
Groothandel van auto onderdelen
De groothandel/specialist in auto-onderdelen, accessoires, uitrusting & herstellingen!

Promo’s geldig tot 15 juli 2021

PROMOKRANT
Een uitgave van IDE AUTOMOTIVE Pittem - Maldegem - Gent

Als technische groothandel specialist in de automobiel en 
industrie zijn we uw partner voor een ruime samenwerking. 
Dit doen we samen met onze werkplaats waar we het testen en 
mogelijke reparatie van injectie systemen uitvoeren. 
Daarnaast bouwen we verder aan de toekomst, eigen controle 
van ADAS, mogelijkheid tot pass -true software, cursussen voor 
werkzaamheden aan elektrische voertuigen. 
Van Benzine&Diesel naar Elektrische specialist.

Uitbreiding van onze diensten:
• High End testen van benzine injectoren onder hoge druk met 

Carbon Zapp’s nieuwste generatie.
• Reinigen van roetfilters (ovenreiniging, dit heeft tot 30% beter 

resultaat dan natreiniging)

Uitbreiding van ons productgamma:
• Paint: Lesonal
• Non-paint: Spuitpistolen van Sagola en schuurmaterialen, 

gereedschappen van Mirka
• EV: laadoplossingen met een assortiment voor particulier tot 

professional
• Clever DiagnostiX: support hotline voor de automotive 

technische problemen en software update.

Stock uitbreiding in alle vestigingen van Banden:
• Premium merken: Michelin, Continental, Hankook
• Budget merken: Bridgestone, Viking (Conti fabriek)
• Prijsbrekers : Landsail (de goedkope band voor de basis)

Wie is Ide Automotive?
Voor wat staan we?

Nieuwe merken:

Bandenmerken:
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ATH COMFORT LIFT 2.35
ref. ATH 622204.10

• 2 palenhefbrug – 3,5 Ton
• 2 bedieningen voor flexibel gebruik 
  (1 aan elke paal)
• Energieset aan hoofdpaal 
  (230V/12V/perslucht)
• Elektromagnetische beveiliging
• Overrijhoogte vloerplaat slechts 20 mm
• Doorrijbreedte 2485 mm
• Opname hoogte 90-180 mm
• Snelle hef- en daaltijd (32s)
• 3 x 230V/380V
• Inclusief plaatsing en eerste keuring

€3.630,-
Speciale tijdelijke 

actieprijs €3.299,-

€3.270,-
Speciale tijdelijke 

actieprijs €2.949,-

ATH FLEX LIFT 30 
ref. ATH 680008-01

• Lage mobiele schaarlift – 3 Ton
• Dubbele hefcilinder
• Mechanische beveiliging, 
  geen perslucht noodzakelijk
• Mobiele kit inbegrepen
• Hefhoogte 100-960 mm
• Opnamechassis: 1450-230 mm.
• Snelle werking: 21s
v Keuring niet inbegrepen 
  (niet noodzakelijk)
• 230V

€4.034,-
Speciale tijdelijke 

actieprijs €3.630,-

ATH FLEX LIFT 30 
ook verkrijgbaar in 

gegalvaniseerde versie:
ref.ATH 680008-FZ
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Launch X-431 Euro Pro 5 Link
Het nieuwe alles in één systeem van Launch voor diagnose, 
Pass Thru én remote configuraties

Dit toekomstgerichte diagnosesysteem is uitgerust met de nieuwe SmartLink VCI en levert, 
naast de traditionele OBD-functionaliteiten, compleet nieuwe functies:

• online OEM software toegang middels Pass Thru protocollen J2534, D-PDU en RP-1210;

• ondersteunt diagnose over Internet Protocol (DoIP);

• dé oplossing voor diagnosestellen en configureren op afstand, deze dienst wordt 
ondersteund door het CLEVER DiagnostiX supportteam achter IDE Automotive.

Nu verkrijgbaar voor € 3.290,-
Bij aanschaf van de Launch X-431 Euro Pro 5 Link ontvangt u nu één jaar 

GRATIS CLEVER Compact voertuig technisch support t.w.v. € 474,-

CLEVER Compact staat garant voor optimale ondersteuning bij apparatuur- en 
voertuig technische vraagstukken en leveren van specifieke voertuiginformatie. 

CLEVER Compact is tevens uit te breiden naar Comfort of Premium.  
Vraag ons naar de mogelijkheden.

* Korting is afhankelijk van het model dat wordt ingeleverd en of het systeem een 
actieve of verlopen softwarelicentie heeft.

