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Voorwoord

In 2018 zijn wij gestart met het uitbrengen van 

het Elgersma magazine. Door twee keer per 

jaar dit blad uit te brengen, laten wij u kennis 

maken met producten en diensten waarmee 

Elgersma u van dienst kan zijn. Ons aanbod is 

enorm gevarieerd en daarom blijven wij ons 

magazine de komende jaren uitbrengen om 

de veelzijdigheid van het assortiment onder de 

aandacht te brengen.  

In deze uitgave laten we u graag 

kennismaken met een aantal vertrouwde en 

nieuwe productgroepen. Met de komende 

vakantieperiodes voor de boeg hebben 

wij diverse artikelen geselecteerd die van 

pas kunnen komen tijdens het reizen. Ook 

geven wij u in het kader van ‘Veilig werken 

aan elektrische voertuigen’ een kijkje welke 

verplichtingen hier bij spelen en in welke wijze 

wij u daarbij kunnen ondersteunen! 

Heeft u al van ELSA gehoord? Neem een kijkje 

op pagina 30 van de catalogus om te zien 

welke voordelen dit concept voor u in huis heeft. 

Met de kennis die Elgersma in huis heeft, zijn wij 

dé partner voor u!

Elgersma, maakt het makkelijk voor u!

Henri van Hout
Directeur Elgersma
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EVEN VOORSTELLEN…. 
Wij hebben een samenwerkingsverband 
met gecertificeerd hoger veiligheids
kundige Jose Marin van Safety Assist. Als 
hoger veiligheidskundige geeft hij binnen 
verschillende organisatielagen inzicht aan 
medewerkers en leidinggevenden over (on)
veilige arbeidssituaties. Hij doet dit middels 
het geven van trainingen, opleidingen, 
voorlichting en het geven van advies op 
basis van onderzoek. 

Tijdens het werken aan waterstofauto’s 
moet er worden voldaan aan de ATEX
verplichtingen. Samen met Jose is er een 
ATEXdocument opgesteld. Dit document 
is er om dealerbedrijven op een praktische 
en efficiënte manier te ontzorgen bij de 
verplichtingen en het opstellen van het 
verplichte explosie veiligheidsdocument 
(EVD). 

Kenmerken van waterstof 
Het gebruik van energie houdt altijd 
veiligheidsrisico’s in. Waterstof is een 
redelijke nieuwe vorm van energie voor 
personenauto’s. Zo is waterstof zeer licht 
ontvlambaar, zeer vluchtig, kleur, geur 
en smaakloos en kan deze niet worden 
opgemerkt door een persoon.

Hoewel de risico’s en beheers maatregelen 
van waterstof binnen uw dealerbedrijf 
zelf opgepakt kunnen worden, is het voor 
velen een compleet nieuwe wereld. Het 
kost dan ook veel tijd en energie om 
voldoende kennis in huis te verzamelen 
over de complexe wet en regelgeving. 
Door dit uit te besteden aan een externe 
veiligheidskundige, kan uw tijd en energie 
direct gestoken worden in het eigen maken 
van het veilig omgaan met waterstof. 

In de praktijk 
Samen met Hyundai is er een goede basis 
gelegd voor de risicobeoordeling en een 
praktisch EVD voor het veilig werken aan 
waterstofauto’s. “De eerste 2 trajecten 
voor een autoschadeherstelbedrijf en een 
dealerbedrijf zijn positief afgerond”, aldus 
onze expert Jose. Op naar nog veel meer! 

IS UW DEALER BEDRIJF  
KLAAR VOOR DE TOEKOMST?
MAAK UW WERKPLAATS GEREED VOOR HET  
WERKEN AAN DUURZAME VOERTUIGEN

WE-POWER
WATERSTOF EN ELEKTRISCH

WE-POWER is hét concept dat importeurs 
 en dealers ondersteunt bij alle benodigde 
 aanpassingen in de bedrijfsvoering 
rondom  het veilig werken aan hybride 
en  zero-emission auto’s. Elgersma 
ondersteunt  middels analyses en een 
compleet  assortiment aan producten voor 
het veilig  werken aan deze auto’s. 

WAT KAN ELGERSMA  
VOOR U  BETEKENEN?
1.  Producten voor werkplaatsinrichting
2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
3. Speciaal gereedschap
4. Opstellen van een EVD
5.  Auditing, training en consultancy

Wilt u meer informatie over 
 WE-POWER? Kijk dan eens op 
 onze website www.elgersma.nl

WATERSTOF  
TOT NADENKEN 
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VIA SINGLE SIGN ON 
DIRECT INLOGGEN  
BIJ GESELECTEERDE  
LEVERANCIERS

Via Single Sign On (SSO) 
heeft u de mogelijkheid om 
rechtstreeks in te loggen en 
te bestellen op de webshops 
van diverse geselecteerde 
leveranciers, zonder 
opnieuw in te loggen.

VOORDELEN:
•  Slechts 1 keer inloggen voor 

meerdere bestelplatforms
•  Profiteer van de scherpe  

prijzen via Elgersma
•  Bespaar op uw 

administratiekosten >   
facturatie op 1 factuur

•  Facturatie via uw importeur 
mogelijk

MET ONDERSTAANDE LEVERANCIERS WERKEN WIJ O.A. D.M.V. SINGLE SIGN ON (SSO):

Speciaal voor het veilig werken aan 
hybride en elektrische auto’s vindt u 
diverse producten in ons assortiment. 
Zorg ervoor dat u altijd goed beschermd 
bent tijdens uw werkzaamheden om 
ongelukken te voorkomen. 

WERKPLAATS

PVC PAAL
Art.nr. 5050001

VOET T.B.V. PAAL
Art.nr. 5050002

PVC KETTING 
Art.nr. 5050003

SIGNING
Hoogspanning levensgevaar bord 200x350 mm.
Art.nr. 9080367

BOLLÉ SPHERE 
GELAATSSCHERM 
Een uitzonderlijk gezichtsveld van 180°. 
Makkelijk op te zetten met zijn in de hoogte 
en de breedte verstelbare kap en hoofdband. 
Past zich aan alle vormen en toepassingen aan. 
Beschermt tegen elektrische schokken.
Art.nr. 5050006

PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN 

HONEYWELL ELECTRASOFT 
LATEX CLO HANDSCHOENEN
Speciaal gemaakt voor een werkspanning 
van maximaal 1.000 Volt en voldoet aan de 
EN 60903 norm. Uitstekende isolerende 
eigenschappen.
Art.nr. 5050005

GEREEDSCHAPSET

MULTIMETER HYBRIDE 
VOERTUIGEN 
Speciaal ontwikkeld voor hybride voertuigen  
en alle andere motorvoertuigen.
Art.nr. 8402255

GEREEDSCHAPSET  
GEDORE HYBRIDE 53-DELIG 
Een complete gereedschapset voor het 
onderhouden en repareren van hybride en 
elektrische voertuigen. Alle gereedschappen 
zijn geïsoleerd volgens de norm EN 60900.  
De gereedschappen worden opgeborgen in  
de bijgeleverde Sortimo LBoxx. 
Art.nr. G297906

VEILIG 
WERKEN

NIEUW ALLEEN VERKRIJGBAAR VIA ELGERSMA!

