer boot- 
en paardentrailers. De robuuste DOTZ 
Dakar met avontuurlijke offroad-
look is niet alleen beschikbaar voor 
4x4-werkpaarden, maar nu ook voor 
aanhangers. DOTZ heeft hiertoe een 
variant ontwikkeld in de voor caravans 
en trailers populaire maat 6x15 inch 
(steekcirkel 5x112, ET30) met een 
draagvermogen van 900 kg. Voor bezit-
ters van een VW T5 of T6 campervan is 
er daarnaast een nieuwe variant van de 
Dakar dark. In Duitsland is die stoere 
offroad-look momenteel enorm populair 
onder campervan bezitters. De Kruif: 
“Wacht maar af: die trend komt naar 
Nederland.”

TPMS-gemak
ALCAR is succesvol met een com-
pleet programma TPMS-sensoren en 
bijbehorende diagnostische tools. Dat 
komt onder meer door het gemak dat 
ALCAR biedt voor afnemers, zoals ban-

Trend nieuw gedefinieerd
En wat te denken van de nieuwe AEZ 
Atlanta black en de matgrafiet gepolijs-
te Atlanta titan? De Atlanta titan geeft 
een nieuwe dimensie aan de trend 
van een donker wielhart in combinatie 
met gepolijste spaak-uiteinden. “De 
glanzend zwarte Atlanta black staat ge-
weldig onder een Tesla Model 3”, vindt 
De Kruif. “De beide designs zijn ook 
leverbaar voor onder meer de Polestar 
2, VW ID.3 en ID.4, Tesla Model Y en 
BMW X4.” De meerspaaks Atlanta 
black en Atlanta titan zijn leverbaar in 
veel maten van 17 tot 20 inch, met een 
draagvermogen tot 780 kilo.

Designstatement
DOTZ pakt uit met de sportieve Tanaka 
black en Tanaka dark. De dark-versie 
is uitgevoerd in gunmetal, met een 
gepolijste velgrand. De sportiviteit en 
snelheid spat van de modellen af, met 
dank aan het concave design en de 
grote maten oplopend tot 10x21 inch. 
Let op de bijzondere details, zoals het 
reliëf ter hoogte van het einde van de 
spaken. Met onder meer de maten 
9x20 en 10x20 inch, en de combinatie 
van 9x21 en 10x21, zijn de ‘dikke’ 

ALCAR TOONAANGEVEND 
IN DESIGN EN TPMS

ALCAR geeft het leven kleur met de topdesigns van onder meer AEZ en DOTZ. 
ALCAR onderscheidt zich ook met een praktisch en gebruiksvriendelijk 
TPMS-totaalpakket, inclusief TPMS-sensoren voor het heavy duty-segment.

Het avontuur kan beginnen: DOTZ Dakar dark en VW T6 campervan.
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ALCAR BENELUX

denspecialisten en garagebedrijven. De 
Kruif wijst op multiprogramming. “Dat 
betekent dat je vier universele ALCAR-
sensoren tegelijk kunt programmeren. 
Dat werkt snel en foutloos. Met onze 
TPMS configurator zie je bovendien di-
rect welke sensoren voor een bepaalde 
auto nodig zijn.”

TPMS-sensoren voor ‘heavy duty’
Medio april breidt ALCAR het assor-
timent TPMS-sensoren uit met een 
complete lijn voor trucks, trailers en 
bussen. BeLux key accountmanager 
Guillaume Wygaerts: “We werken daar-
voor actief samen met LDL Technology, 
een grote speler in TPMS voor onder 
meer trucks. Met onze universele sen-
soren dekken we alle OE-sensoren in 
dit segment af. Denk daarbij aan tradi-
tionele sensoren van de Daimler groep, 
DAF, Iveco en Setra, maar ook aan 
AFM-sensoren van Michelin, Goodyear 
en Haldex.” De sensor, die met een 
montageband in het midden van het 
velgbed wordt gemonteerd, is geschikt 
voor elk wiel. “Van 17,5 tot 24 inch”, 
verduidelijkt Wygaerts.

Speerpunt: gebruiksgemak  
Net als de sensoren voor het lichte 
segment, bieden deze TPMS-sensoren 
volgens Wygaerts veel gebruiksgemak. 
“Programmeren duurt slechts een 
seconde of vijf. Het is mogelijk om de 
sensor in gemonteerde toestand, dus 
‘door de band heen’, te programme-
ren.” ALCAR brengt een software-up-
date uit, zodat de huidige gebruikers 
van de TECH600 TPMS-tool ook het 
heavy duty-programma kunnen pro-
grammeren en servicen.
Een ander belangrijk voordeel van de 
heavy duty-sensoren is dat deze met 
een groot aantal TPMS-tools kunnen 
worden geprogrammeerd en gere-
set. “Denk aan Bartec, Ateq, Texa en 
SmartDiag”, verduidelijkt Wygaerts. 
“Internationale chauffeurs die onderweg 
stranden, kunnen dus altijd en overal 
snel geholpen worden.” 

MEER INFORMATIE
www.alcar.nl

AEZ Atlanta titan

AEZ Atlanta black

AEZ Porto black

DOTZ Tanaka black

Nieuw: een compleet 

assortiment TPMS-

sensoren voor trucks, 

trailers en bussen.
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“Bohnenkamp is de grootste groot-
handel in Europa voor banden, 
wielen en toebehoren voor profes-
sioneel gebruik”, aldus operations 
manager Peter Schrijver. “Wij bieden 
een volledig assortiment voor seg-
menten zoals truck en transport, 
landbouw, grondverzet en industrie.” 
Onder ‘truck en transport’ vallen bij 
Bohnenkamp niet alleen vrachtwa-
gens en trailers, maar ook bussen, 
bestelwagens en kleinere aanhan-
gers. Bohnenkamp levert in dit seg-
ment aan bandenservicebedrijven 
en gespecialiseerde dienstverleners. 
“Dus niet aan eindgebruikers”, bena-
drukt Schrijver.

geafdeling samenstellen op basis van 
uitsluitend nieuwe banden en wielen.”

Deskundige medewerkers  
“Wij hebben voor iedere vraag een 
oplossing”, belooft Schrijver. “Daarbij 
spelen onze deskundige medewerkers 
in de binnen- en buitendienst een be-
langrijke rol. Binnen Bohnenkamp bou-
wen we onze kennis en deskundigheid 
verder uit door ons team uit te breiden 
met experts. Een recent voorbeeld: op 
1 februari is truck- en transportexpert 
Arjan Trip bij ons in dienst getreden. 
Met hem hebben we nog meer pro-
ductspecialisme en deskundigheid in 
huis. We horen van klanten dat zij dat 
waarderen.”

Compleet programma, snelle levering
Als Europa’s grootste specialist maakt 
Bohnenkamp Benelux de hoge ver-
wachtingen van de klanten waar. 
Schrijver: “Met meer dan twintig mer-
ken in het segment truck en transport 
hoeven we nooit ‘nee’ te verkopen. 
Sinds 1 januari zijn we importeur van 
de vrachtwagenbanden van Sailun en is 
ons aanbod dus nog verder uitgebreid.”
Bohnenkamp Benelux beschikt over 
grote voorraden. Schrijver: “We leveren 
bestellingen binnen de Benelux binnen 
24 uur: wie vóór 15.00 uur bestelt, 
heeft de bestelling de volgende werk-
dag in huis. Snelle levering geldt ook 
voor onze complete band-wielcombi-
naties, die we in onze eigen monta-

Bohnenkamp Benelux grossiert in pluspunten voor het truck- en transport-
segment. Sterke merken? Check. Deskundige, ervaren medewerkers? Check. 
Servicegericht? Check. Grote voorraden en snelle levering? Check.

MEER DAN EEN 
TOTAALLEVERANCIER
Speciale opper-

vlaktebehande-

ling houdt wielen 

 langer schoon.
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BOHNENKAMP BENELUX

(advertentie)

STERKE MERKEN VOOR 
TRUCK & TRANSPORT

Bohnenkamp Benelux B.V.  
Centurionbaan 200, 3769 AV Soesterberg, Nederland
Tel.: +31 88 2201700 · www.bohnenkamp-benelux.com
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Sterk in documentatie
Bohnenkamp stelt veel technische in-
formatie beschikbaar. “Daar staan we 
om bekend”, aldus Schrijver. Hij wijst 
op de gloednieuwe catalogus voor de 
productgroep truck en transport.  
“Dat is een naslagwerk van bijna  
160 pagina’s. De catalogus omvat ons 
totaalassortiment wielen, banden en 
accessoires plus veel technische infor-
matie en technische adviezen.” U kunt 
de catalogus gratis downloaden vanuit 
de mediatheek (zie de link bovenaan 
de homepage van www.bohnen-
kamp-benelux.com).
De webshop van Bohnenkamp bevat 
eveneens veel technische informatie. 
Heeft u nog een vraag? “Vraag het 
dan aan onze specialisten”, benadrukt 
Schrijver. “Zij helpen u op weg, waar 
nodig met advies op locatie.”

