
WAAR HET BĲ 

FABRIKANTEN
OM DRAAIT
OE-oplossingen voor banden en wielen voor professioneel gebruik.



2   Bohnenkamp

Al meer dan 65 jaar staat de naam Bohnenkamp 
voor knowhow, ervaring en eersteklas service wat 
betreft banden, wielen en voertuigonderdelen voor 
professioneel gebruik. Binnen heel Europa vertrouwen 
vooraanstaande machineproducenten op onze service 
en producten.

Of het nu voor de landbouw, bosbouw, grondverzet, 
transport of industrie is: wĳ  staan als sterke partner 
met complete oplossingen voor onze klanten klaar. 
Wat begon als een kleine handelsonderneming voor 
voertuigonderdelen is in de afgelopen decennia 
uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders in 
Europa. 

· Specialisten op het gebied van banden  
 en wielen voor professioneel gebruik

· Landbouw, bosbouw, grondverzet,   
 vrachtwagens + transport, industrie

· Betrouwbaar, ervaren, gepassioneerd
 en internationaal ter plaatse

Bohnenkamp.
Uw partner voor complete 
oplossingen.
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Vanuit ons hoofdkantoor in Osnabrück (Duitsland) hebben 
we het verkoopgebied uitgebreid over Centraal-Europa, 
Scandinavië, Oost-Europa en Rusland. Zo staan we met 
onze producten, knowhow en service in 25 onafhankelĳ ke 
vestigingen in 28 landen voor u klaar.

Alhoewel we zĳ n uitgegroeid tot een internationale 
organisatie, hebben we het karakter van een 
middelgroot familiebedrĳ f behouden. Verbondenheid, 
betrouwbaarheid, openheid en een volledig op 
partnerschap gebaseerde dialoog vormen voor ons nog 
steeds de basis voor een succesvolle samenwerking. 

Dat geldt met name voor ons dienstenaanbod als 
leverancier voor voertuig- en machineproducenten. Dankzĳ  
onze uitgebreide ervaring en betrouwbaarheid leveren 
we niet alleen producten aan onze klanten, maar staan wĳ  
hen ook bĳ  als ontwikkelings- en competentiepartner. Wĳ  
stellen u onze kennis ter beschikking, van de constructie 
tot en met de just-in-time-levering vanuit het grootste 
magazĳ n voor banden en wielen in Europa. Deze omvang 
biedt u ook nog een ander voordeel. Want we leveren 
even betrouwbaar afzonderlĳ ke wielen als grote series 
direct van de productieband.
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Wĳ  weten dat u als ontwikkelaar en producent zeer 
specifi eke eisen heeft en daarom hebben wĳ  ons 
eigen OE-team, dat bestaat uit competente, creatieve 
medewerkers. Deze specialisten begeleiden u, op 
verzoek ook al in de ontwikkelingsfase, met hun 
gespecialiseerde kennis en uitstekende knowhow. Samen 
met onze geselecteerde toeleveranciers realiseren zĳ  
ook individuele oplossingen voor banden, wielen en 
voertuigsystemen.

· Vaste contactpersonen
 in de binnen- en buitendienst

· Moderne CAD-techniek en 
 3D-animaties

· Wielenconfi guratie

OE-specialisten
Uw competente contactpersonen
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Ook bĳ  ons binnendienstteam gaan ervaring en innovatie 
hand in hand. Wĳ  zorgen ervoor dat uw orders correct en 
op tĳ d worden verwerkt en geleverd. Als onze klant heeft 
u een vaste contactpersoon, die uw eisen en behoeften 
precies kent en zich om uw wensen en verzoeken 
bekommert.

Bovendien staat op elke locatie altĳ d een key-account-
medewerker voor u ter beschikking. Hĳ  ondersteunt u bĳ  
vragen over de planning, keuze en gebruik van producten 
alsook bĳ  productpresentaties, beurzen en training van 
uw servicemedewerkers.