EV REEL

Hoe het precies werkt? 
Bekijk dan de video! 

Elektrisch rijden is meer en meer in opkomst.
Steeds meer mensen ervaren het ongemak van 
losse kabels die rondslingeren, vies worden en 
beschadigd raken. Deze haspel kan gemakkelijk 
in de kofferbak worden geplaatst en zorgt voor 
het makkelijk oprollen en opbergen van de 
laadkabel. Bestellen mogelijk vanaf 250 stuks  
en te bedrukken met eigen logo.
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* Na de proefperiode kun je van de service gebruik blijven maken door een abonnement te nemen
** Op Smartphone Connected-systemen kun je TomTom Services (zoals realtime Traffic en Flitsers) ontvangen door de internetverbinding van je telefoon via Bluetooth te delen. Op systemen 

inclusief SIM-kaart en data (GO Premium) kun je TomTom Services ontvangen via een ingebouwde SIM-kaart. In het buitenland worden hiervoor geen extra data- of roamingkosten berekend. 
Meer informatie: tomtom.com/connect 20180767 Showcard A5 Drive EM

NIET-VERBONDEN VERBONDEN

START 42 | 52 | 62 GO BASIC GO ESSENTIAL GO PREMIUM

Schermafmeting 4,3", 5", 6" 5", 6" 5", 6" 5", 6"

Type touchscreen Resistief Resistief Interactief, capacitief Interactief, capacitief

Lifetime Maps Europa Europa Europa Wereld

Waarschuwingen voor flitsers Proefperiode van 3 maanden* Proefperiode van 3 maanden* Proefperiode van 6 maanden* Lifetime

Lifetime TomTom Traffic Via een smartphone** Via een smartphone** Inclusief SIM-kaart en data

Updates via Wi-Fi® • • •

Smartphoneberichten • • •

TomTom Road Trips en MyDrive • • • •

Last Mile Navigation • • •

Handsfree bellen • •

Geschikt voor Siri en Google Now™ • •

Actieve magnetische houder • •

IFTTT - Koppeling met slimme apparaten •

20180767 Showcard A5 Drive EM.indd   1 2019-03-08   13:20:05

UPDATES INSTALLEREN VIA WIFI

Bij alle TomTom GO-modellen is het mogelijk om 
beschikbare updates te installeren via Wifi, met als 
grote voordeel dat het updateproces veel eenvoudiger 
en sneller verloopt. Omdat er geen computer nodig is, 
worden  geïnstalleerde antivirus- of firewall software 
namelijk slim omzeild. Kwestie van inloggen op een 
beschikbaar netwerk, de gewenste updates aanvinken 
en de updates staan binnen no-time op het systeem. 

MAAK JE EIGEN ROUTE MET
TOMTOM MYDRIVE

Gebruik de TomTom MyDrive-website of -app om je 
perfecte rit te plannen en samen te stellen. Vind en 
boek de beste eetgelegenheden en accommodaties 
met TripAdvisor-beoordelingen, en voeg deze toe aan 
je route. Synchroniseer ze via Wi-Fi® naar je systeem 
en je kunt meteen op pad.

Plan je route op mydrive.tomtom.com

PIONEER navigatiesystemen: 
Multimedia gecombineerd met navigatie
Pioneer combineert autonavigatie, 
multimedia en gebruikersgemak in haar 
navigatiesystemen. Stemherkenning, 

PIONEER INBOUWNAVIGATIE 
AVIC-Z710DAB. 
Gelijk aan AVICZ6110BT, met als extra:
•  DAB+ Digital Radio, kraakvrij luisteren naar 

alle landelijke en regionale publieke en 
commerciële radiostations

Art.nr. 622711

PIONEER NAVIGATIE  
AVIC-Z6110BT
GEHEEL NIEUW NIVEAU 
SMARTPHONECONNECTIVITEIT
•  Navigatiedekking van 45 landen
•  6.2 inch hoogwaardig touch beeldscherm
•  CD/DVD speler
•  Ingebouwde Wifi voor draadloze Apple CarPlay
•  Bluetooth handsfree bellen en audio streaming
•  Gedeeltelijk afneembaar front
Art.nr. 1000630

Bij Elgersma kunt u ook terecht voor 
alle benodigde inbouwmaterialen. 
In de E-shop zijn er tevens 
complete autospecifieke pakketten 
samengesteld voor nog meer 
bestelgemak.

UNIEKE HOUDER VOOR 
TOMTOM NAVIGATIESYSTEMEN
Een door ons nieuwe ontwikkelde unieke 
houder voor montage van de TomTom in de auto. 
De meegeleverde voedingskabel kan keurig 
worden weggewerkt, hierdoor is deze houder 
ideaal voor het integreren van de TomTom in 
de auto. Naast montage op de Astijl, kan deze 
houder nu ook met middenconsole gemonteerd 
worden.

SPECIAAL ONTWIKKELD  
DOOR ELGERSMA! 
Kijk in de E-shop voor alle  
semi-integratiepakketten.

NIEUW
uitgebreide kaartendatabases, Parrot
koppeling met de telefoon en de 
beleving van multimedia zijn allen op 
vooruitstrevende wijze doorgevoerd in 
hun producten.

UW NAVIGATIE-
SPECIALIST!