Inruilactie: Mogelijkheid om uw huidige Launch Pro 3 of Pro 4 
in te ruilen, waarbij u een korting ontvangt van € 500,- tot € 1.250,-*.
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CLEVER BoX

Steeds sneller opvolgende voertuigtechnieken 
maken dat het lastiger is om continu bij te 
blijven met de benodigde informatie, kennis 
en apparatuur. Wist u dat reparatie- en 
onderhoudsbedrijven vaak onnodig veel tijd 
en geld verliezen, doordat technici nieuwe 
voertuigtechnieken niet goed (kunnen) 
bijbenen waardoor onnodig werk wordt 
uitbesteed aan derden? Dit kan anders!

Het CLEVER DiagnostiX supportteam achter 
IDE Automotive biedt met de CLEVER BoX 
dé oplossing door uw voertuigtechnici met 
hun dagelijkse werkzaamheden vergaand te 
ondersteunen.

• Uw technici worden in uw eigen 
werkplaats vooruitgeholpen bij technische 
vraagstukken; per telefoon, middels een 
remote-verbinding óf bij u op locatie.

• Ontvang specifieke technische 
voertuiginformatie, zoals elektrische 
schema’s, componentlocaties en 
handleidingen.

• Altijd een techneut op afstand binnen 
handbereik.

• Praktijkgerichte trainingen op verschillende 
niveaus.

Samen zorgen we ervoor dat u zoveel 
mogelijk werk in uw eigen werkplaats 
kunt verrichten en meer doorgangen kunt 
realiseren.

Verkrijgbaar in verschillende pakketten
vanaf € 39,50/maand
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Launch X-431 ADAS Pro
Eenvoudig en snel ADAS-systemen professioneel kalibreren

Wilt u tijd besparen en meer omzet genereren door zelf ADAS-systemen te kalibreren? 
Met de Launch X-431 ADAS PRO beschikt u over dé kalibratieapparatuur voor 
camera- en radar gebaseerde Advanced Driver Assistance Systemen (ADAS) van 
personenwagens.

• Eenvoudig en nauwkeurig elektrisch verstelbaar frame voor een perfecte centrering 
van het voertuig. 

• Kan worden gebruikt zonder een axiale meeteenheid. 

• Verschillende kalibratiefuncties voor verschillende modellen.

• Investeer alleen in datgene dat daadwerkelijk nodig is; breed scala merk specifieke 
kalibratiepanelen leverbaar.

• Ideaal inzetbaar in combinatie met de state-of-the-art X-431 diagnoseapparatuur van 
Launch voor alle benodigde instructies.

Standaard starterset bestaande uit kalibratieframe inclusief VAG kalibratiepaneel 
(LAC01 02 VAG FC), 2 x wielklemmen met lasermodule en radarreflector met 
magnetische laser.

De starterset is verkrijgbaar voor 

€ 7.950,-
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CAT-501S CAT-501S incl. Europe Pack 

€3.490,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€3.149,-

€4.530,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€3.930,-

ATF Spoelmachine CAT-501S
LAU CAT-501S

Met de Launch CAT-501S reinig en vervang je eenvoudig en 
snel de transmissievloeistof van de meeste voertuigen. 

Het eenvoudige stappenproces loodst je eenvoudig door 
het ganse proces.

1. Eenvoudig toevoegen van detergent (indien gewenst) 

2. Eenvoudig proces ter vervanging van de ATF vloeistof 

3. Eenvoudig bijvullen of aflaten van het ATF vloeistof tot 
    het correcte niveau 

• Vervangt tot 99,9% van de transmissievloeistof

• Ingebouwde printer

• Eenvoudig ledigen van vloeistoftanks

• Geleverd met een set universele aansluitingen 

• Optioneel is de launch Europe Pack adapterset te 
   verkrijgen (incl. 36 verschillende voertuigadapters) 

• Overige adapters verkrijgbaar op aanvraag.

VARIO 5-20 
Rem Vul-en Ontluchtapparaat 
ref. STG 725 4880

• Set inclusief adapterset en opvangfles
• mobiele remontluchter van 5 tot 20 liter (bidons)
• Pulserende vloeistofstroom zorgt ervoor dat 

de kleinste luchtbellen uit het systeem worden 
geëlimineerd

€ 979,-
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X-861 3D uitlijntoestel
Eenvoudig en efficiënt uitvoeren van wieluitlijning met 3D-meettechniek

€ 7.999,-

• Eenvoudig en snel uit te voeren 
wieluitlijning

• Camera volgt automatisch de doelen

• Wielklemmen voor velgen tot 22”

• Inclusief printer, draaiplateaus, 
remknecht en stuurblokkering

• Voertuigdatabase op basis van 
AUTODATA

• Inclusief levering en installatie
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ACS 553: voor een rendabele 
aircoservice van personenwagens 
met R-134a koudemiddel
• De rationele keuze voor uw dagelijkse aircoservice 

activiteiten aan personenwagens met het R-134a 
koudemiddel

• Snelle terugverdientijd, zelfs bij een beperkt aantal 
servicebeurten

• Volautomatisch verloop
• Eenvoudige bediening via 4,3” kleurenscherm met 

Nederlandstalige software
• Geïntegreerde printer
• Terugwinning van 95% van het koudemiddel
• Geschikt voor hybride- en elektrische wagens:
twee olieflessen voor PAG en POE olie
• Capaciteit intern koudemiddelreservoir: 10 kg
• Debiet vacuümpomp: 70 l/min