Ook de technische service kunt u volledig aan ons overlaten. 
Op verzoek kunnen we CAD-tekeningen, 3D-animaties 
of individuele remberekeningen voor complete asstellen 
maken. Daardoor bespaart u tĳ d en energie en kunt 
u er zeker van zĳ n dat ook speciale oplossingen voor uw 
machine perfect passen.
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Als OE-partner bieden we u montages van 
complete wielen van eersteklas originele kwaliteit 
en in grote hoeveelheden. Op 17 werkplaatsen 
monteren we per jaar meer dan 100.000 wielen van 
15 tot 54 inch voor agrarische voertuigen, vrachtwagens,  
grondverzetmachines en industriële toepassingen. Door 
onze uitgebreide ervaring en speciale montagetechniek 
garanderen we dat we velgen en banden bĳ zonder 
voorzichtig behandelen. 

· Eigen wielmontage op 
 17 montageplaatsen 

· Wielen van 15 tot 54 inch 

· Individuele ontwikkelingen 
 en maatwerk

Complete 
montage van 
wielen
geef uw wiel het passende profi el
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Alle verwerkte producten ondergaan een strenge 
ingangscontrole en worden volgens uw eisen ingekocht. 
Zo vervaardigen we voor u het wiel dat qua draagvermogen, 
kleur, kwaliteit, versterking en lakwerk precies aan uw 
eisen en die van uw klanten voldoet. 

Wĳ  zĳ n de enige aanbieder in Europa die fl otation 
wielen voor agrarische voertuigen volledig optimaliseert 
op rĳ comfort. Zo worden op onze zelf ontworpen 
montagelĳ n het hoogste en laagste punt van band en velg 
op elkaar afgestemd. Deze methode zorgt voor optimale 
loopeigenschappen, ook bĳ  lange wegritten met hoge 
snelheden en wisselende belasting. 

Voor de verzending worden alle wielen en onderdelen 
nog eens gecontroleerd en vervolgens op basis van uw 
instructies verpakt. Zo verzekeren we dat uw producten in 
perfecte staat bĳ  u aankomen. 
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De Bohnenkamp Groep beschikt in totaal over 
meer dan 100.000 m² opslagruimte en heeft in 
Osnabrück het grootste centraal magazĳ n voor banden 
en wielen in Europa. Ook leveren wĳ  rechtstreeks vanuit 
ons magazĳ n in Veenendaal binnen 24 uur in de Benelux. 
Dankzĳ  onze effi ciënte logistiek kunnen wĳ  zo de 
goederen die u heeft besteld op tĳ d leveren. 
Bovendien kunt u ook op onvoorziene momenten, 
bĳ voorbeeld voor de overbrugging van productiepieken 
of bottlenecks, op ons vertrouwen.

· Technische service met documentatie 
 en berekeningen

· Hoge beschikbaarheid en fl exibiliteit 
 van het gehele assortiment

· Just-in-time-levering in elke 
 vereiste verpakking

Tĳ dige
levering
Altĳ d beschikbaar als u 
het nodig heeft
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Just-in-time-levering
Op basis van uw behoefteplanning 
houden we producten die u nodig 
heeft in de gewenste hoeveelheden 
op voorraad, zodat de levering op 
tĳ d en exact volgens uw richtlĳ nen 
verloopt. Complete wielen 
verpakken we zo dat ze direct in uw 
productie ingevoerd en gemonteerd 
kunnen worden.

Individuele producten 
Op basis van uw eisen ontwikkelen 
we samen met onze leveranciers 
de banden en wielen die perfect 
aansluiten op uw voertuig en het 
beoogde gebruik. 