Elgersma is distributeur van TomTom en Pioneer
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OP VAKANTIE…

WAECO MOBICOOL KV30
Deze thermoelektrische koelbox is geschikt 
voor aansluiting in de auto en netstroom  
(12V / 230V). De inhoud bedraagt 29 liter en 
heeft een stahoogte voor 2literflessen. Koelt  
tot max 18 °C. Garantie 2 jaar.
Art.nr. 9193635

WAECO COOLFUN PB266
Deze thermoelektrische koelbox is geschikt voor 
aansluiting in de auto (12V). De inhoud bedraagt 
25 liter en heeft een stahoogte voor 2literflessen. 
Koelt tot max 18 °C. Garantie 2 jaar.
Art.nr. 9193630

KOELBOXEN VERMAAK OP DE ACHTERBANK

UNIVERSELE TABLETHOUDER 
Inhoud:
• 1x tablethouder voor Apple en Android
•  1x headrest dockstation (houder voor op  

de autostoel) 
• 1x autolader 12v plug
• 1x jack plug voor connectie infrarood functie
Art.nr. 1024058

VISION DUALDVD 
ENTERTAINMENT PAKKET
De set Vision Semi touch DVD is een compleet 
entertainment systeem voor in de auto:
• Geschikt voor iPhone of Android telefoons.
• LCD displays 7 inch (2 stuks).
•  Inclusief 2 DVD spelers (ieder scherm heeft 

zijn eigen DVD speler). 
• Draadloze hoofdtelefoons infrarood (2 stuks).
•  Console bekleed met kunstleder of origineel 

leder.
Art.nr. VIS400ZW 
Bekijk ook de andere pakketten:  
VIS300ZW / VIS200ZW / VIS100ZW

EHBO-SET RODE KRUIS
Compacte Rode Kruis EHBOset ‘Mini’ voor hulp 
bij kleine verwondingen.
Art.nr. 445300

CAR SAFETY PACK
Stuur uw klanten veilig de weg op met de 
Car Safety Pack. Deze uitgebreide tas bevat 
de noodzakelijke veiligheidsproducten van 
kwalitatief hoog niveau. Alle producten zijn 
gecertificeerd, gehomologeerd of getest.
Art.nr. 1100320

VEILIGHEID IN DE AUTO

Met de juiste producten in de auto zorgt u ervoor 
dat de rit aangenaam verloopt en u ontspannen 
aankomt op uw vakantieadres. 

SPINDER XPLORER
Veilige en betrouwbare kantelbare fietsendrager 
voor het transport van 2 fietsen. Zadelpen (buis) 
bevestiging mogelijk, dus geen belasting op 
bijvoorbeeld een carbon frame van de fiets. 
Verlichting via gecombineerde 7 & 13 polige 
(Jaeger) stekker. 
Art.nr. SP11008

PRO-USER AMBER II
De Amber II is een eenvoudig te monteren 
fietsendrager voor het transport van 2 fietsen. 
Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige 
(Jaeger) stekker.
Art.nr. PRO91729

THULE VELOSPACE XT 938
De Thule VeloSpace XT 938 is speciaal 
geschikt voor het vervoer van ebikes en zware 
mountainbikes. Het groot laadvermogen en de 
extra ruimte tussen wielhouders (25 cm) zorgen 
er namelijk voor dat zware fietsen gemakkelijk 
te plaatsen zijn. Verlichting via 13 polige stekker. 
Art.nr. T938000

THULE MOTION XT
De Thule Motion XT dakkoffer is uitermate all
round dakkoffer. Dankzij de afmetingen en het 
aerodynamische design kunt u deze dakkoffer 
op vrijwel iedere auto monteren. Voorzien van 
het nieuwe SlideLocksysteem. Hierdoor sluit het 
deksel automatisch af en geeft het aan wanneer 
de dakkoffer veilig gesloten is. Verkrijgbaar in 
diverse maten.
Art.nr. T629201 / T629801

DAKKOFFERHOES THULE
Thule hoes voor over de dakkoffer. Voor 
bescherming van de koffer tegen krassen en 
stof tijdens opslag. Geschikt voor alle dakkoffers 
maat S/M/L. 
Art.nr. T698400

THULE FORCE XT 
De Thule Force XT dakkoffer is het nieuwste 
model van Thule, uitgerust met het Power
Click montagesysteem met een geïntegreerde 
krachtindicator voor een snelle en veilige 
bevestiging. Verkrijgbaar in diverse maten.
Art.nr. T635200 / T635700 / T635800

GENOEG 
RUIMTE VOOR 
EXTRA BAGAGE

FIETSENDRAGERS

DAKKOFFERS

NIEUW

Bekijk ook het brede aanbod 
aan accessoires in de E-shop!

10 |  ELGERSMA |  VAKANTIEARTIKELEN ELGERSMA |  FIETSENDRAGERS & DAKKOFFERS |  11



NIEUW IN HET 
ASSORTIMENT

BLACK & DECKER  
STARTKABEL 12V
Boost de accu in het voertuig. Dankzij deze 
noodstarter heeft u geen startkabels meer nodig. 
Stop één sigarettenaansteker in het voertuig met 
de lege accu en de andere sigarettenaansteker 
in het voertuig met een volle accu. Dankzij de 5 
meter lange kabel is dit gemakkelijk te voltooien. 
Volg via het indicatielampje de status van het 
opladen. Gemiddelde oplaadtijd is 20 minuten.
Art.nr. 1100715

WHEEL TROLLEY EASY LIFT
De Wheel Trolley Easy Lift is een gloednieuwe 
uitvinding en daarbij de meest ergonomische 
variant binnen het wielentrolley assortiment. 
Voorkomt fysieke klachten bij werknemers.

•  Past de hoogte aan in verhouding tot  
de belasting

• Ontworpen voor 4 wielen
•  Standaard geleverd met remmen op  

2 zwenkwielen
• Maximale draaggewicht: 180 kg
• Diameter: 700 mm
• Hoogte: 240580 mm
Art.nr. 3045120

STEL ZELF  
UW PRODUCT 
SAMEN BIJ 
ELGERSMA

Wij verzorgen de veiligheidstassen voor diverse 
automerken. Op het gebied van veiligheidsproducten mag 
Elgersma zich met recht expert noemen. Ons aanbod hierin 
is dan ook zeer compleet. Zo kunnen wij uw veiligheidstas 
volledig naar uw wens ontwerpen en voorzien van de 
gewenste inhoud. Uw eigen customized veiligheidstas! 

Alle veiligheidstassen worden door ons zelf samengesteld, 
ingepakt en verstuurd. In 2018 hebben wij in totaal 75.000 
tassen voor onze klanten samengesteld en ingepakt.  

HOE GAAT DIT PROCES NU  
EIGENLIJK IN ZIJN WERK? 
1.  Samen met u zetten wij al uw wensen en behoeften  

op een rijtje voor het samengestelde product.  
2.  Zodra het product is samengesteld en de bestelling  

is geplaatst, gaan wij direct voor u aan de slag.  
De producten worden besteld bij onze leveranciers  
en verzamelt in ons magazijn. 