Accuride aluminium wielen
Accuride vormt het neusje van de 
zalm van het leveringsprogram-
ma truck- en trailerwielen van 
Bohnenkamp Benelux. De premium 
aluminium wielen van Accuride onder-
scheiden zich onder meer door een 
laag gewicht, een hoog draagvermo-
gen en een lange levensduur, wat tot 
uiting komt in een fabrieksgarantie tot 
vijf jaar. De wielen zijn mooi glanzend 
en eenvoudig te reinigen. De wielen 
voorzien van de speciale Accu-Shield 
oppervlaktebehandeling onderschei-
den zich bovendien door hun hoge 
mate van zelfreiniging. Schrijver: “Wij 
leveren alle populaire maten in 19,5 
en 22,5 inch, met verschillende ET-
waarden en een keuze uit de gepo-
lijste variant en de variant met Accu-
Shield bescherming.”

BOKA stalen wielen
Bohnenkamp biedt voor elk bedrijfs-
voertuig, aanhanger of trailer een 
ruime keuze uit stalen wielen. Schrijver 
wijst onder meer op het eigen merk 
BOKA van Bohnenkamp. Kijk voor het 
volledige assortiment op de website 
bohnenkamp-benelux.com.  
Tot slot noemt Schrijver nóg een 
voorbeeld van de veelzijdigheid van 
Bohnenkamp. “Wij zijn sterk in het 
offroad-segment: off-the-road trucks 
en zandkiepers. Daar zijn we redelijk 
uniek in.” 

MEER INFORMATIE
www.bohnenkamp-benelux.com
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In deze Wielenspecial staan tientallen 
personenwagen- en bestelwagenwie-
len met onderscheidende designs en 
trendy kleuren. Truck- en trailerwielen 
zien er op het eerste gezicht groten-
deels hetzelfde uit. Qua design ligt de 
focus op de afwerking van aluminium 
truck- en trailerwielen. “Aluminium 
kwaliteitswielen met een hoogwaar-
dige oppervlaktebehandeling zijn niet 
alleen mooi en makkelijk te reinigen, 
ze behouden hun fraaie glans jaren-
lang”, aldus operations manager Peter 
Schrijver van Bohnenkamp Benelux. 

Veiligheid staat voorop 
Een wiel is per definitie een veilig-
heidsproduct. In de transportsector 
ligt de focus wat veiligheid betreft op 
het draagvermogen. Kwaliteitswielen 
hebben een relatief hoog draagver-
mogen, bovendien behouden ze hun 
goede sterkte-eigenschappen tijdens 
de levensduur van de wielen. 
Louis Dijk, directeur van Frits Dijk 
International, wijst op het aanhaal-
moment waarmee de wielen worden 
vastgezet. “Dat moet uiteraard vol-

BRANCHE

De ontwikkeling van truck- en trailerwielen staat nooit 
stil. Het leveringsprogramma van de specialisten in deze 
Wielenspecial combineert veiligheid, kwaliteit en ‘looks’ met 
gewichtsbesparing en op termijn… intelligente wielen.

doende zijn. Maar pas op: niet elk wiel 
heeft dezelfde dikte van de laklaag. Als 
de laag te dik is, kan het wiel loslopen 
doordat de voorspanning van de wiel-
bouten wegvalt. Kwaliteit is vaak een 
kwestie van details.”

Lichtgewicht
De fabrikanten van de betere truck- 
en trailerwielen werken hard om het 
gewicht van hun wielen steeds verder 
terug te dringen, zonder concessies 
te doen aan de sterkte, het draagver-
mogen en de levensduur. Een lager 
wielgewicht heeft veel voordelen. 
Remco Visser, accountmanager bij 
IMS Group: “Praktijktesten laten zien 
dat het brandstofverbruik met wel 
drie procent kan afnemen. Datzelfde 
geldt automatisch ook voor de CO2-
uitstoot.” Bij bulktrailers, die vaak tot 
hun maximumgewicht worden bela-
den, betekent gewichtsbesparing 
extra laadvermogen. 

De voordelen van kwaliteit 
Wie kiest voor kwaliteitswielen, 
ervaart volgens Louis Dijk vanzelf de 

voordelen. “Moderne trucks zijn net 
zo comfortabel als personenauto’s. 
Wielen met een onnauwkeurige maat-
voering, zoals onrondheid, zijn oncom-
fortabel voor de chauffeur. Onbalans 
leidt tot onnodige, extra slijtage van 
banden en andere onderdelen van het 
onderstel.”
Vergeet daarnaast de levensduur van 
de wielen niet, vult Remco Visser 
aan. “Wielen die langer meegaan, zijn 
gunstig voor de kilometerkostprijs en 
voor het milieu.” Peter Schrijver blikt in 
de toekomst. “Truck- en trailerwielen 
worden ‘intelligent’. Dankzij sensoren 
kunnen ze op termijn onder meer de 
belasting en trillingen meten. Dat ver-
hoogt de veiligheid en leidt tot lagere 
kilometerkosten.” 

Technische hoogstandjes

MEER INFORMATIE
www.bohnenkamp-benelux.com
www.fritsdijk.nl
www.group-ims.com

TRUCK- EN TRAILERWIELEN:
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baar in 25 verschillende kleuren - zie 
carmar.nl/cim-wheels voor het com-
plete overzicht. Qua exclusiviteit gaat 
CIM Wheels nóg een stap verder, vult 
Renders aan. “Wij produceren  
1- of 2-delige gesmede wielen op 
basis van een designvoorstel van de 
klant. Volledig maatwerk. Exclusiever 
kan niet.”

‘Concaafst’ 
Heeft u een klant die op zoek is naar 
uitgesproken concave wielen, dus met 
een zeer diepliggend hart? “Breng dan 
ons programma 4Play ter sprake”, 
 adviseert Renders. “De wielen van 
4Play zijn superdiep concaaf, mooi en 
opvallend. 4Play loopt voorop in het 
segment van de hoogwaardige, con-
cave wielen voor 4x4’s, pick-ups en 
SUV’s. Het zijn betrouwbare kwaliteits-
wielen, met een vriendelijke prijsstel-
ling.” Renders is enthousiast over de 
gloednieuwe modellen voor 2022: de 
4P06, 4P55, 4P63 en 4P83. “4Play 
heeft 4 nieuwe wielen ontwikkeld met 
een mooi, aansprekend design. Ook 
deze wielen van 4Play zijn supersterk 
en licht in gewicht.” Het leveringspro-
gramma, met een focus op 22 inch, 
vindt u in de webshop van 
Carmar.nl. 

CARMAR: SYNONIEM      
 VOOR ‘BIJZONDER’

Heeft u een klant met een bijzondere auto, of een klant die op zoek is naar 
een bijzondere set wielen? Dan bent u bij Carmar aan het juiste adres.

Carmar is gespecialiseerd in wielen 
en banden voor Amerikaanse en 
Europese auto’s. “Wij leveren eigen-
lijk alles, zolang het niet standaard 
is”, vat  eigenaar Mario Renders het 
aanbod samen. Een groeiend aan-
tal bandenspecialisten, universele 
garagebedrijven en dealerbedrijven 
met ‘autogekken’ in de klantenkring 
kent de toegevoegde waarde van 
Carmar. Carmar heeft voor zo goed 
als elke vraag een mooie en technisch 
 verantwoorde oplossing. 

Totaaloplossing
Carmar is een totaalleverancier. 
Renders: “Wij bieden desgewenst een 
totaalpakket. We leveren een complete 
set met de juiste banden, bouten of 
moeren, gebalanceerd en voor zover 
van toepassing met geprogrammeerde 
TPMS-sensoren.” Carmar onder-
scheidt zich met veel praktische ken-
nis, een breed aanbod en voorraden. 
Dat geldt voor moderne en klassieke 
auto’s en aangepaste voertuigen. 
Renders noemt als aansprekend voor-
beeld een Dodge Ram met een liftkit. 
“Daar hebben we onlangs een set van 
40 inch voor geleverd.”

