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Alles over wielen in één special
 
Deze Wielenspecial verschijnt 1 keer per jaar 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.
 

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, banden-
inzameling, -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 banden- 
en wielenbranche. Ook voeren we een actieve lobby in Brussel en Den Haag.
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ALCAR BENELUX 

Consumenten die een aankoop willen 
doen, oriënteren zich bijna altijd eerst via 
internet. Vervolgens wordt de aankoop 
ook steeds vaker online gedaan. “Voor 
bedrijven die zich niet aanpassen aan 
deze realiteit, is internet een bedreiging”, 
aldus De Kruif. “Aan de andere kant is 
internet juist een kans voor ondernemers 
die de consument online op de beste 
manier bedienen. Die ‘beste manier’  
hebben wij voor onze klanten ontwik-
keld: een webshopmodule met veel 
voordelen.”

Zo gemakkelijk mogelijk
Bij de ontwikkeling van de ‘B2C FUP 
Browser’ stond gemak voor de ALCAR-
klantenkring én voor de consument 
centraal. “Automobilisten voeren hun 
kenteken in en zien vervolgens alleen de 
wielen die geschikt zijn voor hun auto, 
inclusief de prijs”, legt De Kruif uit. “Met 
onze 3D-configurator zien de klanten 

precies hoe de wielen van hun keuze 
hun auto verfraaien. De auto kan bijvoor-
beeld 360 graden gedraaid worden om 
alle details zichtbaar te maken.” ALCAR 
maakt het de eindgebruiker ook op een 
andere manier makkelijk, vervolgt De 
Kruif. “We bieden van elk wiel alleen de 
voor de betreffende toepassing optimale 
ET-waarde aan. Die keuze moet je niet 

aan de consument overlaten, vinden 
wij.” Als de consument zijn keuze heeft 
gemaakt, voor zover van toepassing 
inclusief de juiste TPMS-sensoren, kan hij 
gelijk bestellen en een voorkeursdatum 
voor de montage bij zijn bandenspecialist 
opgeven. Betalingen verlopen via iDEAL.  

Zorgeloos 
“Onze klanten kunnen de module mak-
kelijk en snel in hun eigen website 
integreren”, benadrukt De Kruif. “Het 
is een kwestie van een weblink opne-
men. Uiteraard kan het bedrijf zelf zijn 
gewenste marge in de module opgeven.” 
De ondernemer opent een account bij 
‘Mollie’, de paymentservice provider die 

de onlinebetalingen via de webshop 
regelt. Mollie rekent geen abonnements-
kosten en slechts € 0,29 per transactie. 
De Kruif: “Concreet zijn onze klanten in 
een paar uur klaar met het hele opstart-
proces van hun webwinkel. Wij stellen 
niet alleen de module gratis ter beschik-

MAXIMALE ONDERSTEUNING  
MET KANT-EN-KLARE WEBSHOP

DOTZ SP5 dark: een sportief wiel 
met doorlopende spaken

ALCAR stelt een gratis webshopmodule ter beschikking aan de klantenkring.  

“Met onze webshop voor wielen, band-wielcombinaties en TPMS zijn onze klanten 

online helemaal up-to-date”, aldus marketingmanager Jeroen de Kruif. “De webshop 

speelt helemaal in op de wensen van de hedendaagse consumenten. Zo bieden  

we onze klanten maximale ondersteuning.”
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MAXIMALE ONDERSTEUNING  
MET KANT-EN-KLARE WEBSHOP

king, ook onze overige diensten zijn kos-
teloos. Denk aan de hosting en onder-
houd, het dataverkeer en de updates van 
de 3D-configurator met nieuwe automo-
dellen, wielen en banden.” 

Banden: vrijheid, blijheid 
De webshopmodule bevat 28 banden-
merken. ALCAR biedt de klantenkring  
de volledige regie. “Onze klanten bepa-
len zelf welke bandenmerken ze aan 
de eindgebruiker willen aanbieden”, 
verduidelijkt De Kruif. “Wij werken samen 
met enkele grote bandenleveranciers; 
elke order gaat naar de aanbieder met 
de laagste dagprijs die de betreffende 
banden op voorraad heeft. Het is ook 
mogelijk om per bandenmerk een vaste 
leverancier in te stellen” ALCAR biedt 
complete band-wielsets aan, zowel 
gemonteerd als ongemonteerd, en voor 
zover van toepassing TPMS-sensoren. 
Klanten kunnen er ook voor kiezen om 
de bandeninkoop in eigen beheer te 
houden, aldus De Kruif. “In dat geval 
leveren wij alleen de wielen en de TPMS-
sensoren.” 

AEZ Crest dark
De nieuwe AEZ Crest dark is ‘op veler 
verzoek’ ontstaan. De Kruif: “De AEZ 
Antigua dark, speciaal voor BMW, is een 
zeer populair wiel. Naar aanleiding van 

vragen uit de markt heeft AEZ het design 
doorontwikkeld voor andere premium-
auto’s, zoals de Porsche Macan, Audi A6 
en Q5 en de nieuwe Volvo S90” De AEZ 
Crest dark is uitgevoerd in gunmetal,  
met een gepolijste rand. Het matenpak-
ket loopt op van 7,5 x 17 tot en met  
9 x 21 inch.

DOTZ SP5 dark
De gunmetal-gepolijste DOTZ SP5 dark 
(18 – 20 inch) is een sportief vijfspaaks-
wiel met in het oog springende details. 
Dankzij de doorlopende spaken oogt het 
wiel groter. “Samen met de sterk con-
cave vorm van de spaken en de brede, 
gepolijste velgrand is dit wiel een echte 
eyecatcher”, concludeert De Kruif. 

Nieuwe klanten via ALCAR.NL
ALCAR wil ALCAR.NL later dit 
jaar doorontwikkelen tot nationaal 
wielenportaal. Jeroen de Kruif: 
“Consumenten die bijvoorbeeld op 
zoek zijn naar een winterset, worden 
via Google op ALCAR.NL gewezen. 
Via hun postcode verwijzen we deze 
potentiële klanten door naar bedrij-
ven in hun omgeving die met onze 
B2C FUP Browser werken.”

I www.alcar.nl

AEZ Crest dark

B2C FUP BROWSER
complete webshopmodule om wielen
en wiel-band combinaties te verkopen 

PROMOTIEVIDEO

Geen maandelijkse kosten
Geen onderhoud
Geen zorgen

Professionele webshop
Makkelijk in te stellen
Meer verkoop

Dotz SP5
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Borbet A (glanzendzwart 

met blauwe bies)

Borbet A (glanzendzwart  

met rode bies) Borbet A (briljantzilver) Borbet A (matzwart)

BROOKLYN WHEELS 



Vanaf de ‘geboorte’ in 1987 is de 
Borbet A uitgegroeid tot een icoon. 
30 jaar na de productiestart van het 
allereerste wiel van Borbet, maakt het 
vijfspaakswiel met opvallend brede vel-
grand nog altijd onderdeel uit van het 
leveringsprogramma. Borbet viert de 
verjaardag van het beroemde wiel met 
de lancering van een moderne interpre-
tatie. Bedrijfsleider Michel van Wijk: “De 
familieband met de Borbet A uit 1987  
is duidelijk. Tegelijkertijd is de nieuwe 
variant uiteraard volledig up-to-date. Het 
wiel, leverbaar in 8 x 18 inch en 8,5 x 19,  
is breed toepasbaar onder de nieuwste 
automodellen.” Het jubileumwiel wordt 
uitgevoerd in matzwart, in combinatie 
met gepolijste spaakranden, of briljant 
zilver. Directeur Jack van Wijk: “De 
serie wordt nog uitgebreid met twee 
glanzend zwarte modellen, waarbij de 
gepolijste rand is vervangen door een 
rode of blauwe bies.”

Groot nieuws: Borbet BY
De nieuwe Borbet BY is letterlijk groot 
nieuws. Het premiumwiel, samengesteld 
uit ranke Y-vormige en dubbele spaken, 
is beschikbaar in 20 en 21 inch. De 
nieuw komer wordt geleverd in de kleuren 
mat-titaangepolijst en sterlingzilver. De 
combinatie van de spakensets vormt een 

honingraat, een verwijzing naar het klas-
sieke Borbet B honingraatwiel. Het wiel 
is zowel in 20 als in 21 inch ook lever-
baar als breedset. Dat is niet de enige 
indicatie dat de Borbet BY zeer geschikt 
is voor ‘dikke’ auto’s. “Het wiel biedt ook 
ruimte voor de grote remsystemen op 
sportieve modellen zoals de Audi RS4  
en RS6”, vult Michel aan. 