3.  Alle producten zijn binnen, dus het inpakken kan gaan 
beginnen! Onze eigen medewerkers voegen alles  
samen en zetten het klaar voor verzending. 

4.  Indien gewenst kunnen wij het product voor u op 
voorraad houden en op verzoek afsturen. 

Naast veiligheidstassen kunnen wij nog veel meer  
voor u samenstellen. Enkele voorbeelden zijn: 
•  TomTom bundels
•  Waspakketten
•  Relatiegeschenken 
•  Seizoenspakketten 
•  En nog veel meer… 

Heeft u een specifieke wens? Laat het ons weten,  
alles is mogelijk! 

AUTOHOES/COVER
Bescherm de auto’s op het bedrijven terrein met 
deze waterdichte hoes. Verkrijgbaar in maten 
S/M/L/XL/XXL.
Art.nr. 4190002/4190003/4190004/4190005/ 
4190007

JBL TRIP
Met de JBL TRIP heeft u een draadloze speaker 
en carkit in één. Deze plug & play carkit heeft 
een klem waarmee u hem eenvoudig bevestigt 
aan de zonneklep van de auto. De ingebouwde 
accu gaat tot wel 8 uur lang mee. 
Art.nr. 1290070

CAR VACUUM CLEANER  
12V 60W
Gemakkelijk uw auto schoonmaken na een on
gelukje? Zelfs gemorste vloeistoffen in de auto zijn 
niet langer een probleem. Steek de stekker in de 
12v sigarettenplug van uw auto en u kunt een
voudig stofzuigen met deze nat/droogstofzuiger.
Art.nr. 1100716

PIONEER DEQ-S1000A 
Makkelijk te installeren en weg te bergen 
universele soundprocessor. DEQS1000A is 
ontworpen om het geluid van uw originele 
standaard stereo en luidsprekers te verbeteren. 
Maakt verbinding met Apple iOS & Android
toestellen en maakt gebruik van de Pioneer 
Sound Tuneapp voor instellingen en 
audiofuncties van hoge kwaliteit.
Art.nr. 622725

GOJAK 4500
Belastbaarheid: 575 kg (2300 kg 4 stuks)
Hefmechanisme: bidirectionele ratel met 
dubbele pal.
Bandenmaat: voor banden tot 500 mm breed
Wielmaat: 13 tot 22 inch
Art.nr. 3045125

GOJAK 
VOERTUIGVERPLAATSERS
GoJak is ontwikkeld om auto’s in werkplaatsen, 
showrooms en carrosseriewerkplaatsen 
gemakkelijk te kunnen verplaatsen, maar is ook 
van onschatbare waarde op parkeerplaatsen 
en voor veel noodhulpdiensten. Om tegemoet 
te komen aan de verschillende asbreedtes, 
wielbasis, wielafmetingen en bandbreedten is 
elke GoJak zelf ladend gemaakt.

GOJAK 5000
Belastbaarheid: 590 kg (2360 kg 4 stuks)
Hefmechanisme: bidirectionele ratel met 
dubbele pal.
Bandenmaat: voor banden tot 230 mm breed
Wielmaat: 13 tot 16 inch
Art.nr. 3045126

NIEUW
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NIEUWE COLLEGA! 
Rien van Soelen is sinds februari bij  
ons werkzaam als meewerkend voor-
man logistiek. Hij is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse aansturing en  
coördinatie van het magazijn. 
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NIEUW

Het assortiment van Elgersma 
is uitgebreid met de producten 
van Beta Tools. Beta is leider 
in Italië op het gebied van 
professionele gereedschappen 
en accessoires en levert 
meer dan 12.000 producten. 
De producten van Beta 
Tools kenmerken zich door 
hun hoge kwaliteit. Dit 
wordt ondersteund door het 
behaalde ISO 9001 certificaat. 

BETA GEREEDSCHAPWAGEN 
C24/8
Gereedschapwagen uitgerust met 8 laden, 
voorzien van kogelgeleiding en rubber 
matten.

Kenmerken:
•  Hoogwaardig ABS werkblad
•  Centraal veiligheidsslot
•  Totaal draaggewicht 800 kg
•  Afmetingen 740 x 445 x 955 mm

Leverbaar in:
Oranje  Art.nr. 1900001
Grijs  Art.nr. 1900002
Rood  Art.nr. 1900003

GEREEDSCHAPSETGereedschapset

M10

M60

M130

M100 M199 M202 M85 M295

M230

 

956C 
Bougiedopsleutel, 2 st.

 

1737AC 
Staalborstel

 

412/SP19P 
Spiraalborenset, 19 st.

 

720LC 
Slagdoppen, 3 st.

 

1149F 
Autom. draadstriptang

 

1687/S4 
Precisiehaken, 4 st.

8889P2

Gereedschapwagen uitgerust met 8 laden voorzien 
van kogelgeleiding en rubber matten.

Kenmerken
• Hoogwaardig ABS werkblad.
• Centraal veiligheidsslot.
• Totaal draaggewicht 800 kg.
• Afmetingen 740 x 445 x 955 mm (LxDxH)

Oranje -  024002091
Leverbaar in 

Grijs -  024002092
Rood -  024002093

 

315-
DELIG

M33 M40 M45 M55

€ 2595,-€ 3950,-
Normaal: Nu:

Compleet:

95
5 

m
m

445 m
m

740 mm

www.betabenelux.nl

 

BESTEL VIA DE E-SHOP

GRATIS

800
kg

SPIRAAL-
BOORSET,  
19 ST
Art.nr. 1900450

PRECISIE-
HAKEN,  
4 ST
 Art.nr. 1900452

STAAL-
BORSTEL
Art.nr. 1900512

AUTOM. 
DRAAD-
STRIPTANG
Art.nr. 1900455

BOUGIEDOP-
SLEUTEL,  
2 ST
Art.nr. 1900460

SLAGDOPPEN, 
3 ST
Art.nr. 1900470

Gereedschapset

M10

M60

M130

M100 M199 M202 M85 M295

M230

 

956C 
Bougiedopsleutel, 2 st.

 

1737AC 
Staalborstel

 

412/SP19P 
Spiraalborenset, 19 st.

 

720LC 
Slagdoppen, 3 st.

 

1149F 
Autom. draadstriptang

 

1687/S4 
Precisiehaken, 4 st.

8889P2

Gereedschapwagen uitgerust met 8 laden voorzien 
van kogelgeleiding en rubber matten.