Exclusief: CIM Wheels
CIM Wheels is de eigen wielenlijn van 
Carmar. De CIM Smoothie zet meteen 
de toon. De grote, zwarte smoothies 
in de maten 18 en 20 inch zijn de 
perfecte finishing touch voor veel 
klassiekers en specials. De CIM 534 
(19-21 inch) is een fraai voorbeeld van 
de eigen collectie. Het onderscheidend 
vormgegeven, gesmede wiel is lever-

4Play 4P06

4Play 4P55

4Play 4P63

CIM Wheels 

Smoothie Black

MEER INFORMATIE
www.carmar.nl

CARMAR WHEELS & TIRES

4Play 4P83

CIM Wheels 

CIM534
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Het aantal EV’s in Nederland neemt 
snel toe. Vorig jaar werden er circa 
64 duizend op naam gezet. Dat is 
goed voor een marktaandeel van 20 
procent. Inmiddels telt ons land al 
circa een kwart miljoen EV’s. Voor 
2022 verwacht RAI Vereniging dat het 
marktaandeel van elektrische auto’s 
tussen de 20 en 30 procent zal liggen. 
Het aantal EV’s in de werkplaatsen 
van bandenspecialisten en garage-
bedrijven zal dus alleen maar toene-
men. Dat biedt kansen, bijvoorbeeld 
voor de verkoop van een set wielen. 
Eindgebruikers kijken meestal alleen 
naar het design: spreekt het wiel hen 
aan? Welke maatvoering past goed bij 
hun auto en hun smaak? Welke kleur 
kiezen ze, al dan niet met gepolijste 

meerdere keuzemogelijkheden voor 
wielen met een eigen gezicht, met een 
hoogwaardige afwerking en in mooie 
kleuren. Op basis van het automodel 
en -type toont uw wielenleverancier 
een overzicht van geschikte wielen, 
met de juiste technische specificaties, 
zoals voldoende draagvermogen. Dat 
bespaart veel (uitzoek)werk en voor-
komt verkeerde keuzes.

Hoog draagvermogen 
Een EV is zwaar in vergelijking met een 
conventioneel aangedreven auto. Dat 
komt door het accupakket. De Skoda 
Enyaq, vorig jaar met ruim 6.600 stuks 
de meest geregistreerde EV, weegt 
rijklaar bijvoorbeeld al bijna 2.000 kilo. 
Net als bijvoorbeeld bij bestelwagens 

spaken? U weet dat de juiste techni-
sche eigenschappen en maatvoering, 
zoals de ET-waarde, belangrijk zijn. 
De leden van de VACO-sector Wielen 
ondersteunen u bij uw advies- en ver-
koopgesprekken.

Uitbreiding leveringsprogramma
Het aanbod van EV’s is het afgelopen 
jaar enorm toegenomen. Vrijwel elk 
automerk is in het EV-segment actief 
en het ene na het andere nieuwe 
elektrische model komt op de markt. 
De leden van de sector Wielen van 
VACO die zijn gespecialiseerd in wielen 
voor personenauto’s en SUV’s spelen 
daarop in. Als een autofabrikant een 
nieuw model EV lanceert, vindt u bij 
de leden van de VACO-sector Wielen 

WIELEN VOOR 
ELEKTRISCHE AUTO’S

Elektrische auto’s zijn ‘hot’. De leveranciers van wielen voor personenwagens 
en SUV’s in deze Wielenspecial bieden een breed programma wielen voor EV’s 
aan. Bovendien ontzorgen ze u op alle mogelijke manieren.
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is het juiste draagvermogen dus een 
belangrijk attentiepunt bij de keuze 
van een set wielen. Maar let op: met 
‘basisgegevens’ zoals de steekcirkel, 
de juiste ET-waarde en voldoende 
draagvermogen bent u er nog niet. 
Een topmodel kan bijvoorbeeld 
voorzien zijn van een groter bemeten 
remsysteem. Dat beperkt de keuze in 
toepasbare wielmodellen. Deskundige 
wielenleveranciers behoeden u voor dit 
soort valkuilen.

Hoog aanhaalmoment
Een ander belangrijk verschil tussen 
een auto met een verbrandingsmotor 
en een auto aangedreven door één of 
meerdere elektromotoren is dat een 
elektromotor al vanaf ‘nul toeren’ over 

het maximale motorkoppel beschikt. 
Om dat koppel goed en veilig over 
te brengen, moeten de wielbouten of 
-moeren met een hoog aanhaalmo-
ment worden vastgezet. Een voor-
beeld: Tesla schrijft voor de Model 
3 een aanhaalmoment van 175 Nm 
voor. Dat is een waarde die een paar 
jaar geleden bij bestelwagens hoorde. 
Controleer het voorgeschreven aan-
haalmoment dus altijd goed, bijvoor-
beeld in het instructieboekje.

Het gemak van complete sets
De aanbieders van wielen voor 
personenauto’s en SUV’s in deze 
Wielenspecial krijgen steeds meer 
vraag naar complete sets. De voor-
delen voor bandenspecialisten en 
garagebedrijven zijn groot. U krijgt een 
complete set montage-klaar aange-
leverd, met de juiste banden en uiter-
aard gebalanceerd. Heeft de auto van 
de klant direct TPMS? Dan krijgt u de 
set geleverd inclusief geprogrammeer-
de TPMS-sensoren.

GMP Eleos, onder meer voor de VW 

ID.3 (Reedijk Wheels and Tyres Group).

AEZ Atlanta titan (ALCAR). 

Voor de Tesla model 3 of model 

Y, Audi Q4 e-tron, Ford Mustang 

Mach-E, Jaguar i-Pace, Mercedes 

EQA, Polestar 2, Skoda Enyaq, 

VW ID.3 en VW ID.4.

De naam zegt genoeg: MAK 

Electra (Inter-Tyre). Toepassingen: 

VW, Audi, Skoda en Tesla.

Aanbod blijft groeien
Ondertussen volgen de leden van de 
VACO-sector Wielen de marktontwik-
kelingen op de voet. Mario Renders 
staat met zijn bedrijf Carmar bekend 
als pick-up specialist. “Ik kijk uit naar 
de eerste elektrische Ford F-150 
Lightning en andere pick-up EV’s, die 
wij van een set wielen mogen voor-
zien”, blikt hij vooruit.
Wielenleveranciers spelen ook in op de 
opkomst van elektrische bestelauto’s. 
Een voorbeeld is de Reedijk Wheels 
and Tyres Group, met een brede keu-
ze wieldesigns voor onder meer de 
elektrische Mercedes eVito.
ALCAR mag zich eveneens een EV-
wielenspecialist noemen, met onder 
meer een optische opsteker voor de 
kersverse Tesla Model Y. Inter-Tyre 
speelt in op een andere trend: auto-
liefhebbers met een ‘conventionele’ 
auto die belangstelling hebben voor 
een wieldesign met een voor EV’s 
typisch ‘dicht’ ontwerp. Al deze spe-
cialisten presenteren zich in deze 
Wielenspecial. 

BRANCHE
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omvat de webshop, inclusief voorraad-
posities, en technische informatie.

Focus op veiligheid 
Louis Dijk constateert dat truck- en 
trailerwielen vaak een ‘low interest’- 
product zijn. “Ik ben altijd weer 
 verbaasd als transportondernemers 

HIGHTECH TRUCK- EN 
TRAILERWIELEN 

Frits Dijk International heeft een missie. Directeur Louis Dijk: “Truck- en trailer-
wielen zijn belangrijke veiligheidsproducten. Onze boodschap luidt: wie iets 
meer besteedt, rijdt op wielen volgens de laatste technische ontwikkelingen.”

order snel leveren.” Het productassor-
timent is erg breed, benadrukt Dijk. 
“Zowel van Accuride als van Speedline 
beschikken we over een compleet 
programma, van 17,5 tot en met 22,5 
inch. Op aanvraag kunnen we boven-
dien de maten 20 en 24 inch leveren.” 
De vernieuwde site www.fritsdijk.nl 

Frits Dijk International is de importeur 
van de merken Accuride (stalen truck- 
en trailerwielen) en Speedline (lichtme-
talen truck- en trailerwielen). “Wij heb-
ben 35 jaar ervaring met truckwielen”, 
aldus Dijk. “We onder scheiden ons 
onder meer met onze logistiek. Dankzij 
onze grote voorraad kunnen we elke 
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FRITS DIJK INTERNATIONAL

Collse Heide 64
NL-5674 VN Nuenen
+31 40 283 18 15
verkoop@fritsdijk.nl
fritsdijk.nl

De lichtste stalen 
wielen van Europa!

