Alltrucks. Uw sterke partner voor
merkoverkoepelende bedrijfsvoertuigenservice

www.alltrucks.com

Drie sterke partners bundelen hun
servicedeskundigheid:
Voertuigoverkoepelende kennis
uit één hand
Onze oplossing voor uw bedrijfsvoertuigenservice heet Alltrucks Truck & Trailer Service.
Het gezamenlijke merk van de toonaangevende toeleveranciers van auto- en
bedrijfsvoertuigenonderdelen Bosch, Knorr-Bremse en ZF.

De markt voor bedrijfsvoertuigen is in beweging: voertuigen worden steeds zuiniger,
emissiearmer en veiliger, de onderhouds- en reparatievereisten worden strikter en gemengde
wagenparken zijn de standaard.
Voertuigsystemen worden complexer, er komen steeds meer wettelijke verplichtingen en de
druk van de concurrentie stijgt. De servicemarkt voor bedrijfsvoertuigen wordt voornamelijk
geconfronteerd met de voortdurend groeiende servicevereisten van werkplaatsklanten.
Met het toenemende transportvolume op Europese wegen neemt de tijds- en kostendruk op
bedrijfsvoertuigen toe - en daarmee de eisen aan uw werkplaats.
	Service voor de volledige bedrijfsvoertuigenvloot
	Betrouwbare mobiliteit met minimale stilstandtijden
	Snelheid end flexibiliteit bij onderhoud en reparatie
	De hoogste eisen qua kwaliteit en betrouwbaarheid
	Kostentechnisch geoptimaliseerde service
Alltrucks Truck & Trailer Service helpt u deze uitdagingen het hoofd te bieden!
Profiteer als Alltrucks-partner van de gebundelde kennis en de jarenlange ervaring van de drie
systeemspecialisten Bosch, Knorr-Bremse en ZF.

Technologische vooruitgang en ontwikkeling
Toename wettelijke verplichtingen
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Servicebedriijf

Stijgende servicevereisten van klanten
Toenemende concurrentie
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Van professionals voor professionals:
Full Service voor de gehele
bedrijfsvoertuigenvloot

Alltrucks Truck & Trailer Service:
Uw voordelen in één oogopslag

Alltrucks - het onafhankelijk werkplaatssysteem met Europese dimensie - biedt u
deskundigheid voor meerdere merken op het gebied van diagnose, service, onderhoud en
reparatie van lichte tot zware vrachtwagens, trailers, opleggers, bussen, bouwmachines en
landbouwmachines.
	
Toegang tot exclusieve de Alltrucks multibrand-diagnose
bestaande uit KTS Truck met ESI[tronic], NEO | orange en ZF-TESTMAN

Met een uitgebreid dienstenaanbod ondersteunt Alltrucks u zo goed mogelijk in de dagelijkse
dienstverlening aan uw klanten. Zo helpt Alltrucks u om uw bedrijf voor de lange termijn succesvol
te positioneren.

	
Documentatie en onderdelenzoekfunctie
van de fabrikanten van originele uitrusting Bosch, Knorr-Bremse en ZF

"Met Alltrucks ben ik
op de toekomst voorbereid"

"Alltrucks versterkt mijn
multibrand-deskundigheid"

Johann Obermaier
Alltrucks partner Eching

Christopher Hahn
Alltrucks partner Münchberg

	
Merkoverkoepelende vrachtwagendatabank
	gebaseerd op de oorspronkelijke gegevens van de vrachtwagenfabrikanten, aangevuld met
informatie over trailer- en asfabrikanten
	
Recht op gebruik van het merk en ontwerpen
conform de ontwerprichtlijnen: Alltrucks als overkoepelend merk voor het benaderen van 		
meerdere merken
	
Alltrucks-trainingsprogramma op maat
praktijkgericht en op de actuele behoeftes van de markt toegespitst
	
Alltrucks Hotline
	telefonische hulplijn door vrachtwagenexperts, incl. Online-Ticketing-System
en kennisdatabank
	