Meer ‘dedicated’ wielen
Dedicated wielen zijn in opkomst. Een 
dedicated- of ECE-wiel is een wiel dat 
specifiek voor een automerk is ontwik-
keld. Het wiel heeft exact dezelfde 
maatvoering als originele wielen, zodat 
de originele wielbouten en de af-fabriek 
gemonteerde naafkap kunnen wor-
den overgezet. Brooklyn Wheels heeft 
een breed aanbod, waaronder de NIU 
Bayern voor BMW. “De Bayern is naar 
boven afgerond met een 19 inch-versie”, 
aldus Jack. “NIU speelt daarmee in 
op de groeiende vraag naar grotere 
wielen. Bij ons is 17 inch inmiddels de 
meest verkochte maat.” Voor de NIU 
Ingolstadt, voor Audi’s, geldt hetzelfde 
verhaal. Brooklyn Wheels leverde al de 
maten 17 en 18 inch. Het wiel met vijf 
dubbele spaken, uitgevoerd in antraciet-
gepolijst of zwartgepolijst, is er nu ook 
in 19 inch. 

Het leveringsprogramma van Brooklyn Wheels telt  

traditiegetrouw veel nieuwe wielen van Borbet en NIU.  

Het 30-jarige Borbet pakt uit met het model A, een 

moderne restyling van het allereerste Borbet-wiel.

Elektrische auto’s: hoger  
draagvermogen
Elektrische auto’s en (plug-in) hybrides zijn 
relatief zwaar, een gevolg van het accu-
pakket in de auto. “Bij de aanschaf van 
een nieuwe set wielen is het daarom extra 
belangrijk om te controleren of de wielen vol-
doende draagvermogen hebben”, benadrukt 
Jack. Datzelfde geldt traditioneel ook voor 
wielen voor bestelauto’s en SUV’s. Daarom 
gaat Brooklyn Wheels bij alle wielen in de 
webshop het draagvermogen vermelden.  
Op veler verzoek wordt bij elk wiel ook het 
wielgewicht genoteerd. “Het streven is om 
deze webshop-update halverwege het jaar 
af te ronden”, aldus Michel. De Borbet CWD, 
met hoog draag vermogen, kennen we al in 
de maat 6,5 x 16 inch. Het programma is 
uitgebreid met ‘dedicated’ wielen in de vari-
ant 7 x 17 inch. Michel: “Toepassingen zijn 
de Opel Vivaro, Renault Trafic, Mercedes 
Vito en Volkswagen T5.” De NIU Y, met 
Y-vormige spaken, was al leverbaar in 17 en 
18 inch. Daar zijn nu een aantal maten in  
19 en 20 inch bijgekomen. De grote maten 
zijn bestemd voor SUV’s en hebben dus  
ook een hoog draagvermogen. 

I www.brooklyn-wheels.com

Borbet - BYBorbet - BYBorbet - BY

Borbet - DY

NIU - YNIU - Y

Borbet - RB

NIU M

NIU - Ingolstadt

Borbet - DYBorbet - DY

NIU - IngolstadtNIU - Ingolstadt

NIU MNIU M

Borbet - RBBorbet - RB

MET HET OOG OP DE TOEKOMST
Na het vele testen in de windtunnel introduceert 
Borbet het nieuwste AeroTec-wiel in de maat 7,5 
x 20 inch. Het wiel is ontwikkeld voor 
een lagere stromingsweerstand 
en geoptimaliseerde lucht-
turbulentie en valt meteen 
op door de aerodynamische 
en futuristische styling.

Borbet BY (mat-titaan)

NIU Bayern (zwart gepolijst) NIU Ingolstadt BP NIU Y 

NIU T

Borbet CWD (antraciet) Borbet DB (graphite) Borbet RB (sterlingsilver) Borbet RB (zwartgepolijst) Borbet VT
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Bandenspanningcontrolesystemen 
maken al jarenlang een flinke opmars. 
Sinds 1 november 2012 is TPMS ver-

plicht op nieuw geïntroduceerde auto-
modellen, per 1 november 2014 moet 
elke nieuwe auto over TPMS beschikken. 

Dat betekent dat er in Nederland al 
meer dan een miljoen auto’s met TPMS 
rondrijden. De focus in de werkplaats 

ligt vooral op direct TPMS, dat in  
bijna alle gevallen werkt op basis van 
een achter het ventiel geplaatste  

Werken aan TPMS is in veel werkplaatsen allesbehalve een routineklus. Er is veel 

vraag naar technische en logistieke ondersteuning. De leden van de sector Wielen  

van VACO spelen hierop in. Zij hebben zich ontwikkeld tot ware TPMS-specialisten.

sensor die de bandenspanning bepaalt.  
Een indirect TPMS werkt aan de hand 
van voertuigsoftware, dus zonder 
onderdelen zoals een sensor. 

Investeren in kennis en  
equipement
Direct TPMS leidt tot meer werk in de 
werkplaats. Denk aan het vervangen 
van een defecte TPMS-sensor, of 
het samenstellen van een ‘winterset’ 
bestaande uit wielen, winterbanden  

TPMS-equipement moet je 
gewoon hebben

TPMS

WIELENIMPORTEURS 
BIEDEN TPMS-
ONDERSTEUNING
SENSOREN, KENNIS, ADVIES, EQUIPEMENT
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en sensoren. Deze en andere werk-
zaamheden vragen om investeringen in  
kennis en equipement. Investeren in 
TPMS kost geen geld, maar levert geld 
op. Jeroen de Kruif (ALCAR Benelux):  
“Het alternatief is de klant naar de  
buurman sturen en hem vervolgens 
waarschijnlijk nooit meer terugzien.”  
Een TPMS-programmeerunit is een 
must in de werkplaats, vinden de  
wielenimporteurs. “Niemand discus-
sieert over de noodzaak van een 
balanceer apparaat”, aldus Steve 
Leenheer (Reedijk Wheels & Tyres). 
“Zonder balanceerequipement kun  
je niet werken. Ik denk net zo over 
TPMS-equipement: je moet het 
gewoon hebben.”

TPMS-service
De wielenimporteurs van de VACO-
sector Wielen hebben hun dienstver-
lening op de behoeften van de klanten 
aangepast. Ze leveren universele sen-
soren en TPMS-werkplaatsapparatuur 
zoals programmeerunits. Daarnaast 
maken ze het bestellen van de juiste 
sensoren makkelijker door TPMS  
in hun webshop of configurator te 
integreren. De leden van de sector 

Wielen hebben voorgeprogrammeerde 
TPMS-sensoren in hun leverings-
programma opgenomen, als reactie  
op vragen van klanten. “Met voorge-
programmeerde sensoren bespaar 
je veel tijd in de werkplaats”, is de 
ervaring van Bas Wajon (Frits Dijk 
International). “De kans op fouten  
is ook kleiner.” Michel van Wijk  
waarschuwt de klanten van Brooklyn 
Wheels altijd wel dat een voorge pro-
grammeerde sensor nog wel ingeleerd 
moet worden.  
“Elke auto heeft zijn eigen inleer-
proces. Veel auto’s zijn zelflerend, 
andere auto’s moeten worden  
ingeleerd via de OBD-aansluiting  
of door middel van een voertuig-
specifieke 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.” Dat is te voorkomen  
door een zelflerend systeem via OBD  
in te leren, vult Leenheer aan. 
“Banden- en autobedrijven kunnen  
het ook anders aanpakken: maak  
een kloon van de originele sensor. 
Als je twee keer per jaar wisselt van 

zomer- naar winterbanden en vice 
versa, hoef je de sensoren niet  
steeds in te leren en bespaar je tijd.”

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 te groeien. 
Bandenspecialisten en garagebedrijven 
moeten daar niet alleen in technische 
zin klaar voor zijn. Ze moeten de klant 
ook uit kunnen leggen waarom ze een 
nieuwe sensor moeten kopen en ze 
moeten de factuur of offerte uit kunnen 
leggen. Ik adviseer om dit communica-
tietraject 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 banden- of 
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.” 