Voorbeeld:
11,75 x 22,5 ET 120 
draagvermogen 5.000 kg 
(Superlight)
Gewicht slechts 38,5 kg.

Naamloos-6   1Naamloos-6   1 21-02-22   09:5921-02-22   09:59

MEER INFORMATIE
www.fritsdijk.nl

(advertentie)

en andere gebruikers bewust voor 
een A-merk banden kiezen, maar 
 tegelijkertijd geen eisen aan hun nieuwe 
wielen stellen. Wij benadrukken het 
belang van kwalitatief hoogwaardige 
wielen. Denk bijvoorbeeld eens na 
over het draagvermogen. Een nieuw 
wiel kan voldoende draagvermogen 
hebben, maar is dat over een paar jaar 
nog steeds het geval?” 

Focus op comfort
De maat- en vormtoleranties van 
 wielen, zoals de rondheid, worden 
steeds belangrijker. Een moderne truck 
heeft de rijeigenschappen van een 
personenauto. Een praktisch gevolg is 
dat een truck steeds gevoeliger wordt 

voor trillingen. Dijk: “Hoogteslag, zijde-
lingse slag en resonanties van een wiel 
zijn niet alleen oncomfortabel voor de 
chauffeur. De banden en bijvoorbeeld 
de wiellagers hebben er ook onder te 
lijden. Speedline en Accuride zijn OE-
leveranciers van onder meer Mercedes 
en DAF. Dat betekent automatisch dat 
hun wielen aan de hoogste, actuele 
eisen voldoen. Ondanks de meerwaar-
de is de meerprijs van onze wielen 
 marginaal.”

Vedergewicht
Dijk noemt een mooi voorbeeld van de 
meerwaarde van een topproducent: 
de introductie van het lichtste stalen 
trailerwiel van Europa. Het Accuride-

wiel met de populaire maat 11,75 x 
22,5 (ET 120) weegt slechts 38,5 kilo 
bij een draagvermogen van 5.000 kilo. 
Dat wielgewicht is 4 kilo lichter dan 
zijn voorganger en meer dan 10 kilo 
lichter dan veel andere wielen op de 
markt. “Het is een wiel boordevol tech-
nologie, onder meer met een nieuwe 
kwaliteit hoogwaardig staal”, weet Dijk. 
“Accuride wil deze technologie op zijn 
hele programma stalen wielen gaan 
toepassen.“ 
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brandstofbesparing en een hoger laad-
vermogen.

Blijvend glanzende wielen 
ALEXRIMS biedt keuze uit drie opper-
vlaktebehandelingen. De wielen met 
A-Shine afwerking vormen het neusje 
van de zalm van het leveringsprogram-
ma. De A-Shine behandeling biedt 
niet alleen een maximale bescherming 
tegen alle invloeden van water, vuil en 
andere stoffen waarmee de wielen in 
aanraking komen. De oppervlaktebe-
handeling garandeert eveneens dat 
de wielen altijd glimmen. “Wassen met 
water en zeep is genoeg, polijsten is 
niet nodig”, belooft Visser. Een set 
prachtig afgewerkte wielmoerkappen, 
sinds vorig jaar in het assortiment van 
IMS Group, zorgt voor de finishing 
touch.

Remco Visser wijst erop dat de wie-
len mooi blijven, ook na jarenlang 
intensief gebruik. “IMS Group heeft 
een onafhankelijk testlaboratorium ge-
vraagd om de wielen van ALEXRIMS 
kwalitatief te vergelijken met de wielen 
van andere aanbieders in het hoog-
ste kwaliteitssegment. Onze wielen 
met A-Shine afwerking ondergingen 
intensieve zoutsproeitests, daarnaast 
werden de sterkte-eigenschappen 
beproefd. De conclusie van de onder-
zoeksinstelling was dat onze wielen 
net zo goed als, of zelfs beter, uit de 
tests kwamen dan wielen van beken-
de, andere kwaliteitsmerken.”

Bent u geïnteresseerd in een testrap-
port? “Neem contact met ons op, 
dan sturen we het rapport op”, nodigt 
Visser uit.

Groei 
De gezamenlijke inspanningen van 
IMS Group en van de fabrikant van 

ALEXRIMS PREMIUM 
TRUCK- EN TRAILERWIELEN

IMS Group is succesvol met de aluminium truck- 
en trailerwielen van ALEXRIMS. Accountmanager 
Remco Visser: “Klanten kiezen voor ons vanwege 
onze pluspunten: kwaliteit, serviceniveau, prijsstel-
ling, laag gewicht en hoogwaardige oppervlaktebe-
handeling.”

in heel Europa. Wij zijn producent 
en Europees distributeur van de trai-
ler-stuursystemen van GreenSteering 
en SEM Transport Solutions. SEM 
produceert daarnaast in eigen beheer 
ontwikkelde, onafhankelijke wielop-
hangingssystemen voor trailers.” IMS 
Group is onderdeel van Pon Holdings.

IMS Group groeit door, met voordelen 
voor de klantenkring. Visser: “We heb-
ben onze activiteiten in het buitenland 
uitgebouwd. We zijn bijvoorbeeld ‘pre-
ferred partner’ van European Trailer 
Care, met als toegevoegde waarde 

voor onze klanten dat wij Europawijd 
over een eersteklas servicenet-

werk beschikken.”

Nog lager gewicht
De wielen van ALEXRIMS 
worden ontwikkeld en 
geproduceerd door 
Alex Global Aerospace 
Technology. In de wielen 
is meer dan 20 jaar er-
varing als producent van 
hoogwaardige aluminium 
producten verwerkt en 

dat betaalt zich uit. “Onze 
gesmede aluminium wielen 

zijn tot 50 procent lichter 
dan stalen wielen. Alex Global 

zag nog meer potentie en 
heeft het gewicht van de meest 

gangbare wielen met wederom 
twee tot drie kilo per wiel weten te 
verlagen”, illustreert Remco Visser. De 
gewichtsbesparing resulteert in extra 

IMS Group is de Europese distributeur 
van ALEXRIMS aluminium truck- en 
trailerwielen. De onderneming is een 
specialist in technische componen-
ten voor trucks en trailers, benadrukt 
Visser. “IMS Group is exclusief dis-
tributeur in de Benelux, het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland van de producten 
van SAF-Holland. De trailer-stuur-
systemen van VSE distribueren wij 
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IMS GROUP

ALEXRIMS blijven niet onopgemerkt 
in de markt, merkt Visser. “We zijn 
bijvoorbeeld succesvol bij banden-
specialisten. Zij ervaren dat wij een 
breed programma leveren, kwalitatief 
en prijstechnisch goed. Wij bieden ser-
vice, onder meer met onze service-ac-
countmanagers en accountmanagers 
die voor hun klanten klaarstaan.”

‘Groen’ en kostenverlagend 
Verder onderscheidt IMS Group zich 
positief met een aanbod dat ‘groen‘ 
en kostenverlagend is. De lichtgewicht 
wielen dragen bijvoorbeeld bij aan een 
brandstofbesparing en CO2-reductie 
van meer dan 3 procent. De verschil-
lende productlijnen van IMS Group 
versterken elkaar. Remco Visser: “In 
combinatie met gestuurde trailers of 
onafhankelijke wielophanging worden 

de voordelen enorm. De banden van 
een gestuurde trailer gaan circa vier 
keer zo lang mee en het brandstof-
verbruik neemt flink af. Onafhankelijke 
wielophanging van een trailer kan tot 

wel 38 procent meer laadvermogen 
opleveren.” Met andere woorden: een 
droom-propositie voor iedere onder-
nemer met focus op maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

MEER INFORMATIE
www.group-ims.com
MEER INFORMATIE
www.group-ims.com
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RecyBEM B.V., Loire 150, 2491 AK Den Haag, Postbus 418, 2260 AK Leidschendam.

Telefoon (070) 444 06 32 | e-mail bem@recybem.nl | website www.recybem.nl

Benieuwd wat uw 
milieubijdrage is?

Inzameling van alle gebruikte autobanden uit de 
vervangingsmarkt op weg naar een circulaire toekomst. 
Met meer dan 10.000 garages en bandenbedrijven verbeteren 
we de circulaire milieuwaarde van autobanden. Scan de QR-code 
voor de live milieuprestaties. 

