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MAD is een gespecialiseerd bedrijf waar de nadruk ligt 
op maatwerk en kwaliteit. Of dit nu veersystemen, slimme 
beladingsoplossingen of remschijf afdraaimachines zijn,
al sinds 1976 ontwikkelt MAD oplossingen voor de autobranche 
waarbij de bestuurder altijd het uitgangspunt is. We willen 
vandaag de dag niet alleen comfortabel en veilig rijden maar 
vooral met plezier achter het stuur zitten.

Ieder MAD-product start bij een ervaren researchteam en 
stopt….. nergens. De keus van professionals bevestigt dat;
de belangrijkste keuringsinstanties trouwens ook. Succes is 
geen toeval. 

In werkplaatsen over de hele wereld wordt MAD gemonteerd 
of gebruikt. Geselecteerde distributeurs zorgen voor snelle 
levering en nazorg. Korte lijnen en snel reageren op de 
marktbehoefte. 
Stelt u ons gerust op de proef!

MAD levert haar producten met optimale ondersteuning voor 
de autofabrikant, importeur, groothandel, werkplaats en 
consument. Wij staan dus altijd voor u klaar!

MAD is meer dan alleen een fabrikant. MAD registreert, 
innoveert en presenteert zijn producten voor automotive 
toepassingen. Buiten de veersystemen ontwikkelt MAD 
apparatuur en gereedschappen voor het optimaliseren 
van remschijven. Twintig toonaangevende autofabrikanten 
hebben officieel voor MAD gekozen. In alle landen van de 
wereld werken professionele monteurs met deze apparatuur.
Ook op dit gebied zorgt MAD voor besparing van tijd, kosten 
en milieu in het belang van autoconstructeurs, importeurs 
en werkplaatsen. Uiteindelijk is het natuurlijk de consument 
die ook hiervan profiteert, zowel in veiligheid, comfort als 
financieel. Wie een betrouwbare partner zoekt kiest voor MAD

WelkomWelkomWelkomWelkomWelkomWelkom
in de Wereld van MADin de Wereld van MADin de Wereld van MAD
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Remschijven afdraaien met MAD, nog steeds volledig actueel:
Nog steeds zetten de afdraaimachine van MAD de maatstaf 
voor het afdraaien van remschijven. Of het nu gaat om 
personenwagens, busjes, vrachtwagens, bussen of trailers.

De vele vrijgaven van fabrikanten bevestigen onze hoge 
kwaliteit en betrouwbaarheid.

Uniek hierbij is het MAD systeem van parallelle montage dat 
precieze bewerkingsresultaten garandeert. De montage aan 
de remklauworen zorgt voor absolute parallelliteit van de 
remschijven t.o.v. de remblokken. Andere machines die op 
de naaf gemonteerd worden kunnen onze precieze resultaten 
slechts behalen door omslachtige correctie technieken.

De meeste automobielfabrikanten erkennen dat de enige juiste 
bewerkingsmethode voor het opnieuw in lijn brengen van 
de remschijf alleen aan de auto kan gebeuren. Voorwaarde 
is dat de uitlijning geschiedt vanaf het opspanvlak van de 
remklauworen. De MAD DA2002, DA8700 en DA9000 zijn 
in samenwerking met toonaangevende autofabrikanten 
ontwikkeld.

Het resultaat: in één behandeling alle remproblemen opgelost, 
in circa 20 minuten per remschijf, inclusief demontage en 
montage van het wiel. Inmiddels is de remschijfafdraai-
machine van MAD goedgekeurd als werkplaatsequipement 
door de meeste autofabrikanten en zelfs vaak voorgeschreven. 
Doorslaggevend zijn de besparing in reparatiekosten en vooral 
de tevredenheid van de klant op de korte en lange termijn.

1. Elimineert Run-out, DTV en overmatig remgeluid volledig.
2. Bespaart demontage en montage, en afstelling van

de remschijf.
3. Garandeert een optimaal raakvlak tussen remblok

en remschijf.
4. Overal inzetbaar, op hefbrug of de werkvloer.
5. Universele montage aan de remklauworen.
6. Past op 99% van alle personenwagens en lichte 

bedrijfswagens, met of zonder ABS.