Tip: Controleer altijd de  
levensduur van de batterijen

In mei 2018 wordt de wet- en regelgeving 
rond de APK aangepast. Een belangrijke 
verandering is de opname van TPMS bin-
nen de APK2. Voertuigen die vóór 1 januari 
2018 in gebruik zijn genomen en waarvan 
het TPMS-controlelampje op het dashboard 
niet uitgaat, krijgen vanaf 20 mei 2018 een 
reparatie-adviespunt op het APK keuringsrap-
port vermeld. In dat geval is het verstandig 
om de eigenaar van het betreffende voertuig 
op de vele voordelen van TPMS te wijzen 
en hem aan te raden om de storing te laten 
repareren. “Als het lampje eerst een minuut 

knippert en vervolgens continu brandt, dan is 
er een systeemfout. Bij direct TPMS kan dat 
bijvoorbeeld een sensor met een lege batterij 
zijn”, legt Steve Leenheer (Reedijk Wheels & 
Tyres) uit. “Wanneer het controlelampje con-
tinu brandt, is er minimaal één band met een 
te lage bandenspanning.” Voor voertuigen 
die na 2017 in gebruik worden genomen, 
geldt straks dat een continu brandend TPMS-
controlelampje tot APK-afkeur leidt. Deze 
nieuwe auto’s moeten in de meeste gevallen 
pas vanaf 2021 of later voor de eerste keer 
APK-gekeurd worden.

TPMS wordt onderdeel APK
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Carmar is in de eerste plaats gespecialiseerd in wielen voor Amerikaanse auto’s. 

“Daarnaast richten we ons steeds meer op maatwerk voor Europese auto’s 

uit de hogere segmenten”, aldus eigenaar Mario Renders. Een voorbeeld  

uit de ‘buitencategorie’: exclusieve wielen voor een BMW X5 M in de maten 

13 x 22 (achter) en 11 x 22 inch (voor). 

CARMAR WHEELS & TIRES

EXCLUSIEVE  
WIELEN  
VOOR  
BIJZONDERE  
AUTO’S

Asanti CX-506

Asanti Black ABL 11



Carmar staat bekend als dé specialist 
voor wielen, banden en TPMS voor 
Amerikaanse auto’s. De onderneming 
beschikt over een enorme voorraad, 
geschikt voor vele automodellen varië-
rend van de populaire Dodge pick-ups 
tot minder gangbare auto’s inclusief old-
timers. Bovendien ondersteunt Carmar 
de klantenkring met kennis en ervaring. 
“Veel bandenspecialisten en garage-
bedrijven zijn huiverig voor Amerikaanse 
auto’s, maar dat is echt niet nodig”, 
benadrukt Renders. “Wij geven graag 
advies. Dat geldt ook voor auto’s die 
technisch zijn aangepast, bijvoorbeeld 
met grotere remmen. Het vraagt veel 
uitzoekwerk om te achterhalen of een 
wiel geschikt is voor zo’n toepassing. 
Wij hebben de kennis en de contacten. 

Maak daar gebruik van.” Op carmar.nl 
vindt u een overzicht van de vele merken 
en modellen die Carmar levert, plus zoek-
functies op automodel en op technische 
specificaties zoals steek en ET-waarde. 

Europese auto’s 
Carmar richt zich steeds meer op onder-
scheidende, exclusieve wielen voor  
bijzondere auto’s van Europese merken.  

Renders: “Wij leveren bijvoorbeeld 
gesmede wielen van het merk Asanti. 
Dat zijn wielen uit het hoge segment voor 
exclusieve auto’s. Asanti levert naast 
‘kant-en-klare’ wielen ook zogenaamde 
‘blinde’ wielen, zonder boutgaten. Die 
laten wij voor de klant op maat boren.” 
Carmar gaat nog een stap verder met 
speciaal voor de klant gefreesde wielen, 
met een uniek design. Exclusiever kan 
niet. Renders richt zich hiermee met 
name op bandenspecialisten. “Eigenaren 
van een bijzondere, dure auto kiezen voor 
banden- en wielenservice en de aanschaf 
van nieuwe banden en wielen meestal 
voor een bandenspecialist. Als een 
bezitter van een supercar of exclusieve 
limousine zich bij zijn bandenspecialist 

meldt voor een exclusieve set wielen, dan 
kunnen wij de wensen van de klant in 
een bijzonder aanbod vertalen. Voor een 
Ford GT hebben wij bijvoorbeeld een set 
gesmede wielen geleverd, 20 inch groot 
en voor de achterwielen 13 inch breed.”

Klant compleet ontzorgd
Carmar levert naast wielen ook banden en 
TPMS-sensoren. Veel Amerikaanse auto’s 
zijn voorzien van, voor Europese begrip-
pen, afwijkende bandenmaten of -speci-
ficaties. “Wij merken vaak dat met name 
autobedrijven geen tijd en geen zin heb-
ben om de juiste banden uit te zoeken”, 
ervaart Renders. “Dat hoeft ook niet. Ook 
op het gebied van banden beschikken wij 
over veel kennis, ervaring en voorraden. 
Wij leveren vaak banden voor met name 
Amerikaanse pick-ups en klassiekers.” 
Carmar is tevens het adres voor kant-en-
klare band-wielcombinaties, desgewenst 
inclusief voorgeprogrammeerde TPMS-
sensoren. TPMS is al sinds 2007 verplicht 
in de VS, met als gevolg dat Carmar 
veel kennis heeft opgebouwd over alle 
aspecten van het bandenspanningcon-
trolesysteem. Dankzij een ruime, brede 
voorraad grijpt Carmar bovendien niet snel 
mis. Renders: “Wij leveren bijvoorbeeld 
de originele TPMS-sensoren voor de 
Ford F-150. Ons assortiment omvat ook 
sensoren die geschikt zijn voor de beide 
TPMS-frequenties 315 en 433 MHz.  
Wij kunnen deze sensoren voor de klant 
op de juiste frequentie programmeren.  
Wij zijn er om onze klanten te ontzorgen.” 

I  www.carmar.nl

Nieuwe modellen
Carmar levert veel wielen voor 
Amerikaanse pick-ups en 4X4’s. 
Een belangrijk merk uit het 
Carmar-programma is XD Series 
by KMC. XD heeft veel nieuws te 
melden, zoals de XD827 Rockstar 
III, beschikbaar in de maten 17, 
18 en 20 inch. Een andere interes-
sante nieuwkomer voor pick-ups 
en 4X4’s is de 20-inch-grote XD 
825, uitgevoerd in matbrons.

Exclusiever kan 
niet: op maat 

gefreesde  
wielen met een 
uniek design

KMC XD Monster KMC XD Rockstar IIIKMC XD Monster II

Foose Knucle 

KMC XD Buck

American Racing Torq Thrust II KMC XD Rockstar II American Racing Torq Thrust II US Mag Rambler
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De vraag naar grotere wielen neemt al 
jarenlang gestaag toe. “Daarom hebben 
wij onze wielenvoorraad in de maten 19 
tot en met 22 inch behoorlijk uitgebreid”, 
verklaart Productmanager Herman van 
den Ham. “We reageren daarmee op de 
groeiende vraag naar grote zomer- en 
winterwielen voor met name de Duitse 
automerken en bijvoorbeeld Range 
Rover.” Klanten van Continental zien in 
de contityreshop het complete aanbod 
wielen en band-wielcombinaties, die 
desgewenst worden geleverd inclusief 
voorgeprogrammeerde TPMS-sensoren. 

Enkei
Enkei staat bekend als kwaliteitsprodu-
cent van lichtgewicht wielen. Het merk is 
succesvol in vele takken van autosport 
en is al sinds 1995 ‘official supplier’ van 
het McLaren Formule 1-team. Continental 
heeft drie modellen van Enkei in het 
assortiment opgenomen, waaronder de 

Izumo. Dit zevenspaakswiel is matzwart 
met een gepolijste velgrand. “Dit is een 
wiel voor echte autoliefhebbers, met 
een voorliefde voor brede wielen”, aldus 
Category Manager Arjan van den Heuvel. 

Het matenpakket loopt op van 18 tot en 
met 20 inch, waarbij de maten 19 en 20 
inch leverbaar zijn als breedset.

Trendy
Het nieuwe model Centurio Dark van 
Advanti Racing is een trendy wiel, vindt 
Van den Ham. “Het multispaakwiel is 
uitgevoerd in gunmetalmat, een kleur 
tussen antraciet en grijs. We merken 
meer vraag naar deze kleur, mede 
omdat deze een goede combina-

De wielen-merkenportfolio van Continental Banden Groep is uitgebreid met Enkei.  