Kenmerken
• Hoogwaardig ABS werkblad.
• Centraal veiligheidsslot.
• Totaal draaggewicht 800 kg.
• Afmetingen 740 x 445 x 955 mm (LxDxH)

Oranje -  024002091
Leverbaar in 

Grijs -  024002092
Rood -  024002093

 

315-
DELIG

M33 M40 M45 M55

€ 2595,-€ 3950,-
Normaal: Nu:

Compleet:

95
5 

m
m

445 m
m

740 mm

www.betabenelux.nl

 

BESTEL VIA DE E-SHOP

GRATIS

800
kg
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KLANTEN GEVEN  
ELGERSMA EEN 8,3! 
Elgersma stelt de mening van haar 
klanten erg op prijs. Door jaarlijks 
een klanttevredenheidsonderzoek te 
houden, kunnen we monitoren waar 
onze sterke punten liggen en op welke 
punten wij ons kunnen verbeteren. Naast 
het jaarlijkse onderzoek, zijn we recent 
gestart met het meten van continue 
tevredenheid op bepaalde onderwerpen. 
Op deze manier kunnen we ook 
tussentijds verbeteringen aanbrengen.

WAT HEBBEN WIJ MET  
UW MENING GEDAAN?
Een greep uit de punten die  
we hebben aangepakt: 

•  De zoekfunctie op de Eshop is 
geoptimaliseerd. Zo hebben we o.a. 
geanalyseerd op welke woorden onze 
klanten zoeken en deze toegevoegd 
aan onze database. 

•  Er zijn meer filters en kenmerken in 
de Eshop aangebracht, zodat u nog 
gerichter uw producten kunt vinden.

•  De productinformatie is uitgebreid en 
de montagetijden zijn toegevoegd. 
Tevens is de bruto adviesprijs ex. BTW 
nu op voorhand al zichtbaar.

•  De chatfunctie is toegevoegd, zo 
kunt u snel en gemakkelijk met onze 
medewerkers communiceren.

•  De frequentie van de maandacties is 
aangepast naar wens van de klant 
en ze worden meer functiegericht 
gestuurd.

•  In het proces van backorders hebben 
wij verbeteringen doorgevoerd. Zo 
bellen wij o.a. onze klanten nu op als 
iets in backorder valt en stellen wij een 
alternatief product voor. 

Heeft u wensen of verbeterpunten  
voor Elgersma en de E-shop? 
U kunt deze punten altijd aan ons 
doorgeven via marketing@elgersma.nl

‘DE FEEDBACK VAN  
ONZE KLANTEN  
IS VOOR ONS ERG 
BELANGRIJK’
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INNOVATIE, 
KWALITEIT EN 
TOEGEVOEGDE 
WAARDE
Innotec is dé specialist in kwalitatief hoogwaarde producten 
voor de Automotive Aftermarket. Ze ontwikkelen innovatieve 
en kwalitatief hoogstaande onderhouds-, reparatie- en 
reinigingsproducten voor professioneel gebruik.

HIGH-TEF OIL 500ML
Hoogwaardige smeerolie op basis van PTFE. 
Bijzonder goede smering onder hoge druk en 
binnen een breed temperatuurbereik van 50°C 
tot +250°C.
Ar.nr. 5090410

FUEL PLUS 250ML
Zeer effectieve toevoeging voor het volledige 
brandstofsysteem van benzinemotoren. Het 
product optimaliseert de verbranding waardoor 
er minder vervuiling en slijtage ontstaat. 
Art.nr. 5090374

DIESEL PLUS 250ML
Optimaliseert de verbranding waardoor er 
minder roetuitstoot, vervuiling en slijtage 
ontstaat. Bevat zeer actieve bestanddelen die 
ervoor zorgen dat de dieselmotor onder alle 
omstandigheden beter zal gaan presteren. 
Art.nr. 5090373

EASY GASKET 275ML
Zeer hoogwaardige en gemakkelijk te 
verwerken pakkingmaker, als vervanger of 
ondersteuner voor allerlei standaardpakkingen 
of afdichtingen in auto’s, trucks, boten, motoren.  
Ar.nr. 5090675

CERAMIC GREASE SPRAY 200ML
Duurzaam en hoogwaardig keramisch vet. Het 
is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar 
een hoge druk en temperatuurbestendigheid 
vereist is.
Art.nr. 5090195

LINNENTAPE 10 METER
Zelfklevende textielband voor het 
fabrieksorigineel omwikkelen van bekabelingen. 
Bestaat uit geweven kunststof met een licht 
vulkaniserende lijmlaag, waardoor het zacht, 
sterk en goed waterbestendig is.
Art.nr. 5090509 INNOTEC TOP FIX BLACK 50ML

Een 2componentenproduct dat speciaal 
ontwikkeld is voor het snel verlijmen van veel 
verschillende toepassingen. Top Fix heeft 
een uitstekende hechting op verschillende 
ondergronden, zoals kunststof, metaal, hout enz.
Art.nr. 5090797
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Meer informatie? 

Informeer bij uw Accountmanager

Elgersma biedt alle producten van Waeco op het gebied van 
aircoservicestations, verbruiksartikelen en accessoires voor 
R134a en R1234yf.

ASCaircoservicestations hebben door de jaren heen een 
stevige plek veroverd in garages en aircowerkplaatsen.  
Dat komt doordat ze de juiste kwaliteit hebben en alles 
hebben wat nodig is om onderhoud aan voertuigairco’s 
rendabel en veilig te kunnen uitvoeren.

WAECO AIRCO WERKPLAATSAPPARATUUR

AIRCOSERVICESTATION  
WAECO ASC 1300G
• Volautomatisch 
• Inhoud vulcilinder 10 kilo
• Kleine vacuümpomp
• Printer 
Opties: 
• Gasanalyzer volgens SAE 
• Hybride spoeltank
Art.nr. EQ200013

AIRCOSERVICESTATION  
WAECO ASC 2300G
• Volautomatisch
• Inhoud vulcilinder 21 kilo
• Grote vacuümpomp
• Printer 
• Beschermhoes 
Opties: 
• Gasanalyzer volgens SAE 
• Hybride spoeltank
Art.nr. EQ200026

KOUDEMIDDEL R134A 12KG
Navulbare stalen fles met typegoedkeuring. 
Solide design, goede stabiliteit, met kraag en 
praktisch afzuigventiel, fles zonder stijgbuis  
voor afvoer in gasvorm of vloeibare vorm. 
Geschikt voor alle vulunits in mobiel of  
stationair gebruik.
Art.nr. 8703000 