24-uurs service
Pechhulp, zowel overdag als 's nachts
	
Aanbod van samenwerkingspartners
voor meer deskundigheid en extra zakelijke mogelijkheden
	
Vlootmanagement
Vlootovereenkomsten voor aanvoer van klanten
	
Toegang tot een Europees netwerk van werkplaatsen
voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en de aanvoer van klanten
	

Advies
en begeleiding op locatie
door uw persoonlijke systeemconsultant

"Als Alltrucks-partner
profiteer ik van een
sterk netwerk"
Andreas Kaufmann
Alltrucks partner Hannover
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Alltrucks Partnerportaal
	
toegang tot informatie over voor de praktijk relevante onderwerpen – van technische
documentatie en een onderdelenzoekfunctie tot trainingsaanmeldingen en reclamemateriaal
– 24 uur per dag
	
Kwaliteitsbeheer en partnerontwikkeling
	Zorgen voor een uniforme, hoge servicestandaard alsook ondersteuning voor wat betreft
kwaliteit en verdere ontwikkeling
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Succesvolle samenwerking:
Teamwork voor uw
bedrijfsvoertuigenwerkplaats

Drie systeemspecialisten bundelen hun deskundigheid voor een sluitend gezamenlijk aanbod.

Deskundigheid zonder grenzen.

Alleen hoef je niet alles te kunnen - zoals er in de werkplaats voor elke taak de juiste
specialist is, bestaat ook Alltrucks uit drie industriepartners waarbij de diverse knowhow
complementair is. Met Bosch, Knorr-Bremse en ZF wordt u bijgestaan door drie ervaren,
deskundige en gevestigde industriepartners op het gebied van werkplaatsdienstverlening, die
internationaal tot de leidende leveranciers van bedrijfsvoertuigsystemenbehoren.

Door u aan te sluiten bij het Alltrucks-netwerk profiteert u niet alleen van de gebundelde
kennis van onze vennoten Bosch, Knorr-Bremse en ZF, maar krijgt u ook toegang tot
producten, technische kennis en serviceoplossingen van andere toonaangevende
bedrijfsvoertuigspecialisten. Om u en uw team zo goed mogelijk voor te bereiden op de
toekomst, breidt Alltrucks zijn samenwerkingsprogramma voortdurend verder uit.

De belangrijkste specialisaties
van Bosch, Knorr-Bremse en ZF
in één overzicht

Navigatiesystemen
Tolheffingssystemen
Entertainment
Noodoproepsystemen
Internetverbindingen
Tachografen
Onderhoudscomputers

Communicatiesystemen

Aandrijfstang

Motorsystemen
Aandrijfsystemen
Aandrijfassystemen
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Knorr-Bremse
Remsturing,
wielrem, schijfrem,
luchtvering, luchtbehandeling,
luchtvoorziening

Airconditioningsystemen
Extra verwarming
Elektrisch bedienbare ramen
Buitenspiegels
Zitsystemen
Slaapcabines
CAN BUS

Vering
Niet-aangedreven assen
Bandenspanningscontrolesystemen
Luchtveringssystemen
Remmen
Banden
Centrale elektroBesturing
nica
Stuurasssen

ZF
Verlichtingssystemen

Chassis

Comfortsystemen

Bosch
Denoxtronic,
elektrotechniek/
elektronica/sensorsystemen, filter,
dieselinjectiesysteem, accu, starter/
generatoren, aandrijfriemen,
wisserblad, belichting, seininrichting,
stuurinrichting, claxon,
schakelaar, installatiemateriaal,
gegevensduplicatie en
systeemkalibratie

Versnellingsbak, koppeling
koppelingsbediening,
intarder, retarder,
schokbrekers, chassis,
Besturing

Cabines
Ramen
Kipwagens
Tankop- en aanbouw
Vuilniswagens
Platformwagens
EuroCombi
Koelop- en aanbouw
Verlichtingssystemen
Seininrichting
Gereedschap
Montage/dekzeilen &
spiegels
Op- en aanbouw
laadruimtes
Containers
Wisselsystemen