Het merk uit het hogere segment is een specialist in grotere wielmaten voor met name 

Duitse en Japanse auto’s. Continental presenteert uiteraard ook veel nieuwe wielen 

van de overige merken uit het leveringsprogramma.

tie vormt met witte auto’s. Het wiel 
onderscheidt zich verder door de apart 
gevormde spaken.” De Centurio Dark 
(17 - 19 inch) is geschikt voor de mees-
te personenauto’s en cross-overs. 

 

Veel nieuws MAK
Van den Ham verwacht dat de nieuwe 
MAK Icona een bekende verschijning in 
het straatbeeld zal worden. “De Icona 
oogt goed onder veel automodellen, 
met dank aan het frisse design met vijf 
dubbele gedraaide spaken. Het wiel is 
beschikbaar in maten variërend van 6,0 
x 15 tot en met 8,0 x 18 en is leverbaar 
voor bijna elke personenauto.” Qua 
kleurstelling biedt MAK de keuze uit 
zilver, gunmetallicgepolijst en zwartge-

CONTINENTAL BANDEN GROEP

UITBREIDING MET ENKEI

Groeiende vraag naar grote  
zomer- en winterwielen

Enkei Izumo

MAK Fahr

MAK Stuttgart

MAK Birmingham

MAK Icona
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UITBREIDING MET ENKEI

Wielengids.nl

Advanti Racing 
Nepa Silver

OXXO 
Decimus Black Polished

RIAL
Torino Black Polished

Advanti Racing 
Raccoon Black Polished

RIAL 
Arktis Silver

BBS
SR Volcano Grey

MAK 
Wolf Gun Metallic Mirror 

OXXO
Narvi Gloss Black

Bekijk het complete 
assortiment op wielengids.nl

Topkwaliteit & Design

polijst. De vraag naar ‘dedicated’ wielen 
blijft groeien, constateert Van den Ham. 
Dedicated wielen zijn specifiek voor een 
automerk ontwikkeld, met dezelfde tech-
nische specificaties als originele wielen 
en een bijpassende styling. Van den Ham 
verwacht veel van de Fahr, leverbaar in 
de kleuren zilver, gunmetal-gepolijst en 
glanzendzwart. “Het wiel is geschikt voor 
alle personenauto’s van BMW en Mini, 
dankzij de vele uitvoeringen in 17 tot en 
met 19 inch.” De kleurvarianten van de 
tienspaaks-MAK Stuttgart (17-19 inch), 
speciaal voor Mercedes-Benz, zijn zilver, 

zwartgepolijst en het steeds populairder 
wordende hoogglanszwart.  

OXXO Aventura
De OXXO Aventura is ontwikkeld voor 
4 x 4’s van het kaliber Nissan Navara, 
Mitsubishi Pajero en Toyota Hilux.  
Het zesgaatswiel met zes brede spaken 
heeft (vanzelfsprekend) een hoog draag-
vermogen. Het wiel is leverbaar in de 
maten 16 t/m 18 inch, in de kleuren zilver 
en matzwart. Overig OXXO-nieuws: het 
maten pakket van de bestaande modellen  
is flink uitgebreid. 

Rial en BBS 
De nieuwe RIAL Kibo is een fraai multispaak-
wiel, dat wordt geleverd in maten variërend 
van 8,0 x 18 tot en met 8,5 x 20 inch. 
Toepassingen zijn zowel personenauto’s als 
cross-overs. De Kibo wordt uitgevoerd in de 
kleuren glanzendzwart-gepolijst en metaalgrijs. 
Het high-end merk BBS heeft uiteraard ook 
nieuws te melden, waaronder de platinazilver-
gepolijste variant van de bekende SX in de 
maten 8,0 x 18, 8,5 x 19 en 9,0 x 20 inch. 

I  www.wielengids.nl 
I  www.contityreshop.nl

Avanti Centurio Dark OXXO Aventura RIAL Kibo BBS SX



Sarthe
17" - 19"

AUDI
SEAT

SKODA
VW

24H-FF
19" / 20"

<<

Köln
16" - 21"

Birmingham
19" / 20" / 22"

Rennen
18" - 21"

Panorama
18" - 19"

BRAND DEDICATED
WHEELS

Luft
16" - 20"

BMW

Spitze
19" - 20"

MERCEDES

Stockholm
16" - 20"

VOLVO

JAGUAR
LANDROVER PORSCHE

AUDI
SEAT

SKODA
VW

CROSS-OVER

Bekijk het complete assortiment op Wielengids.nl



Wij zijn uw sterke partner voor banden en wielen van 3 tot 54 inch –  
voor professional gebruik. Competent. Betrouwbaar. Dichtbij.

www.bohnenkamp-benelux.com

PROFESSIONALS.
MOVEW

E
LANDBOUW | GRONDVERZET | TRUCK & TRANSPORT | KLEINE BANDEN



Momo heeft in ruim 50 jaar een grote 
bekendheid opgebouwd, mede dankzij 
de autosport. De ervaringen die op de 
circuits worden opgedaan, dragen bij 
aan de kwaliteit van de Momo-wielen. 
‘Italian design’ is een andere onder-
scheidende factor. Wajon ziet Momo als 
een mooie kans voor bandenspecialis-
ten en autobedrijven. “Wij zoeken dea-
lers die niet alleen over de benodigde 
specialistische kennis beschikken, maar 
ook de emotie rond het merk begrijpen. 
We vragen enthousiasme en feeling met 
de doelgroep: de liefhebbers van kwa-
liteitswielen uit het hogere segment.” 
Frits Dijk biedt onder andere exclusiviteit 
in de regio van de dealer.

fd-wheels.nl
Op de website fd-wheels.nl van Frits 
Dijk is het mogelijk om op basis van 
een kenteken een keuze te maken uit 
geschikte wielen, voorgeprogrammeer-
de TPMS-sensoren en banden.  
De webshop biedt een ruime keuze,  
inclusief complete band-wielcombina-

ties met TPMS-sensor. De site biedt 
tevens inzicht in de voorraden en lever-
tijden. De configurator op de website 
wordt verbeterd, aldus Wajon. “We 
tonen nu nog alleen het losse wiel.  
We werken aan een configurator die  
het wiel onder de auto laat zien.”

Nieuwe modellen
Momo introduceert de onderscheidend 
vormgegeven Massimo. Het mat-
zwartgepolijste wiel beschikt over een 
speciale dieptewerking, met dank aan 
de achterliggende spaken. Het breed 
toepasbare wiel is leverbaar in 16 tot 
en met 18 inch en is ook geschikt 
voor runflatbanden. De nieuwe Momo 
Spider is overduidelijk familie van de 
Massimo. Het matzwartgepolijste wiel 
is beschikbaar in twee breedtematen 
van zowel 19 als 20 inch, het wiel is 

Frits Dijk International heeft het bekende wielenmerk Momo weer op de kaart gezet  

in de Benelux. Accountmanager Benelux Bas Wajon: “Wij zoeken samenwerking met 

een selecte groep dealers, die Momo samen met ons verder uitbouwen.”         

daarmee zeer geschikt als breedset. 
De Momo Screamjet (hyperzilver) 
kennen we al. De breed toepasbare 
Screamjet Evo is een nieuwe variant  
in de kleur matantraciet-gepolijst.  
Het maten pakket varieert van 7 x 16 
tot en met 8 x 18 inch. 

Nieuw: Autec Quantro 
De Autec Quantro maakt van elke 
bestelauto een eyecatcher. Het vijf- of 
zesspaakswiel, in de kleurvarianten 
zwartgepolijst en briljantzilver, heeft 
ondanks het hoge draagvermogen 
een ranke verschijning. De Quantro is 
beschikbaar in de maten 6 x 15 (alleen 
vijfgaats), 6,5 x 16 en 7 x 17 (vijf- en 
zesgaats) inch. Toepassingen zijn alle 
populaire bestelauto’s.

I  www.fd-wheels.nl    I  www.fritsdijk.nl

FRITS DIJK INTERNATIONAL 

Autec Quantro 

(zilver)

Autec Quantro 

(zwartgepolijst)

Momo Massimo 

Screamjet Evo

Momo Spider

De onderscheidende factor van 
Momo-wielen: Italian Design

Focus op  
dealernetwerk

MOMO
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momo.com

MASSIMO
16” 17” 18”

SCREAMJET EVO
16” 17” 18”

SPIDER
19” 20”

OFFICIAL DISTRIBUTOR FOR BENELUX
FRITS DIJK INTERNATIONAL BV

COLLSE HEIDE 64
5674 VN NUENEN
PHONE: +31 (0)40 295 1900
EMAIL: INFO@FD-WHEELS.NL

E N G I N E E R E D  I N  I T A L Y

NEW

NEW NEW

Autec Quantro 

(zwartgepolijst)





HEEREN

Het merk Bonito pakt uit met een forse 
collectie nieuwe wielen, waaronder 
de uitgesproken Pandora. Het 8,5 x 
19-inch-grote wiel is niet alleen ontwik-
keld voor grotere middenklassers van 
Audi, BMW en Mercedes. Met dank aan 
het hoge draagvermogen van duizend 
kilo is de Pandora ook een mooie en 
verantwoorde keuze voor bestelauto’s. 

