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E-mobiliteit: wie de juiste accessoires en 

gereedschappen aanschaft, profiteert eerder van de 

bloeiende "accu" business! 

 

Kerkrade, 25 augustus 2021: elektrische en hybride voertuigen zijn 

booming! Gedreven door strengere milieuvoorschriften, 

overheidssubsidies en aantrekkelijke stimuleringsregelingen stappen 

steeds meer automobilisten over op alternatieve motortechnologie. De 

grotere belangstelling, zowel voor privé- als zakelijk gebruik, heeft 

aanzienlijke gevolgen voor de markt van personenauto’s. De 

voornaamste autofabrikanten zijn al begonnen hun aanbod aan te 

vullen met elektrische modellen en zij breiden dit de komende jaren 

zeer zeker nog verder uit.  

 

“E-mobiliteit is momenteel trending en een belangrijk speerpunt bij 

Berner. Het aandeel nieuwe registraties van elektrische voertuigen 

neemt gestaag toe,” aldus Roger Pierik, Technical Trainer bij Berner.  

Dit stelt werkplaatschefs voor nieuwe uitdagingen: traditionele 

werkzaamheden zoals het verversen van de olie zullen overbodig 

worden en nieuwe werkzaamheden rond de accu komen erbij. Berner 

ondersteunt garagehouders met advies hoe met deze vernieuwingen 

om te gaan. Naast deskundig advies biedt Berner een breed 

assortiment accessoires, materialen en speciaal gereedschap voor het 

werken met hoogspanningssystemen. Professionals in de Mobility 

sector die zich goed voorbereiden en in een vroeg stadium hun 

huiswerk doen, hebben grote kans nieuwe klanten te winnen of vaste 

klanten te behouden die overstappen van de klassieke 

"verbrandingsmotor" naar e-mobiliteit.  
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Veiligheid op de werkplek 

Als een monteur de vermogenselektronica van een elektrische auto 

controleert, heeft hij speciale bescherming en gereedschap nodig. De 

internationaal gedefinieerde beschermingsklassen variëren naar 

gelang de spanning. Bij aankoop van de juiste producten moeten 

werkplaatsen de betreffende normen voor elke productcategorie in 

acht nemen. Berner biedt gestandaardiseerde, geïsoleerde 

gelaatshelmen en handschoenen die de veiligheid op de werkplek 

garanderen. Niet alleen bescherming tegen de juiste spanning is 

belangrijk, maar ook bescherming tegen mogelijke vlambogen die 

kunnen ontstaan bij werkzaamheden rond het voertuig. In het 

assortiment werkplaatsuitrusting biedt Berner een ‘No nonsense’ 

Hybride / EV kit aan met daarin 1000V handschoenen, een 

gevarendriehoek en een multitester. Deze kit is aan te vullen met 

waarschuwingsborden, afschermingspalen en afschermingskettingen 

om de aandacht te vestigen op het werken "onder stroom". 

Verschillende beschermende matten voor de vloer of het voertuig 

vervolledigen het gamma.  

 

Werken met geïsoleerd gereedschap 

Geïsoleerd gereedschap draagt ook bij tot veilig werken aan 

elektrisch aangedreven voertuigen. Daartoe behoren bijvoorbeeld een 

7-delige 1000V schroevendraaierset en de schroevendraaierset 

1000V met verwisselbare klingen, een 11-delige doppendoos 

met 1000V geïsoleerd gereedschap, bestaande uit een ratel en de 

juiste doppen met verlengstuk, alsmede een 5-delige 1000V 

tangenset bestaande uit een telefoontang recht & gebogen, 

draadstripper, combinatietang en zijkniptang. In het Berner 

assortiment zijn ook diverse geïsoleerde steeksleutels en ringsleutels 

opgenomen. 
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Nauwkeurige spanningsmeting  

Gevoelige, betrouwbare instrumenten zijn nodig voor de 

veiligheidstests van elektrische systemen en voor het meten van 

gevaarlijke spanningen, temperaturen of voor het opsporen van 

storingen. Berner heeft hiervoor een aantal geschikte producten zoals 

een multitester 1000V, een digitale multimeter 1000V en een 

ThermoControl III. 

 

Berner biedt professionals in de Mobility sector dus een ruim 

assortiment hoogwaardige producten voor het werken aan elektrische 

en hybride voertuigen.  

Meer informatie over het E-mobiliteit assortiment van Berner is te 

vinden op een speciale pagina in de Berner Webshop:  

E-Mobility - Wees voorbereid | Berner 

 

"Green Car Policy": BERNER breidt zijn eigen e-

laadinfrastructuur voor schone elektriciteit in heel Europa uit.  

De Berner Group zet consequent door met haar "Groene Auto Beleid". 

De Berner Group zal uiterlijk in 2022 het wagenpark van zijn 150 

topmanagers volledig hebben omgezet op hybride en elektrische 

auto's. Tegelijkertijd investeert het familiebedrijf steeds meer in de 

aanleg en uitbreiding van een eigen oplaadinfrastructuur in heel 

Europa om bedrijfswagens van schone stroom te voorzien.  

 

"Duurzaamheid zit diep verankerd in ons DNA," benadrukt Christian 

Berner, CEO en enige eigenaar van de group. "In termen van onze 

bedrijfswaarde b.responsible, is het voor mij bijzonder belangrijk om 

deze weg te vervolgen om de CO2-uitstoot groepsbreed, d.w.z. in 

heel Europa, te verminderen. Of het nu in Nederland, Oostenrijk, 

Frankrijk of Scandinavië is: wij blijven de laadinfrastructuur vooruit 

helpen." 
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Berner is één van de toonaangevende Europese omnichannel 

ondernemingen in de verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, 

gereedschappen en services aan professionals in de sectoren Mobility 

en Construction. 6.200 medewerkers, waarvan ruim 4.400 in de 

buitendienst, zorgen dagelijks voor een allround service.  

 

Berner staat voor professioneel en persoonlijk advies, doordachte 

serviceconcepten en een hoogwaardig productassortiment. Zo 

combineert Berner persoonlijk advies met digitale verkoopkanalen. 

 

/////////////////////////////////////////// 

 

Bijlagen: E-mobiliteit Berner toepassingsfoto. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen 

met onze marktspecialisten. 

 

Indien u dit bericht plaatst, dan stellen wij een bewijsexemplaar zeer 

op prijs. 

http://www.berner.nl/