Op- en aanbouw/
Speciale voertuigen

Ondersteuningssystemen

Rijbaanassistent
Alertheidsassistent
Dode hoek-assistent
Afstandssystemen
Parkeer-/rangeerhulp
Benaderingsbescherming
"File-assistent"
ESP & RSP
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Alltrucks Truck & Trailer Service:
Alle merken – Alle diensten

Trainingen op maat
Met regelmatige technische trainingen,
waarvan de inhoud in samenspraak met
Bosch, Knorr-Bremse en ZF conform de
huidige martkvereisten exlcusief voor u
worden samengesteld, ontwikkelen we uw
vakkennis op systeem- en
fabrikantoverstijgende wijze en blijft uw
kennis altijd actueel. Onze trainingen worden
door ervaren trainers gegeven en
onderscheiden zich door een grote
praktijkgerichtheid en door de deskundigheid
van fabrikanten van originele
uitrusting.

Alltrucks heeft een duidelijk doel: u met alomvattende diensten zo goed mogelijk ondersteunen
in uw multibrand- bedrijfsvoertuigenservice en zodoende de concurrentiepositie van uw bedrijf
op lange termijn versterken. Wij zijn uw betrouwbare partner – in elk opzicht. Door deel uit te
gaan maken van het netwerk krijgt u exclusieve toegang tot de volgende diensten:

Vlootmanagement

Persoonlijk advies en
begeleiding

Exclusieve
multibrand-diagnose

Marketingondersteuning

Merkoverkoepelende
tech. informatie

Technische helpdesk

Merkoverkoepelende technische informatie
Uitgebreide informatie, eenvoudige bediening,
permanente toegang: Naast het unieke
platform met de complete technische
documentatie en onderdelenzoekfunctie van
Bosch, Knorr-Bremse en ZF bieden wij u
toegang tot een merkoverkoepelende
vrachtwagendatabank, gebaseerd op de
gegevens van vrachtwagenfabrikanten.
Profiteer van uitgebreide onderhoudsplannen,
reparatiehandleidingen met instelgegevens,
werkwaarden en technische tekeningen,
alsook van informatie over terugroepingen en
elektronische systemen.
Exclusieve multibrand-diagnose
Doelgericht, snel en efficiënt: met onze
exclusieve multibrand-diagnose kunt u alle
gangbare Europese bedrijfsvoertuigen van
alle merken diagnosticeren zonder in
meerdere systemen te moeten investeren.
Bij het diagnose-apparaat ontvangt u van
ons een driedelig softwarepakket ESI[tronic],
NEO | orange en ZF-TESTMAN. Dit wordt via
een gemeenschappelijk startcentrum
aangestuurd, dat u in staat stelt snel te
wisselen tussen de afzonderlijke toepassingen.
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Kwaliteitsbeheer en
partnerontwikkeling

Trainingen op maat

Partnerportaal

Samenwerkingen

Technische helpdesk
Bedrijfsvoertuigen worden steeds complexer
en het aantal varianten neemt voortdurend
toe. Als u in moeilijke situaties geen raad
meer weet, helpen de medewerkers van onze
technische helpdesk u graag direct verder bij
diagnose en onderhoud van alle merken.
Naast de telefonische service bieden we u
ook aan om uw probleem via toegang op
afstand of met en Online-Ticket op te lossen.
Marketingondersteuning
Voor een professionele, herkenbare
merkidentiteit en een duurzame
verkoopondersteuning stellen we u een
marketingconcept alsook talrijke
marketingmiddelen ter beschikking. Daartoe
behoren onder andere templates voor uw
bedrijfsdocumenten, flyers, posters en
advertenties, reclametechnologie voor uw
(buiten)reclame en reclamemiddelen. Hebt u
nog vragen of hebt u en creatief reclameidee? Ons marketingteam voorziet u graag
ook persoonlijk van advies.