• Krachtige en geavanceerde unit voor een snelle en 
professionele aircoservice van personenwagens en 
bedrijfsvoertuigen

• Gepatenteerde technologie met een koudemiddel 
terugwinningspercentage van 99%

• Volautomatisch verloop
• Eenvoudige bediening via 4,3” kleurenscherm met 

Nederlandstalige software 
• Geïntegreerde printer
• Twee volledig gescheiden oliecircuits voor PAG- en 

POE-olie
• Capaciteit intern koudemiddelreservoir: 21,5 kg
• Tweetraps vacuümpomp met een debiet van 170 l/min

€3.150,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€2.850,-

€4.350,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€3.950,-

ACS 653: geavanceerd toestel voor een professionele 
aircoservice met R-134a koudemiddel
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ACS 563: voor een rendabele aircoservice 
van personenwagens met R-1234yf 
koudemiddel

ACS 663: geavanceerd toestel voor een professionele 
aircoservice met R-1234YF koudemiddel

€4.450,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€3.995,-

• De rationele keuze voor uw dagelijkse aircoservice 
activiteiten aan personenwagens met het nieuwe 
R-1234yf koudemiddel

• Snelle terugverdientijd, zelfs bij een beperkt aantal 
servicebeurten

• Volautomatisch verloop
• Eenvoudige bediening via 4,3” kleurenscherm met 

Nederlandstalige software
• Geïntegreerde printer
• Terugwinning van 95% van het koudemiddel
• Geschikt voor hybride- en elektrische wagens: twee 

olieflessen voor PAG en POE olie
• Capaciteit intern koudemiddelreservoir: 10 kg
• Debiet vacuümpomp: 70 l/min

€3.250,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€2.950,-

• Krachtige en geavanceerde unit voor een snelle en 
professionele aircoservice van het nieuwe R-1234yf 
koudemiddel

• Een duurzame en toekomstzekere investering: dankzij 
de uitzonderlijk hoge terugwinningsgraad van 99% 
verbruikt u aanzienlijk minder koudemiddel

• Volautomatisch verloop
• Eenvoudige bediening via 4,3” kleurenscherm met 

Nederlandstalige software
• Geïntegreerde printer
• Twee volledig gescheiden oliecircuits voor PAG- en 

POE-olie
• Capaciteit intern koudemiddelreservoir: 19,5 kg
• Tweetraps vacuümpomp met een debiet van 170 l/min



De kostprijzen zijn excl. BTWDe kostprijzen zijn excl. BTW

De multi-merk trekhaak coderingstool SD MAT, 
ontwikkeld door SP Diagnostics, maakt het mogelijk 
om trekhaken te coderen in uw eigen werkplaats of 
op locatie, op elk gewenst moment.

• Dé kosteneffectieve oplossing voor de juiste 
configuratie van voertuigelektronica na het 
monteren van een trekhaak, waardoor alle 
veiligheids- en comfortfuncties van het voertuig 
naar behoren werken.

• Voer onbeperkt trekhaakcoderingen uit op elk 
gewenst moment op locatie of in uw eigen 
werkplaats, waardoor u niet afhankelijk bent van 
andere partijen.

• SP Diagnostics is binnen Europa de moeder van 
nagenoeg alle trekhaak codeer hard- en software 
en werkt op nagenoeg alle gangbare merken 
voertuigen. Dus óók bij de wat lastigere merken, 
zoals Mercedes Benz, BMW en Landrover.

€ 890,- incl. 1 jaar softwarelicentie 

voor onbeperkt aantal coderingen, 

i.p.v. € 1.490,-

Na het eerste jaar, kost de licentie € 780,00 
of kunt u ervoor kiezen om per codering te betalen.

SD MAT Trekhaak coderingstool
Onafhankelijk op elk gewenst moment 
en mobiel trekhaken inleren

Petec ruitenlijmset
ref. 83333

Inhoud: 
• 1 x Ruitenlijm
• 1 x multi actieve primer combistick
• 1 x reinigingsset

NIEUW

€26,21,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€19,90,- vanaf 6 stuks
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Adapter voor Tesla Model 3

Veilig en schadevrij heffen en opkrikken van de Tesla Model 3
Een auto op hoogte brengen met een krik of hefbrug, geen probleem, toch? 
Bij een Tesla is dat een ander verhaal. Het heffen of opkrikken van een Tesla Model 3 
kan namelijk aanzienlijke schade veroorzaken aan de beschermkap en accupakket.