Jaarlijks zamelen we zo’n 9,5 miljoen autobanden in. Van 2004 tot en met 2021 zijn er ruim 148 miljoen autobanden

kosteloos onder de RecyBEM-regeling ingezameld en daarmee hebben we deze ecologische besparingen gerealiseerd:

ton rubber 

471.943
ton CO2-uitstoot

1.160.015
ton staal

102.363

2011 en 2018.Bron

RECYBEM

Wij kunnen uw ecologische besparingen 
berekenen. Stuur ons een e-mail.
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RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit beheer autobanden. Sinds 1 april 2004 
organiseren we in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de 
vervangingsmarkt. Voor iedere autoband (nieuw of gebruikt) die voor de eerste keer op de 
Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een gebruikte autoband in, efficiënt en duur-
zaam. De ingezamelde autobanden verwerken we op een hoogwaardige en milieuverantwoorde 
manier. Hierdoor is bijvoorbeeld het rubber uit gebruikte banden terug te vinden in tal van 
toepassingen. En we voorkomen dat oude autobanden rondslingeren in het milieu. Er hoeven 
minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en de uitstoot van CO2 wordt 
vermeden. RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers. 

“We hebben zoveel banden in gebruik, met zo’n gigantische grondstoffenwaarde, daar moeten we het maximale uithalen in de vorm 

van grondstoffenrecycling. Met de gestructureerde inzameling van de autobanden in Nederland maakt RecyBEM dit mogelijk.”

zaam. De ingezamelde autobanden verwerken we op een hoogwaardige en milieuverantwoorde 

Kees van Oostenrijk

De waarde van de band 
na de gebruiksfase

9,5 miljoen ingezamelde banden in 2021
In 2021 hebben gecertificeerde inzamelaars bij meer dan negen-
duizend bedrijven in de autobranche 9,5 miljoen autobanden 
ingezameld onder de RecyBEM-regeling, “En er zijn zo’n 
9 miljoen banden nieuw verkocht. Hoopgevend nieuws dus wat 
betreft de bandenbalans,” zegt Kees van Oostenrijk, bestuurder 
van de Band&Milieu-organisatie. “En dat hebben we met zo’n 
10.000 garages en bandenbedrijven die deelnemen aan het systeem 
gerealiseerd. We werken voor het gestructureerd inzamelen van 
banden samen met professionele inzamelingsbedrijven die 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Op hun beurt werken de 
inzamelaars weer samen met bedrijven waarvan zij inschatten 
dat de oud-voor-nieuw-balans sluitend is. Als we allemaal onze 
verantwoordelijkheid nemen, kunnen we de gestructureerde en 
kosteloze inzameling van alle autobanden uit de vervangings-
markt blijven garanderen en de weg naar de circulaire economie 
vervolgen.”

Hoogwaardige verwerking en CO2-besparing
Bijna zeventig procent van de ingezamelde banden is verwerkt 
ten behoeve van materiaalhergebruik. Daarnaast was ongeveer 
28 procent nog geschikt voor een tweede leven als band (met 
inachtneming van de daarvoor geldende verkeerstechnische en 
productkwaliteitsspecificaties), waarmee het totaalpercentage 
voor product- en materiaalhergebruik in 2021 op meer dan 
97 procent zal uitkomen. “Met dank aan alle bedrijven die 
hieraan bijdragen!” benadrukt Van Oostenrijk. Dankzij het 
RecyBEM-systeem wordt de uitstoot van CO2 vermeden en 
worden waardevolle grondstoffen bespaard. De inzameling 
en hoogwaardige verwerking van ruim 9,5 miljoen gebruikte 
autobanden in 2021 heeft ruim 81,9 miljoen kilo CO2- uitstoot 
vermeden. Dat is gelijk aan de uitstoot van 543 miljoen auto-
kilometers (13.575 keer de aarde rond) of de aanplant van 
543 duizend bomen.

Kees van Oostenrijk, Bestuurder Band&Milieu-organisatie 

“Het kost effe tijd, maar meer circulariteit van banden dankzij 
chemische recycling: het gaat gebeuren!” 
Een blik op de toekomst

“Onze taak vanaf de start in 2004 is om de inzameling en recycling van gebruikte banden uit de vervangingsmarkt te 
organiseren. Dat doen we nu dus al jaren en dat doen we gestructureerd. We hebben een efficiënt en effectief systeem, 
waardoor we nu ook verder kunnen kijken dan onze initiële opdracht,” zegt Van Oostenrijk. “Ons doel is om steeds hogere 
recyclingdoelen te halen door terugwinnen van nog hoogwaardiger grondstoffen. We willen dat de grondstoffen uit banden 
steeds meer virgin grondstoffen gaan vervangen. Hiervoor moeten we naar de volgende fase chemische recycling”. 
Er lopen volgens Van Oostenrijk verschillende initiatieven om de technieken verder te ontwikkelen. 
“Ik zie veel drive, ambitie en inzet! Ik was aanwezig bij een conferentie over pyrolyse waaraan ook 
bandenfabrikanten, aanbieders van vCB (virgin CarbonBlack), partijen in rCB (recycled CarbonBlack),
technologen, consultants en veel start-ups van pyrolyse-projecten voor rCB deelnamen. De wil is er ook. 

Scan de QR-code om het hele artikel ‘Ruim baan voor chemische recycling’ te lezen op www.recybem.nl

Er lopen volgens Van Oostenrijk verschillende initiatieven om de technieken verder te ontwikkelen. 
“Ik zie veel drive, ambitie en inzet! Ik was aanwezig bij een conferentie over pyrolyse waaraan ook 
bandenfabrikanten, aanbieders van vCB (virgin CarbonBlack), partijen in rCB (recycled CarbonBlack),
technologen, consultants en veel start-ups van pyrolyse-projecten voor rCB deelnamen. De wil is er ook. 
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Mille Miglia MME-5

Het assortiment van Inter-Tyre is 
 versterkt met de wielenmerken MAK, 
RIAL, Autec, Spath en BBS. Stuk 
voor stuk bekende merken met toe-
gevoegde waarde voor het Inter-Tyre 
programma. MAK produceert veel 
‘dedicated’ wielen: de veelgevraagde 
automerk-specifieke wielen die plaats 
bieden aan de originele naafkap. 
Met de komst van RIAL heeft Inter-
Tyre het kwartet merken van een 
toonaangevende Europese wielenfa-
brikant compleet, naast de bekende 
Inter-Tyre merken ATS, Alutec en 
Anzio.

Voor elk wat wils
“Autec is een merk met een uit-
gebreid leveringspakket”, aldus 
purchasemanager Edwin Jeanson. 
“Veel merkspecifieke wielen, voor 
zomer- en wintertoepassingen.” 
Spath is vooral bekend als voor-
aanstaande producent van wielen 
met een hoog draagvermogen, voor 
onder meer bestelwagens, campers 
en caravans. Het merk wordt, net 
als MAK, in Italië geproduceerd. Het 
overbekende BBS is een kwaliteits-
merk voor nichetoepassingen, aldus 
salesmanager Jalmer Beekes.

naafkap. De bekende meerspaaks 
Monaco GP6 is naar boven uitgebreid 
met de maat 21 inch. Tot de toepas-
singen behoort de gloednieuwe Tesla 
Model Y. Vanwege de verschillende 
breedtematen is het wiel gemaakt voor 
een breedset, waarbij de achterwielen 
breder zijn dan de voorwielen.

Bijzonder
De MAK Speciale doet zijn naam eer 
aan. Het ontwerp is onderscheidend, 
net als het matenpakket: 19 tot 23 
inch. De MAK Speciale is onder meer 
‘dedicated’ voor de Volkswagen ID.3 en 
ID.4, Audi Q4 e-tron en Skoda Enyaq. 
Deze EV’s snakken naar een breedset 
van de MAK Speciale: 8x20 inch op de 
vooras, 9x20 op de achteras.
MAK speelt ook in op de vraag naar 
exclusieve niche-toepassingen, vult 
Beekes aan. “Denk aan wielen voor 
modellen van Porsche, met de juiste 
technische specificaties. En nogmaals 
de MAK Speciale: de 23-inch versie 
voor de Audi Q8 en e-tron.”

Wow: de CMS C30 
De CMS C30 in de even fraaie als 
 opvallende kleur diamond black 
copper heeft de wow-factor. “Deze 

E-commerce
Voor alle wielen van Inter-Tyre 
geldt: op de E-commerce site 
inter-tyre.nl/wielen-online kunt u 
zien welke wielen geschikt zijn per 
automodel. U vindt tevens veel extra 
informatie, zoals geadviseerde ban-
denmaten en de actuele voorraad. 
Vraag een inlog aan!