24-uurs service

Samenwerkingen
Deskundigheid zonder
grenzen: Door deel te
gaan uitmaken van ons
Alltrucks-netwerk profiteert
Europees netwerk
u niet alleen van de
gebundelde kennis van onze
vennoten Bosch, Knorr-Bremse
en ZF, maar krijgt u ook toegang tot
producten, technische kennis en
serviceoplossingen van andere
toonaangevende bedrijfsvoertuigspecialisten.
Om u en uw team zo goed mogelijk voor te
bereiden op de toekomst, breiden wij ons
samenwerkingsprogramma voortdurend
verder uit.
Persoonlijk advies en begeleiding
Eendracht maakt macht: Als onze partner
staat u bij ons centraal! Korte responstijden
en een regelmatige uitwisseling zijn voor ons
heel belangrijk. Uw systeemconsultant
begeleidt u persoonlijk en is uw
contactpersoon voor het netwerkcentrum.
Hij is altijd bereid naar u te luisteren en staat
u graag op locatie met raad en daad bij – bij
vragen aan Alltrucks alsook voor wat betreft
de verdere ontwikkeling van uw bedrijf.
Partnerportaal
Via ons met een wachtwoord vergrendeld
Partnerportaal hebt u 24 uur per dag toegang
tot informatie over alle voor de praktijk
relevante onderwerpen – van de technische
informatie over het online boekingssysteem
voor trainingen tot marketingonersteuning.
Daarnaast vindt u hier belangrijke afspraken
en actuele berichten uit de
bedrijfsvoertuigenindustrie alsook
aanbiedingen en informatie van onze
vennoten en samenwerkingspartners.
Via het gebruikersmanagement kunt u te
allen tijde zelfstandig nieuwe medewerkers
toevoegen alsook de individuele
gebruikersrechten van uw medewerkers
bepalen.

Vlootmanagement
Dankzij de voortdurende uitbreiding van het
Alltrucks-partnernetwerk wordt Alltrucks voor
vlootbeheerders steeds aantrekkelijker. We
ontwikkelen een vlootservicenetwerk met
speciaal geselecteerde partnerwerkplaatsen,
die zich tot het uitvoeren van onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden bij industriële vloten
onder bepaalde voorwaardes verplichten.
Vlootklanten krijgen daardoor meer kosten-en
planningsveiligheid alsook een financieel
aantrekkelijke multibrand-service voor uw
gemengd wagenpark in hoge kwaliteit. Het
doel voor alle partnerwerkplaatsen is de
werving van nieuwe klanten en een betere
benutting van hun werkplaats.
Kwaliteitsbeheer en partnerontwikkeling
Alltrucks-partners zijn gekwalificeerde
multibrand-werkplaatsen voor
bedrijfsvoertuigen. Zij bieden een hoog
kwaliteitsniveau met optimaal getrainde
medewerkers en buitengewone
servicestandaarden, die regelmatig
gecontroleerd worden. Alltrucks begeleidt en
stimuleert op actieve wijze de ontwikkeling
van de partner conform de vereisten. Het
gezamenlijke ontwikkelingsproces zorgt voor
actuele kennis, voor efficiënte communicatie
en derhalve voor de hoogste kwaliteit in het
gehele Alltrucks-netwerk.
24-uurs service
We zorgen er 24 uur per dag voor, dat
uw klanten mobiel blijven. Mocht dit een keer
niet lukken, dan zorgt onze 24-uurs service,
bereikbaar via het gratis telefoonnummer
00800 46 83 50 33 in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland dat u weer zo snel mogelijk
weer op weg kunt – en dat 365 dagen per jaar,
7 dagen per week en 24 uur per dag.
Europees netwerk
Een grote familie: Profiteer van een snel
groeiend netwerk met Europese dimensie! We
ondersteunen en bevorderen zowel het
uitwisselen van vakinhoudelijke kennis tussen
onze partners, alsook de actieve aanvoer van
klanten binnen ons netwerk – via de
organisatie van gemeenschappelijke
evenementen of door de invoering van het
betreffende programma zoals Alltrucks
Service Plus.
Dankzij de toenemende expansie in Europa
profiteert u als onze partner daarnaast van de
economische voordelen van de samenwerking
met internationaal actieve vlootbeheerders,
wagenparkbeheerders en
samenwerkingspartners.
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Een merk – veel competenties:
Samen aan een succesvolle
toekomst bouwen
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Een essentieel voordeel van de Alltrucksmultibrand-diagnose ligt in het
grote voertuigdekkingspercentage – van
lichte en zware vrachtwagens
maar ook trailers en opleggers en zelfs
bussen: bijv. DAF, FORD,
IVECO, MERCEDES-BENZ, MAN,
NEOPLAN, RENAULT, SCANIA,
SETRA, VOLVO, VW en nog veel meer.