Universele oplossing voor heffen van Tesla Model 3
Ontdek onze universele oplossing voor het veilig en schadevrij heffen en opkrikken 
van Tesla Model 3. De adapter voor Tesla Model 3 is verkrijgbaar in twee maten en 
kan gebruikt worden met uw 2-koloms hefbrug, schaarbrug en autokrik.

Hefbrugpads: 
Voorkom voertuigschade tijdens het heffen

Op elke hefbrug worden rubberen pads of blokken gebruikt om de onderkant van 
het voertuig te beschermen tegen schade. Voorkom onnodige voertuigschade door 
uw hefbrug te voorzien van onbeschadigde pads/blokken.

Wij bieden een groot assortiment voor de meest gangbare hefbrugmerken, zoals 
Koni, Nussbaum, Launch, Rotary, Maha en vele andere.
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€ 65,- € 69,-

HEV Gelaatscherm
BINA BARC-E-1 SK4

Gelaatsscherm in polycarbonaat met 
verstelbare hoofdband met draaiknop 
klasse 1

HEV Handschoenen
BINA AFG41-0/10
Geïsoleerde composiethandschoenen 
met mechanische en Arc-Flash 
bescherming (geen overhandschoenen 
nodig), manchettelengte van 410 mm, 
werkspanning 1000V (testspanning 
5000V), maat 10

€ 345,-

Met dit wegafzetmateriaal kunt u snel en 
eenvoudig een veiligheidszone rondom een 
elektrisch voertuig afbakenen. 
De kit bestaat uit 4 palen en 4 zeer 
stabiele en verzwaarde sokkels. Met twee 
waarschuwingsborden. Het materiaal kan 
eenvoudig en snel opgezet worden en 
garandeert de veiligheid van de werkzone.

Afzetpalenset met ketting en signalisatieborden
GYS064409
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Kleine lekdetectiekit
1kg formeergas

Voor R-134
Ref. 53025-NH-A 
Formeergaskit met 1Ltr 

€341,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€230,-

Voor 1234-YF
Ref 53025-NH-YF 
Formeergaskit met 1Ltr 

€379,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€255,-

€199,-
Speciale tijdelijke actieprijs

€135,-

Visual-inspection-sight-glass
ref. 53376

BESPAAR TIJD DOOR EENVOUDIG TE 
BEPALEN OF HET A / C-SYSTEEM MOET 
WORDEN GESPOELD

GEBRUIK MAKEN VAN EEN KIJKGLAS
Hiermee kan de gebruiker het koelmiddel 
in elk R134a- of R1234yf-systeem visueel 
inspecteren en overtollige kleurstof, olie of vuil 
opsporen
Hiermee kan de gebruiker een klein deel van 
het koelmiddel afzuigen voor daadwerkelijke 
visuele inspectie
Lekvrij, gecontroleerd door een kogelkraan, 
waardoor het afgezogen koudemiddel voor 
visuele inspectie terug in het systeem kan 
worden gedeponeerd
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Speciale thermometer 
voor automotive én medische 
toepassingen
De contactloze infrarood 
voorhoofdthermometer van Mastercool 
kan de infraroodwarmte meten die wordt 
gegenereerd door het centrale voorhoofd 
en de omliggende weefsels om de 
lichaamstemperatuur nauwkeurig weer 
te geven. Deze thermometer heeft ook 
een nauwkeurige, gebruiksvriendelijke 
oppervlaktemodus.

€115,50
Speciale tijdelijke actieprijs 

€77,39

Lek detector
55975 
Het hart van deze lekdetector is een nieuwe 
metaaloxidegassensor met laag vermogen 
met superieure prestatie-eigenschappen, 
zoals een lager stroomverbruik en een 
lange levensduur van de sensor. De 
nieuwe sensor wordt gekenmerkt door 
een hoge gevoeligheid en snelle respons 
bij het detecteren van de aanwezigheid 
van extreem kleine hoeveelheden 
chloorfluorkoolstofgassen. Om deze reden 
is deze sensor geselecteerd en geïntegreerd 
in de 55975 Brandbaar gaslekdetector.

€286,60
Speciale tijdelijke actieprijs 

€192,02

Gasanalyse R1234YF
691234YF-MINI

De nieuwe MINI ID KOELMIDDEL-IDENTIFIER 
helpt u de aanwezigheid en kwaliteit van 
R1234yf-koelmiddel in aircosystemen van 
voertuigen te verifiëren, zodat u mogelijke 
schade aan uw aircoserviceapparatuur en 
bedrijf door koelmiddelverontreiniging kunt 
helpen voorkomen.

De MINI ID levert snelle en nauwkeurige 
koudemiddelanalyse in een op zichzelf staand, 
compact en uiterst draagbaar pakket. 

