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EGR-KLEPPEN Ontdek de 48 nieuwe referenties  
voor EGR-kleppen.

•  48 referenties.
•  Voldoen optimaal aan de behoeften  

van wagenparken.
•  Productkwaliteit conform de OE-normen.
•  Nieuwe kleppen zonder  

karkasbeheer.
•  Twee soorten kleppen:  

met koeler/zonder koeler.
•  Een voordelig en  

kwaliteitsvol assortiment.

100% KWALITEIT
Alle producten werden speciaal geselecteerd  
om de beste prestaties te bieden.  

100% BETAALBAAR
Een voordelig alternatief dat ongeveer 25% goedkoper is  
dan het A-merk. 

0% COMPROMIS
Een ruim assortiment kwaliteitsvolle en betaalbare 
producten die optimaal voldoen aan de behoeften  
van wagenparken en tot twee jaar garantie hebben. 

EEN COMPLEET ASSORTIMENT

www.requal-parts.com
GO FOR IT!

REQUAL-assortiment tot 25% goedkoper 
dan de vastgestelde premiumprijs.PREMIUMMERK

100% KWALITEIT
100% BETAALBAAR

0% COMPROMIS

20 ONMISBARE productlijnen

+ 2.800  REFERENTIES  
in onderhouds- en  
herstellingsdelen

100% GARAGE UW VOORDEEL
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Een uitgebreid gamma remonderdelen met bijzonder hoge prestaties 
voor een optimale veiligheid.

REQUAL-filters beantwoorden voor 100% aan de specificaties  
van de autofabrikanten.

Een uitgebreid assortiment producten om voertuigen 
in alle vertrouwen te starten en laden.

www.requal-parts.com
EEN COMPLEET, KWALITATIEF EN BETAALBAAR AANBOD

REMMEN FILTERS STARTEN EN LADEN

WIELLAGERS

DISTRIBUTIE

MOTORMANAGEMENT

EMISSIEBEPERKINGS-
SYSTEMEN

SCHOKDEMPERS

RUITEN-WISSERS

VERLICHTING

SMEERMIDDELEN  
EN ADDITIEVEN

REMBLOKKEN
•  Voor een optimaal remgedrag  

is bij elke referentie het 
frictiemateriaal aangepast  
aan de specifieke toepassing.

•  Door de strenge en voortdurende 
controle van alle onderdelen van 
het remblok is een constante 
kwaliteit gewaarborgd.

OLIEFILTERS
•  Dankzij de extra synthetische 

vezels in de papieren filter 
worden vervuilende stoffen 
optimaal buitengehouden.

BATTERIJEN
•  De meest gangbare 

referenties.
•  Lange levensduur.
•  Hoge startcapaciteit.

•  Betrouwbaar product van A-kwaliteit conform  
de OE TS 16949- en VDA 6.2-normen.

•  Een ruim assortiment 
distributiekits met waterpompen.

•  Voldoen aan alle vereisten 
van de autofabrikanten.

•  Breed assortiment  
luchtmassameters.

•  Kwaliteit gelijkwaardig  
aan het origineel.

•  100% van de sensoren 
getest.

•  Perfecte lichtbundel.
•  Lampen 100% zonder 

lood en/of kwik.

•  Katalysatoren en roetfilters.
•  Elke referentie is individueel gehomologeerd  

volgens de bestaande Europese regelgeving 
betreffende de uitstoot van gassen, geluid,  
tegendruk (vermogensverlies)  
en duurzaamheid.

•  Schokdempers en spiraalveren. 
•  De schokdempers zijn voorzien van een  

geavanceerde technologie die garant staat voor 
een optimale wegligging en geluiddemping.

•  Schokdempers en spiraalveren. 
•  De schokdempers zijn voorzien 

van een geavanceerde 
technologie die garant  
staat voor een optimale 
wegligging en  
geluiddemping.

•  9 synthetische  
motor- en 2 synthetische 
transmissieoliën om 
optimaal te voldoen 
aan de behoeften 
van het wagenpark 
en aan de laatste 
constructeursnormen. 

•  5 verpakkingen  
Flessen: 1L, 5L 
EcoBox: 20L  
Vaten: 60L, 210L

REMSCHIJVEN
•  Optimale veiligheid door  

hoogwaardig staal en 
driedimensionale controle 
van de gelijke uitlijning en 
vervorming van de remschijf. 

•  Ook remschijven  
met wiellagers.

BRANDSTOFFILTERS
•  Waarborgen een 

uitstekende regeling van de 
brandstofstroom en druk 
naar de pomp en  
dus ook een langere 
levensduur van de motor.

STARTERS EN DYNAMO’S
•  Een breed gamma starters en 

dynamo’s montageklaar geleverd.
•  Elke machine wordt vernieuwd 

volgens de specificaties en 
instructies van de constructeurs.

•  De machines worden getest, 
gecontroleerd en geleverd met  
een individueel testrapport.

VOORGEMONTEERDE REMKITS
•  Voorgemonteerde kits voor een 

aanzienlijke tijdwinst.
•  Gepatenteerd zelfnastellend  

systeem voor een precieze en 
constante regeling van de werking.

•  Thermo-clipsysteem om  
blokkering te vermijden bij 
oververhitting.

VOORGEMONTEERDE  
REMKITS
•  Weren 99,9% van de fijnste 

deeltjes. Dragen bij aan het 
behoud van de prestaties  
en het verbruik van de auto.

REMKLAUWEN
•  Volgens OE-normen  

gereviseerde remklauwen.
•  Kwaliteitscontrole volgens  

de OE-normen.
•  Productieprocedures 

gecertificeerd volgens ISO 9001- 
en 14001-normen.

INTERIEURFILTERS
•  Vangen efficiënt alle stof op 

dankzij de elektrostatische 
vezels met antiseptische 
eigenschappen. 

•  Garanderen comfort en 
hebben een positieve impact 
op de gezondheid van alle 
passagiers.

100% GARAGE