Stilstand is achteruitgang. Wie zich niet verder ontwikkelt, wordt door de concurrentie
verdrongen. Investeer met Alltrucks Truck & Trailer Service in uw toekomst en biedt uw
klanten merkoverstijgende service voor het onderhoud en de reparatie van de volledige
bedrijfsvoertuigenwagenpark op het hoogste niveau.

Onze peilers onder uw succesvolle bedrijfsvoertuigenservice:

1. Merkoverkoepelende diagnose en technische informatie
Doelgerichte, snelle en efficiënte foutopsporing met de Alltrucks multibrand-diagnose
	Merkoverkoepelend Alltrucks-diagnosesysteem voor Truck & Trailer Service met
slechts één diagnose-apparaat
	Exclusieve Alltrucks-diagnosesoftware ESI[tronic], NEO | orange en ZF-TESTMAN:
met één startcentrum in plaats van drie platformen
Groot voertuigdekkingspercentage
Tijdsbesparing door snel wisselen bij de navigatie tussen toepassingen
	Optimale ondersteuning door de merkoverkoeplende technische informatie
alsook de Alltrucks Hotline – snelle en ongecompliceerde hulp, naar behoefte via toegang op
afstand of een Online-Ticket
Verkorte werkduur door uitgebreide technische informatie:
Eenvoudige bediening, permanente toegang
Kennisdatabank van Bosch, Knorr-Bremse en ZF
–	Databank met volledige technische documentatie, een onderdelenzoekfunctie
en service-informatie van Bosch, Knorr-Bremse en ZF
– Dagelijks geactualiseerde gegevensuitwisseling van vennootinformatie
Technische voertuiginformatie voor uw multibrand-bedrijfsvoertuigenservice
	 Merkoverkoepelende vrachtwagendatabank met certificaat van oorsprong voor gebruik op
uw offertes en facturen
In de vrachtwagendatabank* vindt u bijvoorbeeld de volgende gegevens en informatie:
– Onderhoudsplannen van voertuigfabrikanten
– Instelgegevens, zoals aandraaimomenten
– Vulvolumes incl. kwaliteit & alternatieven
– Reparatiehandboeken, bijv. voor demontage/montage van motormodules
– Werkwaarden, bijv. voor servicetijden van de voertuigfabrikanten
– Elektrische schakelplannen, bijv. voor ABS/EBS
– Terugroepgegevens van voertuigfabrikanten
*Naar wens breiden we graag uw toegangsrechten uit voor gegevens over personenauto's en lichte vrachtwagens
(tegen meerprijs)
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Een sterk merk voor uw
multibrand-werkplaats

Als Alltrucks-partner profiteert u van een sterk overkoepelend merk met een moderne, technisch
vakkundige en kwalitatief hoogwaardige presentatie. De merken Bosch, Knorr-Bremse en ZF zijn
in Alltrucks verenigd, waardoor het uiterst herkenbaar en bijzonder aantrekkelijk is – een
duidelijk voordeel voor u!