• Houdt apparatuur veilig - het afzuigen 
van vervuild voertuigkoelmiddel kan dure 
R1234yf-service- en terugwinningsapparatuur 
beschadigen

• Voorkomt vervuiling - vermijdt vervuiling van 
uw koelmiddeltoevoer met illegale mengsels, 
propaan of butaan uit voertuigen van klanten

Slechts handvol minuten werk!
Direct erna kan je service doen ipv meer dan 
een uur te wachten!

€1.356,84
Speciale tijdelijke actieprijs 

€899,-
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Totaalprijs samen

€ 1.055,-

Complete set met 10L gas
én 250€ statiegeld inclusief

• Lektest adaptor R1234YF ref. 53042-yf: 
• Steekwagen 10L
• 10L formeergas + fles
• Stikstofregelaar
• 14mm lagedruk koppeling 
• ¼ mannelijke adaptor

Voor R134 
Maximale bescherming met uitstekende thermische en oxidatieve 
stabiliteit. Vochttolerant. 
OEM goedgekeurd. 
Pag100 is ook bruikbaar voor PAG46.

ref. 92709-100-8 PAG100 in 240ml: €12,95 per stuk 
ref. 92709-100-32 PAG100 in 1l : €46,25 per stuk

Voor R1234yf 
Superieure smering en optimaal gemengd in het R1234yf koelmiddel. 
Deze gaat ook voor elektrische en hybride voertuigen

ref. 92709-yf-8 Compressor oil YF in 240ml: €24,25 
ref. 92709-yf-32 Compressor oil YF in 1l: €83,25

Universal fluor 
Universele UV dye geschikt voor R134A, R1234YF en Hybride 
voertuigen.

ref. 92708  Universal DYE in 240ml: €41,95 per stuk

Vanaf 100€ aankoop: -5%

Vanaf 200€ aankoop: -10%
Boven 300€ aankoop: -15%
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AQ-Tron Startbooster
ref. BAT/48297 
• Intern 12V 22Ah batterij
• 850A start
• Boostsnelheid: 2500A

Gysflash 30-12 Pl 
ref. GYS029668
• 30A multifunctionele acculader 

GYS GYSFLASH 100.12 
ref. 029415
• 12V 100A – 1200AH
• Ideaal bij diagnose


50 / 60 Hz  Icharge  V 

Charge


Maintenance
Ondulation/

Ripple
Charging 

curve


kg


mm


mm
IP 

220-240 V AC 75  W
4 A 6 V 8 < 70 Ah 8 < 130 Ah

<1.5 Ah/
month

<200 mV 
Rms IU0U 0.64 193 x 80 

x 52
150 x 246 

x 55 IP 65 1.6 m1 A
4 A 12 V 2 < 70 Ah 15 < 130 Ah

ARTIC 4000

MADE in PRC- EN 60335-2-29

Geleverd met :

Klemmen
(35 cm)

Aansluitingen 
- M6

(30 cm)

Mannelijke 
aansluiting

(85 cm)

Ref. 029583

Laden en onderhoud zonder toezicht verhogen de levensduur en 
optimaliseren de prestaties van de accu.

100% AUTOMATISCH LADEN

ACCU
LADER

6 / 12 V

De ARTIC 4000 (4 A) acculader is speciaal ontworpen voor het opladen van 6 en 12 V accu’s van 
stadsauto’s, motoren, jet ski’s en oldtimers. De ARTIC 4000 laadt automatisch en zonder toezicht op, 
is twee keer sneller dan traditionele laders en staat garant voor een automatische, micro-
processor gestuurde laadprocedure.

• Ontworpen voor het opladen van 6V en 12V loodzuur accu’s :
 -  6 V : 8 Ah tot 70 Ah en tot 130 Ah voor druppelladen.
 -  12 V : 2 Ah tot 70 Ah en tot 130 Ah voor druppelladen.

• 4 laadmodules bieden de gebruiker een maximale veelzijdigheid :
- SLOW  : beschermt de kleinere accu’s (< 15 Ah) tijdens het laden. 
- FAST  : ideaal voor de meeste 12 V accu’s.
- Speciaal KOU  : specifieke laadfunctie bij zeer lage temperaturen 
(kouder dan 5°C) en voor veeleisende Start & Stop accu’s (AGM).
- 6 V : ideaal voor het laden van 6 V accu’s van oldtimers (auto’s en 
motoren).

• Optimaal druppelladen : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op 
de accu aangesloten blijven. «Auto Restart» functie, in geval van stroomstoring,  
met geheugen voor gebruikte instellingen.

IDEAAL VOOR AUTO’S 

• De lader is beveiligd tegen kortsluiting, polariteitsomwisseling en overladen, 
en draagt zo bij aan het behoud van uw boord-elektronica. Anti-vonk systeem.
• Schakelt automatisch over op stand-by als de accu afgekoppeld wordt.  
• Eenvoudige bediening, voorkomt verkeerde handelingen. 

ZEER VEILIG IN GEBRUIK

• Compact design, licht en handig om mee te nemen.
• Eenvoudig aan te sluiten.
• Waterdichte en stofvrije shock-proof behuizing (IP65).