Klanten kunnen kiezen uit de kleuren 
zilver, zilvergepolijst en glanzend-
zwartgepolijst. Met de Faro biedt Bonito 
een wiel speciaal voor compacte auto’s 
aan. Het 5,5 x 14-inch-metende wiel is 
geschikt voor de compacte modellen 
van Peugeot, Suzuki, Nissan en Kia. 
Het wiel kent drie kleurvarianten: zilver, 
grafiet en glanzend-zwartgepolijst. De 
Alamo (6,5 x 16 inch) is een opvallende 
verschijning, met achter de gepolijste 
spaken een serie onderscheidend vorm-

gegeven spaken in de kleur glanzend-
zwart. De nieuwe Bonito Mannheim 
valt op dankzij de gracieus gedraaide 
spaken. Heeren levert het wiel met de 
maat 7,5 x 18 inch in de kleuren zilver, 
grafiet en glanzend-zwartgepolijst. De 
Mannheim is de kers op de taart van 
grotere middenklassers zoals Volvo, 
Audi, Volkswagen en BMW. 

NIEUW: PLATIN
Platin is een nieuw, in Europa gepro-
duceerd merk in de wielencollectie 
van Heeren. De wielenspecialist uit 
Hilvarenbeek dekt met de twee model-
len P69 en P70 een fors deel van het 
wagenpark af. De Platin P69 is een ele-
gant multispaakwiel met een matenpak-
ket dat begint met de vier- en vijfgaats 
5,5 x 14 inch en eindigt bij 8 x 18 inch. 
De viergaats-versies lopen door tot en 
met 7 x 17. De vele beschikbare steken 

maken het plaatje compleet. Qua kleur-
stelling biedt Platin de keuze uit zilver, 
matzwart en glanzend-zwartgepolijst.  
Dat zijn ook de kleuren van de Platin P70 
(17 tot en met 20 inch). Dit wiel valt op 
door de Y-vormige spaken en het dieplig-
gende hart. De P70 is ook leverbaar als 
breedset: 7,5/8/8,5 x 18 inch en 8/8, 
5/9 x 19 inch. 

RC DESIGN RC29 
RC Design heeft met de RC29 een 
krachtig ogend wiel met vijf dubbele spa-
ken op de markt gebracht. Een bijzonder 
aspect van de RC29 is de nieuwe, fraaie 
kleur ‘darksparkle’. Klanten kunnen ook 
kiezen voor glanzend-antracietgepolijst. 
De in Europa vervaardigde RC29 is breed 
toepasbaar dankzij de maten 7,5 x 17, 8 
x 18 en 8 x 19 inch, in meerdere steken.

BROCK B37
De Brock B37 is een dynamisch wiel 
met mooie, slanke spaken. Het wiel van 
Europese makelij wordt in vier maten 
geproduceerd. Naast de maten 8 x 18 
en 8,5 x 19 inch zijn er twee versies in  
20 inch: 9 x 20 en 9,5 x 20 inch. De 
breedset in de maat 20 inch is leverbaar 
voor Audi, BMW, Mercedes en Porsche. 
De kleurvarianten zijn darksparkle en  
zilvergepolijst.

I  www.heeren.nl

UW WIELENSPECIALIST 
VOOR ELKE AUTO 
Het wielenassortiment van Heeren is uitgebreid met een 

selectie mooie kwaliteitswielen. Met verschillende designs, 

kleuren en maten van 14 tot en met 20 inch, zijn de nieuwe 

wielen van Heeren een sieraad onder bijna elke auto.

De nieuwe Bonito Mannheim valt op 
door de gracieus gedraaide spaken

Platin P69

Bonito Faro

RC-Design RC29

Bonito Mannheim

Brock B37

Bonito 

Alamo

Platin P70

Bonito Pandora
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Visschers constateert dat de markt voor 
lichtmetalen wielen aantrekt. “We merken 
dat er meer vraag is naar exclusievere 
wielen. Wij spelen daarop in met nieuwe 
modellen van Brock en Diewe.” Heuts-
GHS Automotive levert naast een breed 
assortiment wielen ook complete band-
wielcombinaties, desgewenst inclusief 
voorgeprogrammeerde TPMS-sensor. 
Alle bestellingen worden zes keer per 
dag geleverd in het werkgebied van de 
vestigingen van GHS Automotive in de 
provincies Limburg, Noord-Brabant, 
Zeeland en Zuid-Holland. In de rest van 
Nederland vindt de levering de volgende 
dag plaats. 

Brock B38
De nieuwe Brock B38 is een lichtgewicht 
wiel, dat dankzij de elegante, dubbele 
spaken en het diepliggende hart een 
sportieve uitstraling heeft. Het wiel is 

beschikbaar in de maten 8 x 18, 8 x 19 
en 8 x 20 inch, in de kleuren glanzend-
zwart en glanzend-zwartgepolijst. “De 
gepolijste variant valt op door de spaken, 
die om en om geheel of gedeeltelijk zijn 
gepolijst”, aldus Visschers.

Diewe
“De nieuw geïntroduceerde Diewe Avio 
en Turbina zijn ook echte eyecatchers”, 
vindt Visschers. De Diewe Avio is bijvoor-
beeld voorzien van vijf zeer opvallende 
dubbele spaken. Elke spaak lijkt uit twee 
delen te bestaan: een korter gedeelte 
aan de zijde van de velgrand en een lan-
ger deel vanuit het hart van het wiel.  
De zilvergrijsgepolijste-Avio is leverbaar 

Hot news: RH-Alurad is terug in het assortiment van Heuts-GHS Automotive.  

Roger Visschers (verkoop): “Dat betekent dat de wielen van RH op korte termijn  

weer in onze carconfigurator zijn opgenomen en besteld kunnen worden.” 

in 19 inch en 20 inch, in verschillende 
breedtematen. De 20-inch versie is  
bijvoorbeeld als breedset in de maten  
9 x 20 en 10 x 20 inch beschikbaar.  
De Turbina is (uiteraard) turbinevormig. 
De spaken lopen op een bijzondere 

manier over in de velgrand, die bestaat 
uit verspringende segmenten. Het zilver- 
of zwartgekleurde wiel is breed toepas-
baar, met dank aan de zeven maten vari-
erend van 7,5 x 17 tot en met 9,5 x 20 
inch. In de maten 18 tot en met 20 inch 
is de Turbina er bovendien als breedset. 

I www.ghs-automotive.nl
I www.heuts.nl

Diewe Turbina 

Diewe Avio Brock B38 

Brock B38 

De Diewe Avio en Turbina zijn  
echte eyecatchers

HEUTS BANDEN EN WIELEN (GHS AUTOMOTIVE) 

UITBREIDING 
MET RH-ALURAD

Diewe Turbina
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www.aoc.nl
0113 - 21 55 55
0118 - 41 82 30

www.autoelectra.nl
0174 - 626 746
015 - 256 34 00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst:
www.ghs-automotive.nl

NL: 0800 - 35 35 035
BE: 078 - 07 70 18

www.heijl-automotive.nl
088 - 42 86 333

www.aps-bv.nl
076 - 572 50 00

Brock B36 

Brock B34

Diewe Avio

Brock B37

Brock B38

Diewe Turbina

Brock B37

Brock B38

Diewe Turbina

Diewe Alito

Diewe Vittoria

VIND DE JUISTE VELG
VOOR JOUW AUTO!



Draagvermogen 
Het draagvermogen van een wiel is 
een hele belangrijke eigenschap. Het 
vereiste draagvermogen, uitgedrukt in 
kilo’s, wordt door de autofabrikant voor-
geschreven. Door de huidige ontwik-
kelingen in de autobranche en de auto-
techniek neemt de aandacht voor het 

draagvermogen alleen maar toe. Denk 
bijvoorbeeld aan (plug-in) hybrides en 
volledige elektrische auto’s, die zwaar-
der zijn dan conventioneel aangedreven 
auto’s met vergelijkbare buitenafme-
tingen. Dat vraagt dus om wielen met 
een hoger draagvermogen. Dat geldt 
ook voor de steeds populairder wor-
dende, zwaardere SUV’s. Vergeet ook 
de moderne bestelauto’s niet, met hun 
hoge maximaal toelaatbare gewicht. 