MAD Remschijf afdraaimachinesMAD Remschijf afdraaimachinesMAD Remschijf afdraaimachinesMAD Remschijf afdraaimachinesMAD Remschijf afdraaimachinesMAD Remschijf afdraaimachines
The most profitable solutionsThe most profitable solutionsThe most profitable solutionsThe most profitable solutionsThe most profitable solutionsThe most profitable solutions

Kenmerken voor MAD afdraaimachinesKenmerken voor MAD afdraaimachinesKenmerken voor MAD afdraaimachinesKenmerken voor MAD afdraaimachinesKenmerken voor MAD afdraaimachinesKenmerken voor MAD afdraaimachines

Het resultaatHet resultaatHet resultaatHet resultaatHet resultaatHet resultaat
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De MAD EasyLoad zal de dagelijkse praktijk bij bedrijven 
met transportvraagstukken drastisch veranderen.
Voor het eerst kunnen zware en/of moeilijk te hanteren 
lasten door slechts één persoon in- en uitgeladen worden.
Zonder krachtsinspanning, veilig en snel.

Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Wat tot nu toe niet,
of slechts moeizaam, te beladen was laat zich nu probleemloos 
handelen.

Investeer in meer flexibiliteit welke economisch verantwoord 
ingezet kan worden en verlicht het werk van u en/of uw 
medewerkers met de MAD EasyLoad.

De MAD EasyLoad onderscheidt zich duidelijk t.o.v. van de 
overige beladingssystemen. Met behulp van een elektrisch 
aangedreven uitschuifbare giek kunt u lasten tot 250 kg 
eenvoudig heffen en in de laadruimte rangeren.

De bediening van de lier en de giek geschiedt elektrisch met 
één druk op de knop. De handige mobiele bedieningsunit 
kan eenvoudig met één hand worden bediend. U heeft geen 
extra hulpmiddelen nodig en bent niet afhankelijk van de 
infrastructuur op locatie.

De MAD EasyLoad is niet alleen zeer betrouwbaar maar is ook 
goed doordacht. Voor bijna ieder transportvraagstuk bestaan 
er speciale last opnamemiddelen, van metaalklemmen tot 
hijsbanden en rondstroppen. Van vatenklemmen, pallethaken 
tot permanente hefmagneten.

De MAD EasyLoad ontlast berijders en medewerkers en 
voorkomt gezondheidsproblemen. Speciaal het ontstaan van 
rugklachten, die bij het veelvuldig heffen en verschuiven van 
zware lasten bijna automatisch ontstaan, worden hierdoor 
vermeden.

EasyLoad | Nooit meer zwaar tillen! EasyLoad | Nooit meer zwaar tillen! EasyLoad | Nooit meer zwaar tillen! EasyLoad | Nooit meer zwaar tillen! EasyLoad | Nooit meer zwaar tillen! EasyLoad | Nooit meer zwaar tillen! 
Revolutionair bij het beladen: de MAD EasyLoadRevolutionair bij het beladen: de MAD EasyLoadRevolutionair bij het beladen: de MAD EasyLoadRevolutionair bij het beladen: de MAD EasyLoadRevolutionair bij het beladen: de MAD EasyLoadRevolutionair bij het beladen: de MAD EasyLoad

Spaar de ruggengraat vanSpaar de ruggengraat vanSpaar de ruggengraat vanSpaar de ruggengraat vanSpaar de ruggengraat vanSpaar de ruggengraat van
uw onderneminguw onderneminguw onderneming



De MAD Load Alert is een indicator die de bestuurder 
waarschuwt wanneer het voertuig te zwaar is beladen.
Dit wordt gedaan door het meten van de rijhoogte van het 
voertuig. Als er meer wordt geladen in het voertuig wordt de 
mate van invering gemeten. Een sensor leest de rijhoogte van 
het voertuig in drie standen. Als de rijhoogte van de auto goed 
is wordt de groene led geactiveerd. Bij maximale belading 
wordt de oranje led geactiveerd. Als de auto wordt overbeladen 
zal de rode led worden geactiveerd en hoort de bestuurder een 
waarschuwingstoon. Hiermee wordt de bestuurder zich meer 
bewust van het gewicht van zijn lading.