ERGONOMISCH

www.gys.fr

INTUÏTIEVE BEDIENING

Het LCD scherm geeft zeer nauwkeurig het 
verloop van de laadcyclus weer :  
- staat van de accu
- laadmodule
- real time accu-spanning
- verloop van de laadcyclus

Eenvoudig in gebruik

€ 45,-

€ 245,-

BATIUM 15-24
ref. 024526 
• 6V-12V-24V en 35 -> 225Ah (gel of zuur)
• Automatisch laden
• SOS recovery voor gesulfateerde batterijen
• Beschermd de boordelektronica

€ 149,-

€359,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€288,-

€768,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€519,-

ARTIC 4000
ref. 029583
• 6v EN 12v
• Optimaal druppelladen
• Ideaal voor oldtimers
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PRESSOL ADBLUE TROLLEY
ref. PRE 25335 770

• Mobiele trolley voor AdBlue Pressol
• Voor vaten 200/220 Liter
• In-line volumemeter (reset naar 0 mogelijk)
• 230V
• 950x840x270
• Debiet 35 l/min € 1.099,-

€ 48,- € 68,-

AdBlue
Hevelpomp
ref. APAC-1792.ULC 

AdBlue 
Rotatieve pomp
ref. APAC-1792.PR6 
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Mirka is nieuw in ons gamma. 
Als wereldleider in technologie voor oppervlakteafwerking 

en breed scala aan schuuroplossingen zorgen ervoor dat 
Mirka de specialist bij uitstek is.

Mirka DEROS 150 mm 
+ 4 dozen Gold Max 1XP80
ref. 2976922

• Krachtig zonder koolborstels en licht
• Soft start functie
• Centrale luchtinlaat – stof sneller weg
• Met Bluetooth om via een app controle 

te houden over het trillingsniveau

Mirka AOS-B 150
Exentrische schuurmachine 
+ damper + SR rozet
ref. 2976004

• Klein en ergonomisch
• 10.8V / 2.5AH Lithium
• 16u autonomie en 45min laadtijd
• Schuurdiameter 32mm

€ 499,- € 645,-

€ 1.049,-€ 499,-

Mirka Deos 70x198
ref. 2976919

• Schuurmachine stroken uitslag 3mm 
• + GRATIS 3 dozen Abranet schuurpapier

Sutdström 
volgelaatsmasker SR500 
+ SR570 in systainer
ref. 2976919
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UVP10 UV Plamuur 1,4 kg ● 45,50€/stuk

1 GRATIS DISPENSER TER WAARDE 
VAN 68,90€ BIJ AANKOOP VAN  

4 STUKS

UVPF10 UV Grondverf 1L ● 79,50€/stuk   
1 GRATIS UV THINNER TER 

WAARDE VAN 19,80€ BIJ AANKOOP 
VAN 1 UV PRIMER FILLER

PM40 Maskeerfolie 4x300m ● 35€/rol 

1 GRATIS MAGNETISCHE 
FOLIESNIJDER PER ROL!

PM50 Maskeerfolie 5x120m ● 28€/rol

1 GRATIS MAGNETISCHE 
FOLIESNIJDER PER ROL!

MBP10 Multi Blue Plamuur
 (afwerkingsplamuur) 1,6 kg ● 12,24€/stuk

5 + 1 GRATIS!

MSP20 Multi Soft Plamuur
 (multifunctionele plamuur) 2 kg ● 12,16€/stuk

5 + 1 GRATIS!

PF G40/B40/W40 Grondverf 4L ● 55€/stuk

1L VERHARDER GRATIS TER 
WAARDE VAN 14,20€ BIJ AANKOOP 

VAN 4L GRONDVERF! 

 SAS 010/030 Superior Primer ● 12,06€/stuk 

5 + 1 GRATIS!

+

+ +

+

GERKO’S PROMOTIES
WWW.GERKOPRODUCTS.COM

Sagola spuitpistolen

Toplevel: 4600 Extreme Instapmodel: Classic Lux

• Technologisch top
• Uitstekende service en garantie
• Strikte naleving van fabrikantseisen

€561,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€320,-

€134,70
Speciale tijdelijke actieprijs 

€95,-

PF(W/G/Z) Grondverf 2K HS  4:1 wit/grijs/zwart 4L. 59,60€
+ HPF10 Harder 4:1 GP100 NORMAAL 1L.    14,20€
Of + HPF20 Harder 4:1 GP100 SNEL 1L.   14,20€

Snel drogend - Gemakkelijk te schuren - Minder schuurstof -
Korte overspuittijden - Ook nat in nat te gebruiken

CC50 BLANKE LAK HS GC400 2:1. 5L.    65,30€
+HC25HS HARDER  GC100 Normaal 2:1.  2,5L.  53,90€
Of + HC26HS HARDER GC100 SNEL 2:1 2,5L.  53,90€