Aanhaalmoment
Het aanhaalmoment van wielbouten 
en wielmoeren is weliswaar geen wiel-
eigenschap, maar wel erg belangrijk. 
Deze technische specificatie is boven-
dien ‘in ontwikkeling’. Elektrische auto’s, 
die vanaf ‘nul toeren’ over het maximale 

Een wiel moet aan een aantal technische voorwaarden voldoen. Denk aan voldoende 

draagvermogen en een goede passing op de naaf. Ontwikkelingen in de autotechniek, 

zoals de opkomst van elektrische en hybride auto’s, vragen om extra aandacht voor 

het draagvermogen en het aanhaalmoment.

motorkoppel beschikken, vragen om 
een hoger aanhaalmoment. Een voor-
beeld: volgens de gebruikershandleiding 
van de Tesla Model S moeten de wielen 
met 175 Nm worden vastgezet. Dat is 
een waarde die een paar jaar geleden 
bij bestelauto’s hoorde. Het aanhaal-
moment wordt door de autofabrikant 
voorgeschreven. Houd deze waarde 
altijd aan. Het vastzetten van het wiel 
moet steeds met een gekalibreerde 
momentsleutel gebeuren. Heeft u een 
nieuwe set wielen voor de eerste keer 
gemonteerd? Vraag de klant dan om na 
50 of 100 km langs te komen, zodat u 
de wielbouten of moeren kunt natrek-
ken. Monteer altijd bouten of moeren 
met dezelfde (schroefdraad)lengte als 
origineel is toegepast. Gebruik ook altijd 

TECHNIEK

WIELEN TECHNISCH BEKEKEN

DE BELANGRIJKSTE 
EIGENSCHAPPEN 
VAN EEN WIEL
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de juiste bouten of moeren. Er zijn drie 
soorten: plat, bol en conisch. Let bij het 
gebruik van ‘bolle’ bouten en moeren 
ook op de juiste radius van het bolle 
gedeelte: R12, R13 of R14. 

Aanhaalvolgorde voor het monteren  

van wielen

‘Dedicated’ wielen
Dedicated wielen, of ECE-wielen, zijn 
in opkomst. Een dedicated wiel is, kort 
samengevat, een aftermarket-wiel met 
dezelfde technische maatvoering als het 
originele wiel voor de betreffende auto. 
Denk bijvoorbeeld aan de ET-waarde 
en de diameter van het naafgat. Het 
voordeel is dat het wiel eenvoudig en 

zonder hulpmiddelen, zoals een cen-
treerring, kan worden bevestigd. De 
originele wielbouten kunnen worden 
gebruikt. Met andere woorden: plug 
& play. Een dedicated wiel heeft ook 
andere voordelen, zoals de mogelijkheid 
om de originele naafkap te monteren. 

Wielmaat bepalen
Bij iedere auto hoort een standaard-
wielmaat. Met name ‘sportieve’ auto-
mobilisten willen graag een set grotere, 
bredere wielen onder hun auto laten 
monteren. Wat is er op dat gebied 
mogelijk? Het is verstandig om hierbij 
uit te gaan van de configurator van een 
lid van de sector Wielen van VACO. Als 
een wielmodel in een specifieke maat 
volgens de configurator onder een 
specifieke auto past, dan past het zo 
goed als altijd ook echt. Er zijn automo-
bilisten die in de winter op een kleinere 
wielmaat willen rijden dan in de zomer. 
Bijvoorbeeld 18 inch zomerbanden/
wielen en 17 inch winterbanden/wielen. 
Vooral bij auto’s met grotere remmen 

of een sportpakket is het belangrijk om 
na te gaan of de kleinere wielen wel 
passen. Ook hier geldt weer: contro-
leer met behulp van een betrouwbare 
configurator of de wens van uw klant 
technisch mogelijk is. Of neem contact 
op met uw VACO-wielenleverancier. 

ET-waarde en diametersteekcirkel
De meeste technische specificaties 
van een wiel spreken voor zich. Denk 
aan de wieldiameter, de wielbreedte 
en de diameter van het naafgat. De 
ET-waarde is voor velen een minder 
duidelijk begrip. ET is een afkorting van 
‘Einpresstiefe’. De ET-waarde wordt 

ook wel wielbolling genoemd, of de 
offset van een wiel. De ET-waarde is 
de afstand tussen de hartlijn van het 
wiel (‘S’ in afbeelding 1) en het con-
tactvlak tussen de naaf van de auto en 
de wielschijf. Op het moment dat de 
ET-waarde hoger wordt, ligt het mon-
tagevlak van het wiel op de naaf verder 
naar buiten. Hierdoor komt het wiel die-
per in de wielkast te liggen. Dat bete-
kent tegelijkertijd dat de spoorbreedte 
afneemt. Om technische redenen mag 
de ET-waarde van een wiel niet of nau-
welijks afwijken van de ET-waarde van 
het origineel gemonteerde wiel. Ook in 
dit geval geldt: baseer u op de informa-
tie van de autofabrikant en de configu-
rator van een lid van de sector Wielen 
van VACO. Bij twijfel: neem contact op. 

Diameter steekcircel
Een andere technische term die niet 
voor iedereen duidelijk is, is de diame-
ter van de steekcirkel. De steekcirkel 
is de denkbeeldige cirkel die door het 
hart van alle boutgaten loopt. Bij elk 

wiel wordt ‘de steek’ aangegeven met 
het aantal boutgaten en de steekcirkel, 
gemeten in millimeters. Een voorbeeld: 
een steek van 5 x 112,0 betekent dat 
het wiel vijf boutgaten en een steekcir-
kel van 112,0 mm heeft. 

Afbeelding 1

Let op: hybrides en elektrische  
auto’s vragen om wielen met een 

hoger draagvermogen

Benaming van de wieldelen
B - velgbreedte
D - velgdiameter
H - hoornhoogte
S - hartlijn wiel-band
C - diameter centrale gat
stc - diameter steekcirkel van  

de bevestigingsgaten
ET - wielbolling, inwendige  

bolling = afstand hartlijn  
tot wielschijf (ofwel offset)
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“Wij hebben onze beschikbare voor-
raden enorm vergroot”, opent sales-
manager Jalmer Beekes het gesprek. 
“Sinds een half jaar hebben we de 
voorraden van onze leveranciers in ons 
E-commerce-systeem opgenomen. 
Die zijn inzichtelijk voor onze klanten. 
Voor bestellingen die bij onze leveran-
ciers vandaan komen, moeten onze 
klanten wel rekening houden met drie 
dagen extra levertijd. Dat staat op onze 
E-commerce website duidelijk aan-
gegeven bij de betreffende producten.” 
De extra keuzemogelijkheden voorzien in 
een behoefte. Beekes: “Gebleken is dat 
onze klanten hier optimaal gebruik van 
maken, zowel voor grote en exclusieve 
wielen als voor de kleinere en courante 
inchmaten, inclusief stalen wielen.” 

Compleet leveringsprogramma
Purchase Manager Edwin Jeanson con-
stateert een forse groei in de verkoop 
van TPMS-sensoren. “We leveren de 
sensoren los of naar keuze gemonteerd 
en voorgeprogrammeerd in band-wiel-
combinaties. Daarnaast bieden we onze 
Autel TPMS-programmeertool aan.” 
Het leveringsprogramma van Inter-Tyre 

omvat ook een uitgebreid accessoire-
programma, waaronder de nieuwe  
productgroep verlagingsveren en ban-
denreparatiekits voor het snel toenemen-
de aantal auto’s zonder reservewiel. 