MAD Load AlertMAD Load AlertMAD Load AlertMAD Load AlertMAD Load AlertMAD Load Alert
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MAD Hulpveren bieden extra veerkracht voor iedere auto, 
precies op maat. Ze vullen de standaard veer exact aan, 
maar niet meer of minder dan nodig. Ze zijn er altijd en 
toch merk je ze niet. Je mist ze pas als ze er niet meer zijn.
Kenners adviseren daarom MAD, professionals monteren MAD 
en bestuurders die veiligheid en comfort willen combineren, 
kiezen voor MAD Hulpveren. Bedoeld voor iedere extra 
belasting van de standaard autoveer.

MAD HulpverenMAD HulpverenMAD HulpverenMAD HulpverenMAD HulpverenMAD Hulpveren

VoordelenVoordelenVoordelenVoordelenVoordelenVoordelen
1. Betrouwbaarheid, MAD geeft levenslange garantie
2. Lage kosten, snel te monteren zonder zorgen

en constructiewerk
3. Kwaliteit, aanbevolen door autofabrikanten
4. Per autotype op maat ontwikkeld
5. Gemak, geen aanpassing van de originele veren
6. Bespaart onderhouds-en reparatiekosten
7. Productie conform ISO en TÜV voorschriften

Slalomproef
met een lading van 300kg in de achterbak

Uitwijkproef
met een lading van 300kg in de achterbak

Zonder MAD Hulpveren

Met MAD Hulpveren



Cross Country veren zijn een zeer gespecialiseerde aanvulling 
op het MAD Veersystemen programma. Deze sets worden 
gebruikt voor het verhogen van de bodemvrijheid van het 
voertuig. Een Cross Country set biedt de ultieme oplossing 
voor iedereen die regelmatig de auto off-road gebruikt of 
regelmatig door onverhard terrein rijdt. Ook kan een Cross 
Country set  een bestuurder meer voordeel geven bij het rijden 
over obstakels, zoals verkeersdrempels of een stoeprand.
Dit  geldt met name voor ambulancechauffeurs,
brandweerlieden, artsen, politieagenten en  veel meer.

Cross Country veren zijn een zeer gespecialiseerde aanvulling 
Cross Country
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Dit is de overtreffende trap van MAD Hulpveren. Geen stalen 
veren maar twee luchtbalgen gemonteerd bij de bestaande 
veren. Deze luchtbalgen zorgen dat de stand van de auto exact 
naar wens is in te stellen: harde of zachte vering, een hoge of 
lage auto.

Verhoog uw comfort door optimale interactieve demping met 
lucht. Gewoon vanaf het dashboard tijdens de rit of onderweg 
bij het pompstation te regelen. Het is ook mogelijk om de 
hoogte automatisch te laten regelen door middel van een 
sensor die de wagenhoogte constant houdt. Naast de complete 
standaard pakketten ontwikkelt MAD ook sets als maatwerk 
voor fleets die regelmatig wisselend worden beladen.

Interactieve LuchtveringInteractieve LuchtveringInteractieve LuchtveringInteractieve LuchtveringInteractieve LuchtveringInteractieve Luchtvering

De voordelen:De voordelen:De voordelen:De voordelen:De voordelen:De voordelen:
1. Originele veren blijven actief
2. Snel te monteren, zonder constructiewerk
3. Eenvoudige bediening
4. “Waarschuwt” als de druk te laag wordt
5. Hogedruk veiligheidsklep
6. Variabele instelling afhankelijk van de belading
7. Productie conform ISO en TÜV voorschriften
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De ultieme combinatie van esthetiek en sportief weggedrag. 
MAD combineert haar verlagingsset met de exact hierop 
afgestemde MAD sportdemper. Het strakker dempen en het 
scherper sturen worden door het verlagen van het zwaartepunt 
en het compenseren van de veerweg optimaal gecombineerd. 

Het professioneel modificeren van de vering geeft de 
bestuurder een ongeëvenaarde beheersing van het voertuig. 

Maar ook nu blijft een zekere mate van comfort een voorwaarde!
MAD combineert dit alles in de sportkits. De kortere 
sportdemper garandeert een grotere veerweg waarmee de 
auto toch beter en langer veert. 