EV’s en ‘conventionele’ auto’s  
De Mille Miglia MME-5 heeft een ‘EV-
design’: een relatief ‘dicht’ ontwerp dat 
veel wordt toegepast op elektrische 
auto’s. Autoliefhebbers met een auto 
met verbrandingsmotor hebben ook 
belangstelling voor deze trend, consta-
teerde Mille Miglia. Beekes: “Het wiel 
is daarom geschikt voor zowel EV’s als 
voor ‘normale’ auto’s.” De maatvoering 
loopt op van 17 tot 20 inch.

Mooi Monaco-nieuws
Monaco, geproduceerd in Europa, in-
troduceert het model CL2. “Een mooie 
allrounder, geschikt voor veel toepas-
singen”, aldus Jeanson. Het wiel met 
vijf dubbele spaken (16 – 19 inch) is 
leverbaar in de kleuren zilver, glanzend 
zwart, glanzend antraciet en zwart ge-
polijst. Op veel wielen past de originele 

INTER-TYRE HOLLAND UW 
ONE STOP SHOP SPECIALIST

Inter-Tyre Holland stond al bekend als totaalleverancier. De recente uitbreiding 
met vijf gerenommeerde wielenmerken versterkt dat alleen maar. Inter-Tyre 
onderscheidt zich ook met de complete programma’s itSens TPMS-sensoren 
en itWheels reservewiel-kits. 

Monaco CL2 Monaco GP6
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(advertentie)

✔ itSens - De nieuwste generatie multiprotocol-
sensoren in OE-kwaliteit

✔  Voorgeprogrammeerd voor bijna elk voertuig – 
itSens 1-6: Slechts 6 verschillende sensoren en 4 
kleuren uitwisselbare ventielen in zilver, zwart, 
titan en rubber

✔ Alle uitvoeringen zijn dezelfde prijs
✔ Inleerprocedure is gelijk aan die van O.E. sensoren

✔  De sensor kan ook opnieuw worden 
geprogrammeerd of gekloond met een
geschikt apparaat van het merk ATEQ (IntelliSens 
ECS)

✔ ItSens sensoren zijn evenals originele sensoren 
van BHSens, Huf, Schrader, Pacific en VDO
te bestellen op e-commerce:
https://customers.inter-tyre.nlhttps://customers.inter-tyre.nlhttps://customers.inter-tyre.nl

ONZE TPMS PLUG & DRIVE HYBRID-SENSOR

Inter-Tyre    |     Distriboulevard 11     |    4761 RZ Zevenbergen    |    +31 (0)168 392 800 www.inter-tyre.nl

Voor meer informatie kijkt u op
https://customers.inter-tyre.nl

& www.it-sens.nl

IT MAKES SENS!
WWW.IT-SENS.NL

ZILVER TITANZWART RUBBER
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zijn ervan overtuigd dat de vraag naar 
TPMS-sensoren snel gaat toenemen. 
Als de sensorbatterij leeg is, moet de 
sensor vervangen worden. Wij spelen 
daarop in met onze itSens sensoren in 
OE-kwaliteit, met dezelfde inleerproce-
dure als originele sensoren.” Daarnaast 
beschikt Inter-Tyre over een totaalas-
sortiment sensoren van de bekende 
merken Autel, Huf, Schrader en Conti/
VDO.

INTER-TYRE HOLLAND 

brons-achtige kleur is een nieuwe 
trend”, constateert Jeanson. De maat-
voering loopt op van 17 tot 19 inch.

itSens TPMS-sensoren
Vorig jaar introduceerde Inter-Tyre de 
itSens Hybrid TPMS-sensoren. “Met 
slechts zes verschillende, herpro-
grammeerbare multiprotocol-sensoren 
dekken we 95 procent van de markt 
af”, noemt Beekes een voordeel. “Wij 

MEER INFORMATIE
www.inter-tyre.nl
www.tpms.nl

MAK Speciale CMS C30 Reservewiel-kits voor bijna elke auto 

Reservewiel-kits
De reservewiel-kits van Inter-Tyre 
zijn ook een succesnummer, stelt 
Beekes vast. “We hebben meer dan 
150 typen, voor 95 procent van het 
wagenpark. De kits zijn compleet 
met een krik, een wielsleutel, een 
handschoen en een opberghoes.” 
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Complete wielen, banden & velgen
voor trailers en caravans
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Wie wielen wil verkopen, moet er aan-
dacht aan besteden. De ervaring van 
de specialisten in deze Wielenspecial 
leert dat bedrijven met een focus op 
wielen veel succesvoller zijn.
Consumenten en zakelijke afnemers 
oriënteren zich steeds meer online. 
Dat was uiteraard al jaren zo, maar 
sinds de coronapandemie is uw online 
aanwezigheid en presentatie nog veel 
belangrijker geworden. “Zorg dus dat 
uw website in orde is”, adviseert Jalmer 
Beekes (Inter-Tyre). “Geef wielen een 
prominente plek op uw website en zorg 
dat uw klanten op uw site een goede 
indruk van uw aanbod krijgen.”

Jeroen de Kruif (ALCAR) wijst op de 
voordelen van een verkoopapplicatie 
op uw website, ter beschikking gesteld 

Hoe maakt u, als bandenspecialist of garagebedrijf, klan-
ten enthousiast voor een fraaie set lichtmetalen wielen? Uw 
VACO-wielendistributeur helpt met praktische adviezen en de 
juiste tools.

door uw wielendistributeur. Uw klanten 
kunnen op basis van hun kenteken, of 
na selectie van hun automerk en -type, 
rustig ‘snuffelen’ in uw aanbod. Grote 
kans dat ze snel enthousiast worden. 
De Kruif: “Een dergelijke tool, of de 
webshop van uw leverancier, komt ook 
goed van pas tijdens een verkoopge-
sprek met een klant, bij u aan de balie 
of in de showroom.”

Social media: aan de slag!
Ook voor social media geldt: wie resul-
taten wil boeken, moet de handen uit 
de mouwen steken. Een Facebook- of 
Instagrampagina is snel gemaakt. Maar 
dan begint het pas. Bestaande en 
potentiële klanten bezoeken en ‘liken’ 
uw social media-kanalen alleen als u re-
gelmatig nieuwe berichten plaatst. Tip: 

volg de social media-kanalen van uw 
wielenleverancier. Daar vindt u geregeld 
nieuwe berichten. Met één muisklik 
kunt u deze content met uw volgers 
delen. Zo inspireert u uw (potentiële) 
klanten en trekt u hun aandacht.
Mario Renders (Carmar) heeft positieve 
ervaringen met social media. “Wij zien 
bij onze klanten dat ze leuke reacties 
krijgen als ze een foto van een auto 
met een set nieuwe wielen posten. 
Laten zien creëert vraag.”

Ook ‘offline’ kansen benutten 
Edwin Jeanson (Inter-Tyre) wijst op de 
kansen die het tv-scherm in de wacht-
ruimte biedt. “Klanten die in de wacht-
ruimte een kop koffie drinken, hebben 
de tijd. Laat zien wat u te bieden hebt. 
Zo wordt een wachtmoment een be-
langrijk contactmoment. Nog een tip: 
een wielendisplay met actuele modellen 
leidt al snel tot gesprekken met geïnte-
resseerde klanten.” 

Wielen verkopen? 
Uw distributeur helpt!

BRANCHE
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komen. Van Wingerden: “En dus telt 
ons programma nu al elf wieldesigns 
voor de elektrische eVito, van 17 tot 
20 inch.”

Straat wordt catwalk
Eigenaren van een Renault Trafic kun-
nen hun bestelwagen ook helemaal 
aan hun smaak aanpassen met een 
wiel van Brock, GMP of RC-Design. 
Neem bijvoorbeeld de RC-Design 
RC27 in 17 inch, een wiel dat ondanks 
zijn hoge draagvermogen slank oogt 
met vijf ranke dubbelspaken. Met de 
fantasievolle GMP Matisse (18 inch) 
oogt dezelfde Trafic compleet anders.

Het gemak van de webshop
Reedijk heeft een nieuwe webshop 
in gebruik genomen. “De webshop 
maakt het werk voor onze klanten 
makkelijk”, belooft Van Wingerden. “De 
webshop toont welke wielen geschikt 
zijn voor een geselecteerd automodel. 
Alle relevante technische informatie is 
voorhanden, evenals onze voorraad 
en levertijden.” Klanten zoals banden-
specialisten en garagebedrijven kiezen 
steeds vaker voor een kant-en-klare 
complete set. Van Wingerden: “Onze 
specialisten leveren de set montage-
klaar af, desgewenst inclusief gepro-
grammeerde TPMS-sensoren.” 