Veel nieuws van Monaco
Naast de bekende, jaarlijkse wielencata-
logus verspreidt Inter-Tyre ook een bro-
chure met een breed assortiment wielen 
waarin de originele naafkap kan worden 
gemonteerd. Het hoog gepositioneerde 
merk Monaco speelt een hoofdrol in 
deze brochure. Monaco presenteert 
veel nieuws, met wielen die veelal 
geschikt zijn voor de OE caps van Audi, 
BMW, Mercedes, Volvo en VW. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de meerspaaks 
GP2, uitgevoerd in glanzend-antra-
cietgepolijst in de maten 18 tot en met 
21 inch. De Monaco GP3, in dezelfde 
kleurstelling, heeft een onderscheidend 
design bestaande uit twee keer zeven 

spaken. Monaco produceert dit wiel in 
de maten 18, 19 en 20 inch. De inspi-
ratie voor het ontwerp van de Monaco 
Turbine (18-19 inch) ligt voor de hand. 
Dit wiel is leverbaar in de kleuren glan-

zend-zwartgepolijst en lichtgrijsgepolijst. 
De eveneens nieuwe Monaco Formula 
(17-19 inch, glanzend-zwart gepolijst, 
antracietgepolijst of zilver) is net als de 
Turbine een meerspaakswiel. 

ATS en Alutec
ATS presenteert de nieuwe Evolution, 
een speciaal voor BMW-modellen ont-
wikkeld (‘dedicated’) wiel. De maatvoe-
ring loopt op van 16 tot en met 19 inch, 
in de kleuren zilver en glanzenddon-
kergrijs. SUV’s zijn ‘hot’. Alutec speelt 
daarop in met de nieuwe Drive X. Het 
wiel, met vijf onderscheidend vormgege-
ven dubbele spaken, wordt geleverd in 
19 inch en de relatief weinig beschikbare 

Het leveringsprogramma van Inter-Tyre Holland is  
veel breder dan wielen, banden en TPMS. Inter-Tyre 
Holland is uw onestopshopping-adres, met een 
brede keuze en veel voorraad.

TOTAAL
 LEVERANCIER

INTER-TYRE HOLLAND  

Hoofdrol voor het merk Monaco
in de wielencatalogus

Novus 0.1

Inter Action 

Kargin

Novus 0.2 Novus 0.3

Alutec Titan
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TOTAAL
 LEVERANCIER

maat 21 inch. De Drive X, uitgevoerd in 
donkergrijs of glanzend-grijsgepolijst, 
biedt plaats aan de originele naafkap van 
Audi, BMW, Ford, Mercedes en Range 
Rover. 

Zesgaats heavy-dutywielen
De bekende vijfgaats-Inter Action 
Kargin, voor bestelauto’s, is er nu 
ook in een zesgaatsvariant. Jeanson: 
“Het zesspaakswiel met hoog draag-
vermogen is geschikt voor de nieuwe 
Mercedes Sprinter en de Nissan 

Navara.” De maatvoering van het 
glanzend-zwartgepolijste wiel loopt op 
van 16 tot en met 18 inch. De 16 inch-
metende-Alutec Titan is een andere 
nieuwkomer in het zesgaats-heavy-
dutysegment. Dit wiel is beschikbaar  
in de kleuren zilver en glanzendzwart 
met gepolijste accenten. 

Nieuw: Novus
Inter-Tyre Holland verwelkomt het merk 
Novus. Alle wielen van Novus worden 
vervaardigd door middel van flow-

forming, een verwerkingstechniek die resul-
teert in tot 25% lichtere en tot 30% sterkere 
wielen. ”Prijstechnisch zijn de wielen des-
ondanks heel interessant”, vult Beekes aan. 
Het assortiment bestaat uit de 0.1 (18-19 
inch, matzwart en matzwartgepolijst), de 
0.2 (18 inch, glanzend zwart) en de 22 inch 
grote 0.3. Deze is naar keuze uitgevoerd in 
hyperzilver, glanzendzwart, glanzend-zwart-
gepolijst of glanzendgrijs. 

I www.inter-tyre.nl

Monaco GP2 Monaco Formula
Monaco Turbine

Monaco GP3 
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Reedijk Wheels & Tyres is als verkoop-
organisatie gespecialiseerd in premium-
wielen. Via het netwerk wordt geleverd 
aan distributiepartners in meer dan  
30 landen. Een marketingconcept  
biedt partners verkoopondersteuning en 
promotie. Het assortiment bestaat uit 
de wielen van Avus, Barotelli Evolution, 
MCW, Spath, TSW en GMP Italia. 
Laatstgenoemde heeft Reedijk gese-
lecteerd als marketing- en salespartner 
in Europa. De samenwerking verloopt 
voorspoedig. Samen met Italiaanse 
wieldesigners worden ‘branddedica-
ted’-designs ontworpen voor nieuwe 
automodellen, met een focus op de 
segmenten SUV, 4x4 en highperfor-
mance-cars. Met een eigen fabrica - 
ge lijn en montagestraat bij GMP heeft  
Reedijk invloed op de productie en 
kunnen unieke designs gefabriceerd 
worden.

Ican en Mythos
De GMP Ican, ontworpen voor 
Audi-modellen, en de GMP Mythos 
(Mercedes-Benz) zijn de nieuwste dedi-
cated wielen van Reedijk. Het model 
Ican is een dynamisch vormgegeven 
vijfspaakswiel, met een matenpakket 
dat oploopt van 17 tot en met 20 inch. 
De kleurvarianten zijn zilver, matzwart-
gepolijst en matantraciet-gepolijst.  
De nieuwe Mythos heeft vijf slanke, 
dubbele spaken die op een bijzondere 
manier doorlopen in de velgrand.  
Het wiel is beschikbaar in de maten  
17, 18 en 19 inch in de kleuren zilver,  
antracietgepolijst en zwartgepolijst.

Paky en Atom
De opvallende GMP Atom is een mooie 
keuze voor een groot deel van het 
Audi-modellenprogramma, dankzij de 
vele beschikbare maten (17-21 inch) 

en de maar liefst vijf kleuren. Audi-
rijders kunnen kiezen uit mat antraciet 
gepolijst, antraciet gepolijst, matzwart 
gepolijst, zwart gepolijst en zilver. Het 
model Paky, voor Audi en VW, combi-
neert een bijzonder lijnenspel met een 
opvallende dieptewerking in het hart 
van het wiel. Reedijk levert de GMP 
Paky in de maten 18, 19 en 20 inch,  
in de kleuren zilver, matantraciet- 
gepolijst en zwartgepolijst.

Targa en Arcan
De 20 of 21 inch-grote-GMP Targa 
is uiteraard een dedicated wiel voor 
Porsche. Het wiel is allesbehalve een 
muurbloempje, mede door de vijf  
segmenten die elk uit vier spaken  
zijn opgebouwd. De kleuren zwart en 
antracietgepolijst maken het plaatje 
compleet. De GMP Arcan is een  
dynamisch ogend wiel, dat perfect  
aansluit op de auto’s van de merken 
Volvo, Hyundai en Kia waarvoor het  
is ontwikkeld. Het kleurenprogramma 
van het 17 tot en met 20 inch grote  
wiel biedt voor elk wat wils: zwart-
gepolijst, zilver, zilver  gepolijst en  
antracietgepolijst. 

I www.reedijkgroup.com

Reedijk Wheels & Tyres biedt een even brede als  
mooie selectie dedicated (automerkspecifieke) wielen. 
De nieuwste collectie wielen van GMP is speciaal  
ontwikkeld voor auto’s van Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche en Volvo.

REEDIJK WHEELS & TYRES 

GROTE KEUZE IN  
DEDICATED WIELEN

GMP MythosGMP StellarGMP Targa GMP Mythos GMP Mythos 

GMP Arcan GMP Reven GMP Ican GMP Paky
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Evolution S310 (dedicated voor VW) Evolution S312 (dedicated voor Volvo) Evolution S311 (dedicated voor Audi)

Evolution Dedicated
Het wielenassortiment van Reedijk is uitgebreid met drie modellen 
van Evolution Dedicated. De S310 is speciaal ontwikkeld voor auto’s 
van Volkswagen. Het wiel (17 -18 inch) is naar keuze matantraciet-
gepolijst of zwartgepolijst. De S311, voor Audi, is een tienspaakswiel 
in de maten 17 en 18 inch. Het kleurenpalet: matantraciet-gepolijst, 
zwartgepolijst en zilver. De doelgroep van de nieuwe S312 zijn Volvo-
rijders. Het wiel, met opvallende L-vormige spaken, is beschikbaar in 
de maten 18 en 19 inch. Klanten kunnen kiezen uit de kleuren mat-
antraciet-gepolijst, zilvergepolijst en zwartgepolijst.

GMP Atom



Heeft u schade? 
Aan de opgeslagen banden van uw klanten? 

In de Garagepolis van VACO Verzekeringsdienst is dit onderdeel gewoon 
meeverzekerd! Het garagepakket is speciaal ontwikkeld voor VACO-leden 
en biedt u een compleet verzekeringspakket voor uw specifieke risico’s. 