Verlagingsveren Verlagingsveren Verlagingsveren Verlagingsveren Verlagingsveren Verlagingsveren 

Coil Over SystemenCoil Over SystemenCoil Over SystemenCoil Over SystemenCoil Over SystemenCoil Over Systemen

Sportkits Sportkits Sportkits Sportkits Sportkits Sportkits 

Voor iedereen die zich jong voelt en op zoek is naar een 
sportieve uitstraling maar toch ook comfort wil, ontwikkelde 
MAD een nieuwe generatie sportveren. De auto verlagen,
het comfort behouden en de “looks” verhogen met één set
Dat kan!

MAD levert deze nieuwe oplossing en zelfs zonder de originele 
schokdempers aan te passen. Sportief rijden zonder hoge 
kosten.

Wat bepaalt het ultieme in uitstraling en prestaties van jouw 
auto? Wat maakt een auto echt tot de jouwe? Wat zorgt er voor 
dat jouw auto opvalt op een manier zoals alleen jij bepaalt?
Wat is er voor nodig om jouw auto zo extreem te maken als je zelf 
wilt? Nou…..wij zeggen dat het jouw unieke ideeën over styling 
en aanpassing zijn. Bevrijd jezelf van fabrieksinstellingen en 
standaardveren. Kies de vrijheid die Mad Maxx Coil Over van 
MAD je biedt. 

De mate van verlaging kan eenvoudig en snel worden gewijzigd 
door het aanpassen van de instelring op de speciaal ontworpen 
externe schroefdraad. Middels de bijgesloten steeksleutel 
is het mogelijk om op ieder moment de hoogte in een 
bandbreedte van 20 – 80 mm op alle vier de punten in te 
stellen. Deze eigenschap geeft je de vrijheid om het uiterlijk en 
de rijeigenschappen van je auto in te stellen….te alle tijde en 
overal. Dat is wat MAD noemt Maxx vrijheid.



De beste techniek...altijdDe beste techniek...altijdDe beste techniek...altijdDe beste techniek...altijdDe beste techniek...altijdDe beste techniek...altijd

Vervangveren Vervangveren Vervangveren Vervangveren Vervangveren Vervangveren 

Alleen de hoogste kwaliteit is natuurlijk goed genoeg voor 
jouw auto! Wij zijn het daar helemaal mee eens en we 
stellen zelf de hoogste eisen aan het ontwikkelingsproces, 
de gebruikte materialen en de fabricage. MAD is dan ook 
ISO 9001 gecertificeerd. De diverse kits beschikken over 
de goedkeuringen van de TÜV. Door handmatig de veren te 
matchen stellen we altijd de perfecte set samen. Alle MAD 
Verlagingsveren worden dan ook afgeleverd met levenslange 
garantie.

MAD ontwerpt sets voor een breed scala aan automodellen. 
Zodra er een nieuw model op de markt komt, wordt deze in 
onze research workshop opgemeten. Zo testen en produceren 
we iedere set op maat. Kijk snel op www.mad-springs.com 
naar ons grote assortiment beschikbare verensets.

Met gepaste trots introduceert MAD een breed assortiment 
aan originele vervangveren. De wens van diverse marktpartijen 
en het streven van MAD om als totaal leverancier voor 
veersystemen te fungeren is de basis geweest voor deze 
programma uitbreiding. Voor de MAD distributeurs en alle 
toekomstige klanten biedt het programma vervangveren unieke 
voordelen. Door een zorgvuldig gemaakte consolidatieslag 
kunnen er met een kleine 1100 veren meer dan 32000 TecDoc 
applicaties afgedekt worden.

  *  alleen geldig indien beide veren op de as tegelijkertijd 
        verwisseld worden.

• Hogere omzetsnelheden en lagere voorraden
• Lagere transportkosten door one-stop shopping
• Programma is marktdekkend
• 3 jaar garantie*
• Alle technische specificaties aanwezig en technische 

ondersteuning vanuit MAD
• Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
• Koud gedraaid voor verbeterde vormvastheid
• Chroom Silicium of Chroom vanadium
• Anti corrosie behandeling. Gefosfateerd en

gepoedercoat (epoxy)
• ISO 9001 en TÜV goedkeuring
• Veren zijn per stuk verpakt in een doos met uniforme 

MAD uitstraling inclusief EAN (bar) codes
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MAD Holding B.V. 
P.O. Box 760 · 3900 AT Veenendaal · The Netherlands

Tel. (+31) 318 58 61 00 · Fax (+31) 318 54 12 13 · info@mad-tooling.com
www.mad-tooling.com