2. Professionele presentatie en marketingondersteuning
Maak van deze mogelijkheid gebruik om een optimaal imago bij uw klanten te creëren. Kies uit
ons uitgebreide scala marketing- en reclamemiddelen de instrumenten die het best bij u
passen en word een representatieve ambassadeur van het merk Alltrucks.
Daarbij stellen wij aan u dezelfde hoge kwaliteitseisen die wij aan onszelf stellen. Uw activiteit
en de kracht van ons merk geven onze gemeenschappelijke klanten een positieve eerste
indruk en geven u vertrouwen in een sterke, gezamenlijke toekomst - daar profiteert het gehele
netwerk van!
Hiervoor stelt Alltrucks u een marketingconcept en talrijke marketingmiddelen ter beschikking.
Daartoe behoren onder andere:
Templates voor uw bedrijfsdocumenten, flyers, posters en advertenties
Diverse reclamemiddelen, zoals
Reclameelementen voor uw bedrijf
Hebt u nog vragen of hebt u en creatief reclame-idee?
Bezoek eenvoudigweg het marketinggedeelte van ons Partnerportaal of neem contact met ons
op via ons netwerkcentrum. Ons marketingteam voorziet u graag ook persoonlijk van advies.
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Flyers
Posters
Advertenties
Briefpapier
Visitekaartjes
Homepage
Buitenreclame
en nog veel meer

Startklaar voor Alltrucks

Wilt u voor uw persoonlijke en zakelijke succes gebruikmaken van de deskundigheid, de
kennis en de internationale kracht van onze vennoten? Over 6 stappen is het zover.

1.
Hebt u nog vragen of wilt u meer weten? Dan raden we u een persoonlijk gesprek aan.
Om een afspraak in te plannen kunt u telefonisch contact met ons opnemen via
+ 49 (0)89 462 24 66 44.
2.
Uiteraard willen we u ook beter leren kennen. In een vrijblijvend eerste gesprek
presenteren we persoonlijk alle bouwstenen van ons concept. Om te garanderen dat we het
beste bedrijfsvoertuigenwerkplaatssysteem bieden, controleren we in het belang van alle
medewerkers van het bedrijf alle belangstellende partijen aan de hand van de Alltrucksnormen.
3.
Indien aan het begin van ons partnerschap aan enkele normen nog niet voldaan zou zijn,
dan sluiten we een overeenkomst om u bij de noodzakelijke omzettingen te ondersteunen en
te begeleiden. De overeenkomst stelt u in staat al gebruik te maken van de uitgekozen
diensten uit het netwerkcentrum.
4.
Een externe partij controleert of u aan de Alltrucks-normen voldoet. De waardevolle
controleresultaten maken deel uit van onze dienstverlening.
5.
Als aan alle aspecten en punten is voldaan, dan ontvangt u een Alltruckspartnerovereenkomst. Nu is het zover en bent u startklaar - het doet ons deugd om u in het
Alltrucks-netwerk te mogen begroeten!
6.
Door uw toetreding tot Alltrucks verkrijgt u volledige toegang tot alle mogelijkheden.

Beheert u een eigen werkplaats voor bedrijfsvoertuigen en wilt u uw multibrand-service
uitbreiden om nieuwe klanten te werven en uw werkplaats beter benutten?
Bent u al lid van een ander systeem, maar bent u op zoek naar een alternatief?
Of wilt u graag meer weten over het werkplaatssysteem Alltrucks Truck & Trailer Service?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op! U kunt ons telefonisch bereiken via
+ 49 (0)89 462 24 66 44 of per e-mail via sales@alltrucks.com.
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Ons partnernetwerk groeit – voortdurend en door heel Europa
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Alltrucks GmbH & Co. KG
Perchtinger Straße 6
81379 München (Duitsland)
Telefoon +49 (0)89 4622466-0
Fax		 +49 (0)89 4622466-86
E-mail		 info@alltrucks.com
www.alltrucks.com