Complete voertuigsystemen
Wĳ  leveren meer dan alleen banden. 
Samen met onze topleveranciers
ADR, Haldex en Jost voorzien wĳ  u 
ook van assen, veren, remsystemen 
en accessoires of van complete 
onderstellen voor de voertuigbouw. 
Alle systemen worden precies 
op het voertuig, de wielen en 
banden afgestemd en met de 
noodzakelĳ ke documentatie ge-
leverd. Zo kunt u voor alle 
onderdelen bĳ  ons terecht.
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De merken binnen ons assortiment zĳ n al jaren op de 
markt vertegenwoordigd. Dat schept vertrouwen en zorgt 
dat uw klanten ze snel zullen aanvaarden. Bovendien 
krĳ gt u van ons gedetailleerde productinformatie voor 
uw verkoop, zoals certifi caten en berekeningen, waarmee 
u uw klanten uitgebreid en overtuigend kunt adviseren.

Zo toont u uw klanten dat zĳ  niet alleen op uw nieuwe 
product, maar ook na aankoop altĳ d op een volledige 
en stipte levering van alle producten en onderdelen met 
de waarborg van de originele kwaliteit kunnen rekenen.

· Gegarandeerde vervanging 
 volgens de originele uitrusting

· Rechtstreekse levering aan banden-
 handelaren, machinedealers en service   
 stations

· Uitgebreide aftersales service 
 ter plaatse

Service en 
garantie
Betrouwbaar, ook na de aankoop
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Aftersales service
Na de aankoop zorgen we samen met een netwerk van 
50 regiomanagers voor een volledige ondersteuning  
en staan wĳ  uw dealers altĳ d ter plaatse met raad en 
daad bĳ . Maar ook als iets niet optimaal werkt, staan 
onze teams snel en betrouwbaar voor u klaar. Dat geldt 
ook voor vervangende onderdelen, want wĳ  leveren 
ook jaren later aan banden-, landbouwmachine-, en 
bouwmachinehandelaren en service stations nog 
originele producten. Tenslotte zĳ n wĳ  uw sterke partner 
voor complete oplossingen.



www.bohnenkamp-benelux.com

Onze merken
Kwaliteit voor uw uitdagingen

Wĳ  vertrouwen vanaf de ontwikkeling tot aan de 
productie op geselecteerde leveranciers met wie we al 
jaren succesvol samenwerken. 

Met vier zeer moderne productielocaties en een 
eigen fabriek voor de vervaardiging van mallen vandaag 
de dag een van de belangrĳ kste producenten van 
grondverzet- en landbouwbanden voor professioneel 
gebruik.

Producent van kleine banden voor licht gebruik en 
bĳ zonder fl exibel met betrekking tot de vervaardiging 
van individuele producten.

Een van de toonaangevende producenten van kleine 
banden voor gebruik in de agrarische sector, industrie 
en speciale toepassingen.

Grondverzet- en vrachtwagenbanden van hoge kwaliteit 
met eersteklas kilometerprestatie en hoogwaardige 
karkassen, met name voor het regionaal-, bouwplaatsen
-en langeafstandsverkeer.

Leidend in Nederland op het gebied van ontwerp 
en productie van wielgerelateerde producten voor 
landbouw en industrieel gebruik.

Gerenommeerde producent van kwaliteitswielen voor 
landbouw- en grondverzetmachines en voertuigen in 
de transportsector.

Belangrĳ kste producent van assen, onderdelen en 
voertuigonderdelen voor machines en aanhangwagens 
binnen de landbouw en industrie.

Specialist voor innovatieve veringen en remsystemen voor 
professioneel gebruik in de vrachtwagen- en 
transportsector.

Producent van systemen en onderdelen voor 
bedrĳ fsvoertuigen met een zeer grote fl exibiliteit en 
hoogwaardige producten.

Wereldwĳ d toonaangevend producent van offroad-
velgen en ontwikkelaar van innovatieve technische 
oplossingen.

Topproducent van stalen schĳ fwielen voor bĳ na alle 
toepassingen: van het kleinste kruiwagenwiel tot zware 
bouwmachinewielen.

Zo heeft u de garantie dat u altĳ d van echte professionele 
oplossingen profi teert. 