AIRCOSERVICESTATION  
WAECO ASC 5100G
• Instapmodel
• Volautomatisch 
• Inhoud vulcilinder 9 kilo 
• USB interface 
• Geen bedieningskranen 
Opties: 
• Beschermhoes 
• Verwarmingsband
Art.nr. EQ200033

AIRCOSERVICESTATION  
WAECO ASC 5500 RPA LOW 
EMISSION
• Volautomatisch
•  Het gecontroleerd aflaten van niet 

condenseerbare gassen 
• Inhoud vulcilinder 16 kilo
• Grote vacuümpomp
• Printer 
• Beschermhoes
• Geïntegreerde koudemiddelanalyser 
Opties:
• Hybride spoeltank
Art.nr. EQ200035

KOUDEMIDDEL R1234YF 5 KG
Voor hergebruik geschikte hervulbare  
flessen. Geschikt voor alle vulunits in mobiel  
of stationair gebruik.
Art.nr. 8704000 

VOOR GEBRUIK R134A:

VOOR GEBRUIK R1234YF:

ALLEEN EEN  
SPECIALIST KAN 
DE BESTE ZIJN!



NIETMACHINE
Art.nr. 9049290

NIETJES 24/6 REDSTRIPE 
2000ST
Art.nr. 9049100

REKENMACHINE
Art.nr. 9061261

MEMOBLOK NAVULLING 
Art.nr. 9050150

POST-IT
Art.nr. 9049404

MARKEERSTIFTEN
Art.nr. 9045265

BALPEN BIC 
Art.nr. 9005050 Van klein tot groot: kantoortoebehoren komen altijd goed van pas. Deze basics 

zorgen er voor dat u en uw medewerkers kunnen doen waar jullie goed in zijn!

ALLES VOOR 
UW WERKPLEK!  

LINIAAL
Art.nr. 9041094

SUIKERKLONTJES OF 
SUIKERSTICKS
Art.nr. KA681159 / Art.nr. KA321383

MELKCUPS  
Art.nr. KA314806

ROERSTAAFJES
Art.nr. 9401860
 
DRINKBEKER KARTON 
Art.nr. KA680072

KOEKJES SPECULOOS  
400 STUKS
Art.nr. KA340393

THEE
Beschikbaar in verschillende smaken. 
Art.nr. KA681113

KOFFIE 
Art.nr. KA946262

CUP A SOUP 
Beschikbaar in verschillende smaken. 
Art.nr. 9401973

INKT- EN TONERCARTRIDGES
Wees altijd voorbereid! Printers zijn één van 
de meest gebruikte apparaten in een kantoor. 
Vul uw printer vandaag nog aan met ons ruime 
assortiment aan inkt en tonercartridges.

Bekijk het brede aanbod aan inkt en 
tonercartridges in de Eshop!

KOPIEERPAPIER A4 80G 5X500
Art.nr. KA600025

PAPERCLIPS
Art.nr. 9055051

GUM
Art.nr. KA560008

PLAKBANDHOUDER
Art.nr. KA327848

PLAKBAND 50MM X 66M 
Art.nr. 9059301
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KNOOPCEL BATTERIJ  
GP CR2032
Per stuk. 
Art.nr. 417340

FORTÉ AIR CONDITIONER 
TREATMENT
Reinigt álle luchtkanalen en de verdamper, 
met als resultaat frisse en zuivere lucht, vrij van 
bacteriën, schimmels en sporen. 
Art.nr. FOR07408 (Lemon)/  
Art.nr. FOR07408A (Apple)

SAFETYHAMMER CLASSIC 
(BULK)
Bestaat uit een dubbele hamerkop met aan 
weerskanten een scherpe punt van gehard 
staal en een geïntegreerde gordelsnijder en  
is TÜV gecertificeerd.
Art.nr. 445090

PARKEERSENSOREN M-USE 
MET SPEAKER
Parkeerhulp met 4 ultrasoon sensors, met een 
diameter van 22 mm. De sensors zijn apart 
los te koppelen door waterdichte connectors. 
Dankzij de speaker hoort u meteen wanneer u 
te dichtbij een object komt. Overspuitbaar. Wordt 
geleverd met boor.
Art.nr. 5103975

POPULAIRE 
PRODUCTEN
MISSCHIEN OOK 
INTERESSANT VOOR U? 

KENTEKENPLAAT HOUDER 
PUSH ZONDER TEKSTRAND
De kentekenplaat kan gemakkelijk in de houder 
geklikt worden. Ideaal voor montage op auto’s 
met een ronde bumper.
Art.nr. 5201000

GLOEILAMPENSET  
OSRAM H7 12V
Inhoud Osram lampenset H7:
•  H7 55W.
•  P21W knipper/remlicht.
•  PY21W knipperlicht.
•  P21/5 rem/achterlicht.
•  R5W remlicht.
•  W5W parkeerlicht.
•  Standaard platte zekeringen  

15, 20, 30 ampère.
Art.nr. 4220004

BRANDBLUSSER POEDER 1 KG
Poederblusser die zijn inzetbaar is de brand
klasse ABC, voor vloeistof, vaste stof en 
gasbranden. 
Art.nr. 1218199
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DE JUISTE AUTO-
LAMP ALTIJD  
BIJ DE HAND! 
Op het gebied van verlichting bent u bij Elgersma op 
de juiste plaats. Wij bieden een breed assortiment, 
verdeeld in drie categorieën: 
•  Autoverlichting
•  Werkplaatslampen
•  Bedrijfsverlichting

OSRAM LED LOOPLAMP 
PENLIGHT PRO150
Oplaadbare LEDinspectiearm in een compact, 
hoogwaardig ontwerp. Met zijn 150 lumen is 
dit één van de helderste pennen in een slank 
ontwerp. Het biedt een intens wit licht. Het 
inspectielicht kan flexibel worden gemonteerd 
dankzij de magneet en clip  zodat u uw handen 
vrij kunt houden tijdens het werken. 
Art.nr. 7451281

OSRAM LED LOOPLAMP  
26-LEDS
De oplaadbare LED verlichting is de perfecte 
metgezel voor uw werkplaats. Uitgerust met 
duurzame highpower LED. Voor een optimale 
verlichting die zelfs smal en moeilijk te bereiken 
plekken verlicht.
Art.nr. 7451280

HALOGEENLAMP  
OSRAM 12V/ 55W
Osram Original Line halogeenlamp
H1 Art.nr. 4221480
H4 Art.nr. 4221660 
H7 Art.nr. 4221770
Ook beschikbaar in lampensets. 