Veel ondernemers weten dat mooie, 
nette bestelwagens bijdragen aan 
het imago en de uitstraling van hun 
bedrijf. “Een mooie set lichtmetalen 
wielen maakt daarbij het verschil”, 
benadrukt operations director Wouter 
van Wingerden. “Maar let op: een 
wiel is in de eerste plaats een veilig-
heidsproduct. Voor wielen van bestel-
wagens is het juiste draagvermogen 
erg belangrijk. Ga daarbij uit van het 
toegestane maximumgewicht van 
het voertuig.” Reedijk levert wielen 
voor bestelwagens van de kwaliteits-
merken RC-Design, Brock en GMP. 
Van Wingerden: “Als importeur van 
deze merken bieden wij een breed 
assortiment wielen met een hoog 
draagvermogen, voor zo goed als elke 
bestelwagen.”

Ruime keuze
Reedijk biedt veel keuze voor onder 
meer de VW Transporter, de Mercedes 
Vito, Renault Trafic, Opel Vivaro en 
Fiat Ducato. “Voor bijvoorbeeld de 
Volkswagen Transporter bieden wij al 
twaalf verschillende designs aan, in 
verschillende kleuren en al dan niet 
gepolijst. Er zijn dus altijd meerdere 
wielen die een klant aanspreken”, 
illustreert Van Wingerden. “Het pro-
gramma loopt op van 17 tot 20 inch.” 
Ondernemers met een Mercedes 
Vito kunnen zelfs uit dertien designs 
kiezen, van 16 tot 20 inch. Over de 
Vito gesproken: het is Reedijk uiter-
aard niet ontgaan dat er steeds meer 
elektrische bestelwagens op de markt 

EYECATCHERS VOOR 
BESTELWAGENS

Bestelwagens zijn de visitekaartjes van vele tienduizenden ondernemingen. 
Reedijk Wheels and Tyres Group heeft een even grote als fraaie collectie licht-
metalen wielen, als kers op de taart voor elke bestelwagen.

MEER INFORMATIE
www.reedijkgroup.com

GMP Gunner

RC-Design RC27

REEDIJK WHEELS AND TYRES GROUP

Brock B40

GMP Matisse
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Mat antraciet gepolijst Zwart gepolijst Glanzend zwart

Beschikbaar voor de Volkswagen Transporter

20 inch
SPARTA

Zilver Zwart gepolijst Mat zwart

Beschikbaar voor de Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz eVito, Renault Trafic en Opel Vivaro

16, 17 en 18 inch
RC25T

Glanzend antraciet Zwart gepolijst Glanzend zwart

Beschikbaar voor de Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito en Mercedes-Benz eVito

19 inch
B41
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WIELENWeetjes

Krijgt u vragen van klanten over 
wielen? Wijs ze dan op 
bandveilig.nl, de informatieve 
website van VACO voor consu-
menten. Op deze website komen 
onder meer de belangrijke tech-
nische eigenschappen van wielen 
aan bod, zoals het draagvermogen. 
Met de onderhoudstips houden 
uw klanten hun lichtmetalen wielen 
makkelijker schoon en langer mooi.

Bandveilig.nl/wielen

Wielenspecial vol 
TPMS-specialisten
TPMS is sinds 1 november 2014 verplicht 
voor elke nieuwe personenauto. Deze ver-
plichting wordt in de periode 2022–2024 
uitgebreid naar vrachtwagens, bussen 
en aanhangers/opleggers van meer dan 
3.500 kilo. TPMS maakt bovendien on-
derdeel uit van de APK2. Conclusie: het 
aantal voertuigen met TPMS in uw werk-
plaats neemt elk jaar flink toe, evenals de 
vraag naar TPMS-service. Voor de werk-
plaats zijn met name de auto’s met direct 
TPMS (dus met sensoren) interessant. De 
wielenimporteurs in deze Wielenspecial 
staan ervoor garant dat de TPMS-service 
van bandenspecialisten en garagebedrij-
ven efficiënt en zonder zorgen verloopt. 
Trefwoorden zijn:
•  Een compact programma, makkelijk en 

snel te programmeren TPMS-sensoren 
voor nagenoeg het volledige wagenpark.

•  Professionele, gebruikersvriendelijke 
TPMS-tools.

•  Technische ondersteuning.
•  Snelle levering.
Heeft u vragen over TPMS? De leden 
van de sector Wielen van VACO staan 
voor u klaar.

Meer informatie over TPMS: VACO.nl, 
 thema ‘Banden en verkeersveiligheid’, 
 dossier Bandenspanning.

WIELEN VERKOPEN 
LEVERT EXTRA 
 WERKPLAATSOMZET OP
Als u wielen verkoopt, realiseert u 
in de meeste gevallen aanvullende 
werkplaatsomzet. Denk aan de 
werkplaatsuren. Klanten die kie-
zen voor een grotere maat wielen 
moeten automatisch ook andere 
banden kopen. En alvast een tip voor 
het najaar: vergeet niet om bij de 
verkoop van een winterset de TPMS-
ventielen ter sprake te brengen, voor 
zover van toepassing.
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KORT NIEUWS

DONKERE WIELEN? 
DONKERE ACCESSOIRES! 

Zwarte wielen zijn populair, net als andere 
donkere kleuren zoals antraciet. Bij donke-
re wielen heeft de kleur van de accessoires 
een grote invloed op de uiteindelijke ‘looks’. 
Verkoopt u een set donkere wielen? Bied uw 

klant dan bijpassende donkere bouten of 
moeren, ventielen, balanceergewichten 

en eventuele wielsloten aan. Details 
maken het verschil!

Het Branche Artikel Coderingssysteem (BAC Online) van VACO is een database met alle re-
levante gegevens van tienduizenden banden en wielen. Andere belangrijke voordelen voor 
gebruikers van BAC Online zijn:

De ultieme banden- en wielendatabase (BAC)

•  De gegevens zijn gemakkelijk in te lezen in 
de meest gebruikte softwarepakketten in 
de branche.

•  Altijd de beschikking over actuele bruto-
prijslijsten van circa 58.000 banden en 
48.000 wielen.

•  Dagelijks een upload met het actuele be-
stand, op uw eigen FTP-server.

•  Online zoekmachine om eenvoudig banden 
en wielen te vinden.

•  Afbeeldingen van wielen en bandenprofie-
len (bijvoorbeeld voor uw eigen webshop).

Naast het BAC banden- en wielenabonnement biedt BAC ook een speciaal wielenabonne-
ment. Kijk voor meer informatie op VACO.nl (thema Verenigd ondernemen, dossier BAC 
Online) of neem contact op via bac@vaco.nl.

WIELENSPECIAL 2022

De ultieme banden- en wielendatabase (BAC)

GEBRUIK DE JUISTE 
BOUTEN OF MOEREN
Verkoopt u een nieuwe set 
wielen? Monteer ze dan met 
de juiste bouten of moeren. 
Veel wielensets worden inclu-
sief bouten geleverd. Gebruik 
die altijd, ook als de oude bou-
ten er ogenschijnlijk nog goed 
uitzien. Let bij de aanschaf van 
bouten niet alleen op de lengte 
en diameter van de bout. De 
spoed en de lengte van de 
schroefdraad moeten correct 
zijn, evenals de materiaalklas-
se (bijvoorbeeld 8.8 of 10.9). 
De materiaalklasse geeft aan 
hoe sterk het boutmateriaal is. 
De vorm van het contactvlak 
tussen het wiel en de bouten 
of moeren is eveneens een 
belangrijk aandachtspunt. Er 
zijn drie vormen: plat, conisch 
en bolvormig. Bolvormige 
bouten en moeren zijn er in 
drie soorten: de radius van het 
contactvlak kan 12, 13 of 14 
mm bedragen. Dat noemen 
we R12, R13 of R14. De radius 
van het contactvlak van het 
wiel en van de bouten of moe-
ren moet hetzelfde zijn.

Stel: u heeft een klant een mooie set wielen verkocht. Uw 
klant komt verwachtingsvol naar u toe om de wielen te laten 
monteren. De auto staat op de brug. Dan blijken de wielen niet 
te passen, bijvoorbeeld omdat de sportieve auto af-fabriek van 
een set extra grote remschijven is voorzien. Op dat moment 
heeft u een ontevreden klant en een nieuwe set wielen waarop 
u waarschijnlijk al banden en TPMS-sensoren heeft gemon-
teerd. De klant moet een andere set wielen uitkiezen (als hij 
nog klant bij u blijft!) en een nieuwe afspraak maken. Deze 
nachtmerrie voor ondernemers is te voorkomen door samen te 
werken met een professionele wielendistributeur, die zijn tech-
nische data tot op detailniveau op orde heeft en up-to-date 
houdt. U vindt ze in deze Wielenspecial!