SP12 spuitplamuur                    14,59€

Bij aankoop van €300,- van bovenstaande Gerko producten 
⇒ GRATIS SAGOLA CLASSIC LUX SPUITPISTOOL
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NILFISK AERO 21-01 

• Zeer krachtige en compacte stofzuiger
• Nat en droog zuiger
• Push & Clean functie (Filterreiniging)
• 20L inhoud
• Met extra accessoires

€181,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€139,-

NILFISK  AERO 21-21
EXTRA STOPCONTACT VOOR MACHINE
(op bestelling)

€243,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€185,-

GSR 18V-55 Pick&Click set met 82 accessoires
ref. 06019H5209

• Accuschroefboormachine GSR 18V-55
• 2x GBA 18V 4,0Ah + lader GAL 18V-20 + 82 hoogwaardige accessoires
• Alles samen verpakt in Pick&Click L-Case

€414,95
Speciale tijdelijke actieprijs 

€299,-
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Sterk staaltje trax gewichten
ref. PR0000009

• Gewichten Type 200C 5 t/m 30 gram, 100 
stuks

• Gewichten Type 610E 4 x 5 / 4 x 10, 50 stuks
• Ventielen Type TR413, 100 stuks
• Ventielsleutel, 1 stuks
• Montagepasta 5 kg, 1 stuks

+ GRATIS Prema 
   bandenspanningsmeter 
   t.w.v. €14,95

€185,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€129,-

BANDENACCESSOIRES

Originel Michelin 
Bandenvulmeter Eurodainu 

0,7-12 bar 10-170 PSI
ref. 5199356

€49,95

Caramelschijf conisch 
inclusief as max 4000 rpm
ref. 1832027

Ideaal voor het verwijderen van lijmresten en 
vuil op velgen en wielen. Kan ook gebruikt 
worden voor stickers, letters en lijmresten op 
carrosserie te verwijderen.

€19,95

3 rollen kleefgewicht 
+ gratis wandbeugel
ref. PR0000008

ZEER SCHERPE AANBIEDING !!!

3 rollen kleefgewichten à 6kg
 
+ Gratis wandbeugel t.w.v. €19,-

€99,95
Nu voor slechts

€89,95
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Bazooka: Bandenvulapparaat
Ref: BB09L

• Eenvoudig te vullen via de 
persluchtaansluiting

• 9L tank (voldoende voor auto’s en 
bestelwagens)

€459,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€369,-

Bazooka: Bandenvulapparaat
Ref: BB06L 

• Eenvoudig te vullen via de 
persluchtaansluiting

• 6L tank (voldoende voor auto’s en 
bestelwagens)

€337,59
Speciale tijdelijke actieprijs 

€279,-

EXTRA DEAL voor beide producten: 
2 stuks uit promokrant -5%    /    3 stuks uit promokrant: -10%

€ 40,-/stuk

€ 295,-

Wheel Trolley
ref. AHC 63000CKWT

• Tot max 180kg belastbaar
• Diameter 630mm
• Voor 4 wielen
• Minimale aankoop: 4pcs

Wheel Caddy
ref. AHC 65015000

• Draagkracht 200kg
• Compatibel met Wheel Trolley
• luchtbanden
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Compac Krik
Ref: 2T-77

• Ultra lage bouwhoogte 77mm
• Heel laag en toegang onder “elk” voertuig
• Bereikbaarheid voor diep gelegen 

hefpunten
• GRATIS EXTRA VERLICHTING CSL

€389,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€299,-

Fit Line 41A Bandendemonteerder 
ref. COR-0-11901412/39

• Klembereik buiten 10-21” • Klembereik binnen 12-24”
• Max wieldiameter 1040mm
• Luchtdrukaansluiting 8-10bar noodzakelijk
• Motor 1,1KW 230V • Exclusief bandenblazer
• INCLUSIEF: montage & indienststelling!

Afgebeelde hulparm HTB21 is optioneel 
ref. SICE-8-11900261: €650,00

€ 1.785,-

Slime bandenreparatieset  
Ref: 50050

VOORDELEN:
• Je band hoeft niet direct vervangen te worden, 

geen krik nodig
• Repareer een lekke band in 15 minuten, of zelfs 

nog sneller
• Slime is op waterbasis en kan gemakkelijk uit de 

band gespoeld worden

Bij minimum 6 stuks afname:

€35,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€25,-/stuk
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Op zoek naar laadoplossingen?  
Wij zorgen voor advies, installatie en een volledige service.