*Check de polisvoorwaarden voor de exacte dekkingen

Geen zorgen! alles komt goed met:  

De Garagepolis van VACO Verzekeringsdienst  

De voordelen van de Garagepolis van VACO Verzekeringsdienst:

✓ Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen en groene platen meegedekt.

✓ Goed voor uw no-claim: auto’s krijgen een eigen polis.

✓ Hoge collectiviteitskorting oplopend tot 50%.

✓ Klantvriendelijke terugval van no-claim bij schade.

✓ Besparing op uw verzekeringen, oplopend tot 40% en soms nog meer.

Heeft u vragen en/of interesse? 
Bel: 010 - 288 44 23
info@vacoverzekeringsdienst.nl
www.vacoverzekeringsdienst.nl Verzekeringsdienst



Wielen voor personenwagens (lichtmetaal)
Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Advanti Racing Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √
Akuza Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Alu Design Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.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.nl √
Anzio Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.anziowheels.com √
Arcasting Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Artec Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl –
Asanti CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
ATS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
Autec Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.autec-wheels.de –
AWC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
Barotelli Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
BBS Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Bellini Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Beyern Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.beyernwheels.com –
Big Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Billet Specialties CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
Bonito Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Borbet Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Borbet Wheels Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Boyd Coddington CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
BRM Wheels Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Brock Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl √
Buran Wheels Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Carmani Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Carroll Shelby Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
CEC Wheels Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
CIM Wheels CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
CMS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
Com4Wheels Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Coventry Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.coventrywheels.com –
Cray CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
CVR Heeren b.v. D (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
CVR Reedijk Wheels & Tyres b.v. D (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
CW Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
CW-Wheels Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Dakota Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Dale Earnhardt Jr. Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
DBV Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –
Devino Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √
Diamo Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Diewe Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.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 √
Elite (Arcasting) Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Enkei Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl –
Enzo Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √
Eta Beta Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
Evolution Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Factory Repro CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
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 √
Genesis Reedijk Wheels & Tyres b.v. D (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Genius Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.geniussmartcarwheels.com –
GMP Wheels Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Helo CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
Inovit Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √
Intro CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
IT Wheels Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.it-wheels.nl √
JZ Wheels Reedijk Wheels & Tyres b.v. D (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
KMC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
Kosei Inter-Tyre Holland b.v. D (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
League Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
LF Works Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Lombartho Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Lorenzo CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
Lumarai Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.lumaraiwheels.com –
MAK Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Mandrus Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.mandruswheels.com –
MB Design Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl √
Mille Miglia (1000 Miglia) Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.1000migliavelgen.nl √
MIM Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √

Wielen
Heeft u schade? 
Aan de opgeslagen banden van uw klanten? 

In de Garagepolis van VACO Verzekeringsdienst is dit onderdeel gewoon 
meeverzekerd! Het garagepakket is speciaal ontwikkeld voor VACO-leden 
en biedt u een compleet verzekeringspakket voor uw specifieke risico’s. 

*Check de polisvoorwaarden voor de exacte dekkingen

Geen zorgen! alles komt goed met:  

De Garagepolis van VACO Verzekeringsdienst  

De voordelen van de Garagepolis van VACO Verzekeringsdienst:

✓ Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen en groene platen meegedekt.

✓ Goed voor uw no-claim: auto’s krijgen een eigen polis.

✓ Hoge collectiviteitskorting oplopend tot 50%.

✓ Klantvriendelijke terugval van no-claim bij schade.

✓ Besparing op uw verzekeringen, oplopend tot 40% en soms nog meer.

Heeft u vragen en/of interesse? 
Bel: 010 - 288 44 23
info@vacoverzekeringsdienst.nl
www.vacoverzekeringsdienst.nl Verzekeringsdienst

MERKENOVERZICHT
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Wielen voor personenwagens (lichtmetaal)
Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Momo Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –
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.carmar.nl –
Niche CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.nicheroadwheels.com √
Niu Wheels Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
OE Creations CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
OXXO Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
ProLine Wheels Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –
Raceline CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
RC Design Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl √
Reds Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –
RH Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl –
Rial Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.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 √
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.carmar.nl √
Röwhe Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
RS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
RVS Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Sato Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
SKAD Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –
Soleil Exclusive Edition Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.soleilvelgen.nl √
Speedline Corse Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
TAM Wheels Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Tecnomagnesio Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
TSW Reedijk Wheels & Tyres 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 Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.victorequipmentwheels.com –
Vogue Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
WSP Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
WSP Reedijk Wheels & Tyres 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 √
Zillion Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –

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.carmar.nl √
Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √
Kronprinz Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
MW Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –
Südrad Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –

Wielen voor 4x4-voertuigen (lichtmetaal)
Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Advanti Racing Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
AEZ Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √
Akuza Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
American Racing CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.americanracing.nl √
American Racing ATX CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.americanracing.nl √
Artec Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl –
Asanti CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
BBS Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Billet Specialties CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
Black Rhino CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
Borbet Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Borbet Wheels Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Brock Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl √
Carroll Shelby Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
CEC Wheels Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
CIM Wheels CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl –
CW Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Dale Earnhardt Jr. Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Diamo Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.reedijkgroup.com –
Diewe Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.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 Repro CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
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.carmar.nl –
KMC CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
KMC XD Series CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
MAK Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Moto Metal CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
Niu Wheels Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
OE Creations CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
Raceline CarMar Wheels & Tires I (0493) 39 96 66 www.carmar.nl √
RC Design Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl √
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Wielen voor 4x4-voertuigen (lichtmetaal)
Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Redbourne Reedijk Wheels & Tyres b.v. I (078) 674 45 44 www.redbournewheels.com –
RH Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl –
Rial Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
WSP Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √

Wielen voor 4x4-voertuigen (staal)
Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Dotz Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.stalenwielen.nl √

Wielen voor bestelwagens (lichtmetaal)
Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Advanti Racing Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl –
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 –
Arcasting Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Borbet Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
CMS Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
Com4Wheels Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
CW Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Devino Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Dezent Alcar Benelux b.v. I (0297) 28 55 80 www.alcar.nl √
Diewe Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl √
Elite (Arcasting) Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
Fox Racing Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
GMP Wheels Reedijk Wheels & Tyres 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 √
Lombartho Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
MAK Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Niu Wheels Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com –
OXXO Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
RC Design Heuts Banden en Wielen I (045) 522 25 25 www.heuts.nl √
Rial Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Ronal Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.inter-tyre.nl √
RVS Heeren b.v. I (013) 505 33 74 www.heeren.nl –
WSP Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √

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.carmar.nl √
Kronprinz 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 Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.autec-wheels.de –
Borbet Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
CW Brooklyn Wheels b.v. I (0347) 35 58 08 www.brooklyn-wheels.com √
Inter Action Inter-Tyre Holland b.v. I (0168) 39 28 00 www.interactionvelgen.nl √
MAK Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
OXXO Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √
Rial Continental Banden Groep b.v. I (0342) 49 79 11 www.wielengids.nl √

Wielen voor caravans en campers (staal)
Merknaam Importeur Status* Telefoon Internet BAC
Mefro Frits Dijk International b.v. I (040) 283 18 15 www.fritsdijk.nl –

Algemene voorwaarden
Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid 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 aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid 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 
gegevensbestand 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.

* 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.

Leiden, maart 2017

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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ALCAR BENELUX B.V. Communicatieweg 29, 3641 SG Mijdrecht, Tel.: 0297-28 55 80, Fax: 0297-28 27 95, Internet: www.alcar.nl, E-mail: info@alcar.nl

21 SCHITTERENDE ACTIEDESIGNS VOOR EEN SUCCESVOL ZOMERSEIZOEN

717. DOTZ SP5 dark
18“ - 20“

757. DEZENT TD graphite
14“ - 19“

707. AEZ Straight dark
17“ - 20“

756. DEZENT TD dark
14“ - 19“

706. AEZ Straight
17“ - 20“

755. DEZENT TD
14“ - 19“

737. DEZENT TX
14“ - 18“

721. DOTZ Kendo
16“ - 19“

702. AEZ Raise
17“ - 20“

719. DOTZ Revvo
17“ - 20“

724. DOTZ Shift shine
15“ - 19“

746. DEZENT TH dark
16“ - 20“

762. DEZENT RE
14“ - 19“

725. DOTZ Shift pinstripe red
16“ - 19“

750. DEZENT TI dark
14“ - 17“

720. DOTZ Revvo dark
17“ - 20“

701. AEZ Crest dark
17“ - 21“

718. DOTZ Revvo black edt.
17“ - 20“

723. DOTZ Shift
15“ - 19“

738. DEZENT TX graphite
14“ - 18“

761. DEZENT TC dark
15“ - 17“