Tevreden klanten dankzij de 
juiste technische data
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COLOFON

CO2 Neutraal

Algemene voorwaarden Uitgever en redactie dragen geen verantwoor delijkheid voor de inhoud van advertenties, bijsluiters, meehechters en advertorials, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen 
en/of nalaten op basis hiervan. Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden uitgever en redactie geen aan sprakelijkheid voor de juistheid en volledig-
heid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen en/of nalaten op basis hiervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgever
Stichting SICB
Postbus 33, 2300 AA Leiden
Archimedesweg 31, 2333 CM Leiden
Telefoon (071) 568 69 30
E-mail vaconieuws@vaco.nl

Sociale media
 Volg ons op twitter: @VerenigingVACO
 Volg ons op LinkedIn: VerenigingVACO
 Volg ons op Facebook: VACONL
 Volg ons op Instagram: @vereniging_vaco

Redactie
Roy van der Laan

(advertentie)

Aan dit nummer werkten 
verder mee
Miranda Jansen-Maas en Jan Verhaar 

Grafische vormgeving
Fier.media, Utrecht

Drukwerk
De Bink

Verspreiding en oplage
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 en truck- en 
trailer bedrijven. De totale oplage is 9.000 exemplaren. 

Deze Wielenspecial is een initiatief van de leden van de sector Wielen van VACO, de 
bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland. In de sector Wielen zijn de 
exclusieve importeurs van lichtmetalen en stalen wielen voor personenwagens, bestelwagens en 
trucks en trailers in Nederland verenigd.

Alles over wielen
in één special
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*  I = officieel aangesteld importeur D = distributeur of leverancier P = producent

MERKENOVERZICHT

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC 

AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

AluTec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.alutecvelgen.nl √

American Racing CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.americanracing.com √

Anzio Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.anziowheels.com √

Arcasting Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. D (078) 674 45 44 www.arcasting.it

Asanti CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.asantiwheels.com

ATS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Autec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Avus Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl

AWC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.alliedwheel.com

Barotelli Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

BBS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Beyern CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.beyernwheels.com

Beyern Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.beyernwheels.com

Black Rhino CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.blackrhinowheels.com √

Brock Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Carroll Shelby CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carrollshelbywheels.com

CIM Wheels CarMar Wheels & Tires P (0493) 39 96 66 www.carmar.nl

CMS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Coventry CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.coventrywheels.com

Coventry Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.coventrywheels.com

Cray CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.craycorvettewheels.com √

Cray Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

DUB CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.dubwheels.com √

Eta Beta Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Evolution Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Factory Reproductions CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.factoryreproductions.com √

Foose CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.foosedesignwheels.com √

Fox Racing Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Fuel Offroad CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.fueloffroad.com √

Genius Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.geniussmartcarwheels.com

GMP Wheels Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Helo CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.helowheels.com

Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √

Irmscher Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

IT Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.it-wheels.nl √

KMC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.kmcwheels.com √

MAK Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Mandrus CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.mandruswheels.com

Mandrus Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.mandruswheels.com

MB Design Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Mille Miglia (1000 Miglia) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.1000migliavelgen.nl √

Momo Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com √

Monaco Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.monacovelgen.nl √

Motegi Racing CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.motegiracing.com

Niche CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.nicheroadwheels.com √

Novus Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

OE Creations CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.wheelpros.com √

OE Wheels CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl

Ohm CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.ohmwheels.com

Ohm Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.ohmwheels.com

Petrol Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.petrolwheels.com

Raceline CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.racelinewheels.com

RC Design Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. D (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Reds by Momo Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Rial Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Riva Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl

Ronal Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Wielen voor personenwagens (lichtmetaal)
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Wielen voor personenwagens (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC

Alcar Hybridrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

Alcar Stahlrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

AWC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.alliedwheel.com √

Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √

Kronprinz (Accuride) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

MW Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Wielen voor 4 x 4-voertuigen (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC 
4Play CarMar Wheels & Tires D (0493) 39 96 66 www.carmar.nl

AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

American Racing CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.americanracing.com √

Asanti CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.asantiwheels.com

ATX Series CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.atxwheels.com √

Black Rhino CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.blackrhinowheels.com √

Black Rhino Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.blackrhinowheels.com √

CIM Wheels CarMar Wheels & Tires P (0493) 39 96 66 www.carmar.nl

Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

Diesel Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

DUB CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.dubwheels.com

Factory Reproductions CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.factoryreproductions.com

Foose CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.foosedesignwheels.com

Fuel Offroad CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.fueloffroad.com √

Helo CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.helowheels.com

KMC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.kmcwheels.com √

Level 8 Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Method Race Wheels CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.methodracewheels.com

Moto Metal CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.motometalwheels.com √

Novus Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

OE Creations CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.wheelpros.com √

Raceline CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.racelinewheels.com

Redbourne CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.redbournewheels.com

Redbourne Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.redbournewheels.com

Status Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.statuswheels.com

Tuff Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.tuffwheels.com

XD Series CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.xdwheels.com

Wielen voor 4 x 4-voertuigen (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

De BAC-code is een uniforme classificerende Branche Artikel Codering. De met ‘V’ gemarkeerde merken staan in BAC Online van VACO.

Rosso Ruote Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Rotiform CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.rotiform.com √

Ruff Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Soleil Exclusive Edition Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.soleilvelgen.nl √

Spath Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Spath Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. D (078) 674 45 44 www.spath.it

Speedline Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

TSW CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.tsw.com

TSW Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.tsw.com

U.S. Mags CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.us-mags.com √

Victor Equipment CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.victorequipmentwheels.com

Victor Equipment Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.victorequipmentwheels.com

Vossen Wheels Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

XO Luxury Wheels Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Xtreme Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC 
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*  I = officieel aangesteld importeur D = distributeur of leverancier P = producent

Wielen voor bestelwagens (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

AluTec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.alutecvelgen.nl √

Anzio Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.anziowheels.com √

Autec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Avus Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl

Brock Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

CMS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √

Fox Racing Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

GMP Wheels Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √

MAK Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

RC DESIGN Reedijk Wheels and Tyres Group b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com

Rial Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Romac Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Ronal Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Spath Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Wielen voor bestelwagens (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Alcar Stahlrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √
AWC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.alliedwheel.com √
Kronprinz (Accuride) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
MW Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Wielen voor caravans en campers (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC

AluTec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.alutecvelgen.nl √

Autec Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √

MAK Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Rial Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Spath Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Wielen voor caravans en campers (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC

Alcar Stahlrad Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

Wielen voor truck en bus (lichtmetaal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Accuride Wheels Bohnenkamp Benelux b.v. I (088) 220 17 00 www.bohnenkamp-benelux.com
Accuride Wheels Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl
Alexrims IMS Group b.v. I (0342) 49 79 79 www.group-ims.com/nl
Speedline Truck Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl

      

Wielen voor truck en bus (staal)

Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Accuride Wheels Bohnenkamp Benelux b.v. I (088) 220 17 00 www.bohnenkamp-benelux.com
Accuride Wheels Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl
Boka Wheel Bohnenkamp Benelux b.v. I (088) 220 17 00 www.bohnenkamp-benelux.com
Gianetti Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl
Jantsa Bohnenkamp Benelux b.v. I (088) 220 17 00 www.bohnenkamp-benelux.com
Kronprinz (Accuride) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl
Sauer Quality Parts IMS Group b.v. I (0342) 49 79 79 www.group-ims.com/nl

      

MERKENOVERZICHT
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BIG WHEELS
MAKE

THE DIFFERENCE

Een advertentie van ALCAR BENELUX B.V. | Dit overzicht toont enkele toonaangevende designs van AEZ en DOTZ. Informeer naar het volledige programma.

BEZOEK DE ALCAR 3D CONFIGURATORBEZOEK DE ALCAR 3D CONFIGURATOR
EN ONTDEK WAT GROTERE VELGEN MET LAAGPROFIELBANDEN VOOR UW AUTO KUNNEN BETEKENEN

AEZ Atlanta titan
17” - 20”

DOTZ Suzuka blaze
18” - 20”

AEZ Porto dark
18” - 21”

DOTZ Tanaka dark
18” - 21”

DOTZ Spa dark
17” - 19”

AEZ Atlanta black
17” - 20”

DOTZ Sepang blaze
19”

AEZ Porto black
18” - 21”

DOTZ Tanaka black
18” - 21”

DOTZ Spa black
17” - 19”

WWW.ALCAR.NL/CONFIGURATOR
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