Onze EV specialist kan u verder helpen: steve@ide-automotive.be

• Bedrijfsauto: overzicht verrekening werknemer – werkgever
• Slim opladen

SMAPPEE WALL
Intelligent opladen en volgens de 

energiebehoefte van het huis

SMAPPEE EVBASE
Slim opladen voor bedrijven met controle over uw energie

KEMPOWER
• De mobiele DC charger
• Input: 32A of 63A 
• Output: 40KW of simultaan 20KW
• Robuust en te gebruiken in alle 

weersomstandigheden

EVBOX Businessline G4
De referentie voor publiek laden

EVBOX ELVI
Het enige thuislaadstation dat u 
ooit nodig zal hebben.

THUISLADEN

ZAKELIJK LADEN
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Multimedia 

MOTOROLA MOTO G9 PLAY (GROEN OF BLAUW)
 
• 6.5” SCHERM
• TRIPLE CAMERA 48+2+2 MP
• 64GB & 4GB RAM
• KRACHTIGE 5000MAH BATTERIJ (TOT 3 DAGEN)
GRATIS BACKCASE 

SAMSUNG GALAXY XCOVER 4S
 
• 5” SCHERM
• SPATWATER, SCHOK & STOF BESTENDIG
• 16MP CAMERA
• 32GB & 3GB RAM
• DUAL SIM
GRATIS BESCHERMGLAS (INCL AANBRENGEN)

APPLE IPHONE 12 PRO 128GB NIEUW
 
• 6.1” OLED SCHERM
• SPATWATER & STOF BESTENDIG 
• TRIPLE CAMERA & 4K FILMEN
• 5G VERBINDING
• 128GB & 6GB RAM
GRATIS BESCHERMGLAS (INCL AANBRENGEN)

Indien er prijs voor een ander toestel of herstelling moet gemaakt worden, 
mail naar: stijn@ide-automotive.be

SMARTPHONE DEALS

€ 140,-

€ 205,-

€ 950,-
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Druppelladers Bosch C3 
ref: 018999903M

Met deze acculader van Bosch laad jij ge-
makkelijk loodaccu’s op met een maximale 
capaciteit van 120 Ah. De lader heeft twee 
standen waardoor jij kunt bepalen hoe snel 
de accu wordt opgeladen.
• Uitgangsspanning: 6/12 Volt
• Laadstroom: 4 Ampère
• Minimale capaciteit accu: 5 Ah
• Maximale capaciteit accu: 120 Ah
• Type accu: lood-zuur, AGM, gel

€69,90-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€55,-

Lader bosch
Bat 645

• 12V 45A – 24V 22A
• Zachte laadfase voor lege batterijen
• Sterke behuizing

€830,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€595,-

Lader bosch
Bat 690 
ref: 0687000164

• 12V 90A – 24V 45A
• Zachte laadfase voor lege batterijen
• Variabele modus tijdens update ECU’s
• Back-upmodus en buffermodus
• Sterke behuizing

€1380,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€925,-

OP = OP



De kostprijzen zijn excl. BTW

Eenvoudig, snel en productief reinigen
• Reinigen in één enkele beweging en direct 

een beloopbare vloer achterlaten
• Twee instellingen voor doseren van water 

en een rode LED indicator die aangeeft 
wanneer het water op is

• Ergonomisch handgreep voor comfortabe-
le bediening met één hand of twee handen

Verlaagde totale kosten voor reiniging
• Flexibele reiniging: ‘Eco flow’ voor lichte 

vervuiling en ‘double flow’ voor vlekverwij-
dering en zwaardere vervuiling

• Alle funkties stoppen wanneer de bedie-
ningsstang rechtop staat: geen borstel of 
zuigmond op de vloer en geen vloeistof op 
de vloer als de machine uit staat

• Robuust aluminum frame garandeerd een 
hoge betrouwbaarheid en een lange le-
vensduur

• Doseerknop op de schoonwatertank om al-
tijd het juiste percentage reinigingsmiddel 
te hebben

€1327,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€959,-

Nilfisk kuismachine
Ref: 1074081100

Nilfisk maxxi 375: 
NAT – EN DROOGSTOFZUIGER 
MET 3 MOTOREN!
Ref: 50000422

• Efficient en zuining
• Roestvrijstalen tank met grote capaciteit
• Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken
• Geïntegreerde afvoerslang aan de onder-

kant v d tank
• 3.6KW – 75L – 3600L/min

€619,-
Speciale tijdelijke actieprijs 

€469,-

OP = OP



IDE AUTOMOTIVE PITTEM

Brugsesteenweg 91
8740 Pittem

Tel. +32 (0)51 46 78 11

pittem@ide-automotive.be

IDE AUTOMOTIVE MALDEGEM

Krommewege 46
9990 Maldegem 

Tel. +32 (0)50 71 30 61

maldegem@ide-automotive.be

IDE AUTOMOTIVE GENT

Industrieweg 122/L
9032 Wondelgem (Gent)
Tel. +32 (0)9 225 90 96

gent@ide-automotive.be

www.ide-automotive.be

Alle kostprijzen in deze brochure zijn geldig zolang de voorraad strekt.