KOPLAMPEN

NIGHT BREAKER LASER OSRAM 
Speciaal voor een hoger rijcomfort. Geeft tot 
150% meer licht op de weg. 
H1 Art.nr. 4221011
H4 Art.nr. 4221014
H7 Art.nr. 4221017

GLOEILAMP 
OSRAM 5W/ 
12V
Gloeilamp met een 
glazen lampvoet 
2825. 
Art.nr. 4221250 

GLOEILAMP 
OSRAM 5W/ 
12V
Gloeilamp met een 
glazen lampvoet 
2827.
Art.nr. 4221020

KNIPPER-
LICHT GLOEI-
LAMP OSRAM 
21W/ 12V
Gloeilamp met me
talen lampvoet 7507, 
PY21W uitvoering.
Art.nr. 4221990

KNIPPER-
LICHT GLOEI-
LAMP OSRAM 
21W/ 12V
Gloeilamp met meta
len lampvoet 7506. 
Art.nr. 4221970

SIGNAALLAMPEN

WERKPLAATSVERLICHTING
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WASSEN &  
REINIGEN
Niets is fijner dan een schone auto! Het uitgebreide assortiment 
van Cartec biedt de meest ideale oplossing voor de professionele 
gebruiker van auto-reconditionerings producten. Na gebruik oogt 
en ruikt de auto weer zo goed als nieuw! 

SPLASH SHAMPOO
Een volschuimende, reinigende autoshampoo 
met wax. Verkrijgbaar in varianten van 10 tot 
1000 liter. 

GLASREINIGER 
Geconcentreerde glasreiniger die streep 
loos opdroogt. Ook geschikt voor interieur. 
Verkrijgbaar in varianten van 10 tot 1000 liter. 

MOTOR-FRESH
Een verzorger die alle onderdelen van de 
motorruimte verfraait. Verkrijgbaar in varianten 
van 10 tot 1000 liter.

INTERIEURREINIGER 
Sterk geconcentreerd reinigingsproduct voor  
het reinigen van de binnenkant van de auto 
zoals het dashboard, de stoelbekleding, 
deurpanelen, etc. Verkrijgbaar in varianten  
van 10 tot 1000 liter.

VINYL 
Een siliconen houdend reinigings en 
beschermingsmiddel. Reinigt en beschermt alle 
kunststofdelen zoals bumpers, spiegels, banden, 
vinyldaken, etc. Verkrijgbaar in varianten van  
60 tot 1000 liter.

VELGENREINIGER 
Sterk reinigende zuurvrije velgenreiniger. Het 
verwijdert moeiteloos remstof en vuil van sterk 
verontreinigde velgen. Verkrijgbaar in varianten 
van 10 tot 1000 liter.

TYRE CARE 
Een siliconen houdend reinigings en 
beschermingsmiddel speciaal ontwikkeld voor 
de banden. Verkrijgbaar in varianten van 60 tot 
1000 liter.

REFINISH STARTPAKKET 
KOPLAMP 
Complete set voor het herstellen van 
koplampen. De set wordt geleverd met twee 
Rodac machines. (RC166, RC169). Verder bestaat 
de set uit Compound 4800, Finish 12000, 
polijstsponzen 80mm, Abralon schuurschijven. 
Dit alles in een handige opbergkoffer.
Art.nr. 5672092

TOEBEHOREN 
Wafelzeem in koker
Art.nr. 5675053
Quickwiper 
Art.nr. 5675108
Autospons ovaal
Art.nr. 5675483
Microvezeldoek glas
Art.nr. 5675550
Drukpomp IK9
Art.nr. 5675395
Vernevelaar grijs
Art.nr. 5675067
Cleaning gun
Art.nr. 5676023
Vinyl sponzen 
Art.nr. 5675478

EXTERIEURINTERIEUR

POETSEN

VELGEN
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Met een kleine investering in Waxoyl producten kunt u een hoog 
rendement behalen op de verkoop van een Waxoyl behandeling.  
Zo verdient u per behandeling € 150,00! 

Waxoyl 100Plus
Wanneer u een Waxoyl behandeling met 100Plus of GlazeGard uitvoert 
op een auto, dan verzegelt u de laklaag van de auto en krijgt deze een 
hoogglanzend en moeilijk doordringbaar pantser. Deze verzegeling 
zorgt er voor dat de lak beschermd is tegen allerlei schadelijke 
invloeden van buitenaf, zoals UVstraling, zure regen, modder, strooizout 
en luchtverontreiniging. Dankzij de grondige behandeling met Waxoyl 
100Plus ontstaat een lakverzegeling die garandeert dat het exterieur 
van de auto zijn diepe glans behoudt, waarmee u uw klant tot 3 jaar 
garantie kan bieden op een glanzende lak bij een nieuwe auto en 2 jaar 
bij occasions.

Waxoyl U.P.T.
Naast het exterieur kan ook het interieur verzegeld worden met 
Waxoyl U.P.T. Dit product is zowel op textiel als op lederen bekleding 
te gebruiken. Dankzij de vocht en vuilafstotende eigenschappen van 
Waxoyl U.P.T. is het reinigen van het interieur van de auto voortaan 
heel eenvoudig. Reinigen met een stofzuiger of mild reinigingsmiddel is 
voldoende om het interieur fris en jong te houden!

Belangrijke voordelen van Waxoyl 100Plus, GlazeGard en U.P.T.
•  De lak behoudt gegarandeerd gedurende 3 jaar zijn diepe glans
•  De lak behoudt zijn kleur dankzij het krachtige UVfilter
•  U bespaart tijd en geld op het reinigen van zowel interieur als 

exterieur
•  De bekleding blijft gegarandeerd 2 tot 3 maal langer showroomfris
•  De bekleding behoudt langer zijn kleur dankzij het krachtige UVfilter
•  De auto blijft langer jong, waardoor een hogere inruilwaarde wordt 

behouden

BENT U GEÏNTERESSEERD EN WILT 
U DE PRODUCTEN VAN WAXOYL 
EENS TESTEN? NEEM CONTACT OP 
MET UW ACCOUNTMANAGER VOOR 
DE MOGELIJKHEDEN. 
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WAXOYL  
VERZEGELING
VERZEGEL DE LAK VAN DE AUTO  
EN BEHOUD DAARMEE DE GLANS  
EN KLEUR VAN DE AUTO.
€ 150,- WINST PER BEHANDELING!  



MONITOR AE-500HR
Compacte 5” kleurenmonitor met twee 
beeldingangen en één cameratrigger. 
Het is dus mogelijk om op dit scherm een 
achteruitrijcamera aan te sluiten, maar daarbij 
eventueel ook nog een DVBTtuner of DVD
speler op aan te sluiten. Hoge resolutie van  
800 x 480 pixels.
Art.nr. 12510303

AUTOSPECIFIEKE 3E 
REMLICHT INBOUW 
ACHTERUITRIJCAMERA MET 
INFRAROOD-VERLICHTING
De eenvoudig te monteren achteruitrijcamera 
vervangt het bestaande 3e remlicht en 
wordt inclusief 10 meter kabel en RCA 
voedingsadapter geleverd. 

CAMERASYSTEMEN

CAMERA INTERFACE
Met deze interface kunt u videobronnen 
zoals een achteruitrijcamera, frontcamera, 
TV of multimedia weergeven op het originele 
scherm van het voertuig. Met de meegeleverde 
schakelaar kunt u de video ingang(en) 
selecteren. De interface schakelt automatisch 
om naar de achteruitrijcamera.

MINI ACHTERUITRIJCAMERA 
CV115N
Ideaal voor het parkeren. Op het display 
kunt u meteen zien wat er achter u gebeurd. 
Dankzij de hulplijnen kunt u gemakkelijk 
achteruit inparkeren. De camera is ook nog 
eens waterdicht, waardoor u onder alle 
weersomstandigheden kunt rekenen op juiste 
hulp met achteruit inparkeren.
Art.nr. 12510102
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Een houder oplossing voor 
iedere smartphone of tablet

Verkrijgbaar als passieve houder, houder met 
12/24V laadplug en met vaste voeding.

Combineer de houder met een proclip voor de 
perfectie integratie in de auto.Ideaal voor op vakantie!

ALLES VOOR 
UW BEDRIJFS-
WAGEN
Ook voor de aankleding en inrichting van uw bedrijfswagens kunt u 
bij Elgersma terecht. Zo verkopen wij o.a. wandbekleding, lat om lat, 
vloerpanelen, raamroosters, opbergsystemen, wielkastbescherming, 
bumperbescherming, camerasystemen, sloten en nog veel meer. 

MATTENSETS

SIDEBARS STOELHOEZENACHTERDEURSLOTEN

WANDBEKLEDING ARMSTEUNEN BUMPERPLATEN 

IMPERIALEN CRUISE CONTROLS HULPVEREN



VERDIEN 
GELD MET 
UW AFVAL
Milieumanagement (afvalinzameling) is een kostenpost 
voor uw bedrijf. Renewi is bij uitstek de juiste partner voor 
inzameling van afval, zoals gevaarlijk afval, restafval, 
papier/karton, bouw- en sloopafval. De intensieve 
samenwerking tussen Elgersma en Renewi zorgt ervoor dat 
wij een kostenverlaging voor bedrijven kunnen realiseren op 
het gebied van milieumanagement. Zo verdiend u geld met 
uw afval! 

BELANGRIJKE VOORDELEN:
• Inventarisatie op locatie.
• Inzicht in uw kosten via een calculatiemodel.
• Advies in beter scheiden op de werkplek.
• Kostenbeheer op milieumanagement.
• Kostenverlaging op afvalinzameling.
• Verbetering van de afvalstromen in het gehele bedrijf.
•  Voorkom boetes door betere beheersing van de 

afvalstromen.

TOEPASBAAR OP ALLE AFDELINGEN  
BINNEN UW BEDRIJF:
• Werkplaats/Wasplaats
• Magazijn
• Kantoor
• Showroom

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?  
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend 
gesprek via 030-6091591 of verkoop@elgersma.nl

RENEWI: AFVAL BESTAAT NIET
Renewi streeft ernaar het meest toonaangevende wasteto
productbedrijf te zijn door bij te dragen aan een duurzame 
samenleving. Hierbij richten ze zich exclusief op het 
verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden 
of storten van afval. Van de 14 miljoen ton afval die we 
jaarlijks wordt verwerkt, wordt 89% gerecycled of gebruikt 
voor energieherwinning. 
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Offertetool

Online etalage

Snel en 
overzichtelijk 
alle productinfo

Offerte 
definitief? 
Wij nemen 
het over!

Geen 
zorgen over 
contentbeheer, 
dat doen wij!

Maandprijs 
per vestiging, 
onafhankelijk 
van aantal 
gebruikers

U bepaalt 
de inhoud

In uw 
huisstijl

ELSA

MAAK 
KENNIS 
MET ELSA
ELSA (Elgersma Sales Assistant) is een 
web-based applicatie voor het maken 
van offertes voor uw klanten. D.m.v. de 
online configurator kan de verkoper 
de juiste accessoires voor de klant 
selecteren en direct in een offerte voor 
de klant verwerken.

Elgersma zorgt ervoor dat de 
accessoires in ELSA altijd uptodate 
zijn met de meest recente modellen. 
U selecteert de juiste producten van 
uw eigen leveranciers, voegt deze toe 
aan de offerte en u kunt deze direct 
uitprinten of mailen naar de klant.  
Net zo makkelijk!

Van offerte tot levering
Indien gewenst, kan het u nog 
makkelijker gemaakt worden. Nadat de 
offerte in uw DMS is verwerkt, kan de 
bestelling automatisch naar Elgersma 
worden verzonden. Wij dragen zorg voor 
de bestelling bij uw leveranciers tegen 
úw condities, bewaken de performance 
en verzorgen het betalingsverkeer.  
U krijgt alle bestellingen gezamenlijk 
gefactureerd in een heldere specificatie.

VOORDELEN VOOR DE DEALER:

•  Omzet verhogen 
Toename van accessoire verkoop  
en bedrijfswageninrichting

•  Kostenbesparing 
Stappen uit het interne bestelproces 
worden geautomatiseerd en/of 
overbodig

•  Gemak voor de verkoper 
Alle relevante accessoires en  
correcte klantprijzen in één overzicht

•   Klanttevredenheid 
De overzichtelijke offertes  
worden samen met de klant 
samengesteld

Elis Nederland helpt u met een vakkundige 
reiniging, levering, en beperking van afval
stromen zodat u volledig bent ontzorgd.

Oplossingen 
voor u op maat

Elgersma Automotive Supply • 030  609 15 91 • verkoop@elgersma.nl

We empower your day

Werkkleding

Matten

Poetsdoeken

Absorptiematten

Professionele uitstraling

Hygiënisch schoon

Kosten besparend
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