


    A SYSTEEM
Stof & Velours   B1 SYSTEEM

 Kunststof, Leer

 en Vinyl Reparatie  B2 SYSTEEM

Structuur Reparatie Set

Art no 00.307
Stof en Velours systeem A

Dit bekledingreparatiesysteem maakt 
een perfecte reparatie mogelijk van 
bijvoorbeeld brandgaatjes in stoelen, 
vloermatten, portier- en (hemel)
bekleding.

De 40 verschillende kleuren vezels 
kunnen onderling gemengd worden 
om de perfecte kleur te krijgen. 
Vervolgens wordt het eventuele 
patroon ingekleurd en tenslotte 
geïmpregneerd om het weer water- en 
vuilafstotend te krijgen.

Art no. 00.525
Kunststof, Leer en Vinyl Systeem B1

HBC systeem B1 is speciaal ontwikkeld 
voor de reparatie van kunststof, leer 
en vinyl. Hiermee kunnen harde 
kunststoffen, zoals bumpers en 

zoals leer en vinyl gerepareerd worden.

Het systeem bevat alle 
benodigde gereedschappen en 
verbruiksmaterialen voor een perfecte 
reparatie. Denk hierbij aan de speciaal 
ontwikkelde smeltlijm, lijmen met 

kunststoffen. 

Kunststof, Leer en Vinyl Systeem 
B1 bevat reinigingsmiddelen, 
primers, wapeningsmateriaal en de 
gereedschappen, die het mogelijk 
maken om kunststof, vinyl en leer 
te repareren. Kopieer de originele 
structuur om de reparatie perfect af te 
werken!

Systeem B1 bevat een compleet 
assortiment lijmen, variërend van 

lijm voor allerlei kunststof oppervlakken.

Art no. 00.816 
Structuur Systeem B2

Uitstekend geschikt bij reparatie 
van oppervlakte schades met alle 
voorkomende structuren. ‘s Werelds 
meest complete structuur reparatie 
systeem verslaat alles op de markt.

Inclusief het HBC 
mallenmakersysteem; ontwikkeld om 
alle soorten structuren te kopiëren.

Systeem B2 bevat:
5 soorten structuurspray; grof, middel, 

primers; een heldere dun vloeibare en 
een dikkere die de kleine krassen en 
lijmgaatjes opvult die vaak voorkomen 
bij reparatie.

00.311 A Guard 150ml spuitbus
Bekleding bescherming
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     B3 SYSTEEM

Vinyl, Kunststof en Leer

Kleuren Mengen  B6 SYSTEEM

Kunststof Lassysteem

Art no. 00.826 
Systeem B3 Aqua

Kleurenmengsysteem
Basiskleuren voor het mengen van 
kunststof, leer en vinyl kleuren. Volledig 
aan te passen voor alle soorten zachte, 

stof, vinyl, kunststof en glasvezel.

Het standaard systeem omvat 
kleurenwaaier, glans-systeem, formule 
boek, primers, additieven enz. Zowel 
verkrijgbaar als oplosmiddel houdend 
als op waterbasis. Alle kleuren en 
glansmiddelen zijn blijvend en dat maakt 
dit systeem onmisbaar voor herstellers 
van kunststoffen maar ook voor meubels, 
auto’s, vrachtwagens, enz.

Kleuren Scan Systeem
Art.nr. 00.912
Spectrophotometer en software

HBC system – Smarttool Production 
introduceert dé oplossing voor een 
eeuwenoud probleem; het verkrijgen van 
de originele kleur voor een onzichtbare 
reparatie

Art.nr. 00.460
Spuitbussen kleurensysteem B4

Op kleur vervaardigde verf in 
spuitbussen.
Met het B4 kleurensysteem bieden 
wij een breed scala van spuitbussen 
voor het op kleur brengen van leer, 

en vele andere zachte, harde en 

Standaard kleuren serie “30” 
kunststof en vinyl

  B4 SYSTEEM
 Leer en Kunststof 

Spuitbussen

Art no. 40.000  
Kunststof laskoffer B6

Art.nr. 00.308
Mobiele Trolley

Deze volledig ingerichte mobiele 
SMART Repair Trolley van HBC 
system is ontwikkeld voor de high-end 
SMART Repair specialist.

Het bevat alle benodigde systemen 
om de meest voorkomende reparaties 
in de SMART Repair business uit te 
voeren.

Alle benodigde gereedschappen 
worden in de trolley meegeleverd, 
airbrush, mini weegschaal, kitpistool, 
enz.



Before   After

Chip Fix is een 1K systeem met grote 
voordelen ten opzichte van bestaande 
systemen.

EIGENSCHAPPEN

   in 16 1K kleuren

   worden met een penseel

Art.nr. 00.1100

alone systeem met een snelle, goedkope oplossing voor 
reparatie van steenslag, kleine lakbeschadigingen, 
slijtage en krassen op motorvoertuigen.

Door de combinatie van een unieke nieuwe technologie 

goede vulling, diepe glans en een korte droogtijd met 
een fraai eindresultaat binnen enkele minuten.

Dit systeem zorgt ervoor dat diepere steenslagschade 
volledig wordt gevuld zodat de reparatie optisch vrijwel 
onzichtbaar is. 

    CHIPFIX SYSTEEM   

    Reparatie van krassen en/of 

   steenslag op alle soorten 

  voertuigen

CHIPFIX GEEFT EEN GOEDE        
     VULLING, DIEPE GLANS EN 
EEN KORTE DROOGTIJD MET  
   EEN FRAAI EINDRESULTAAT   
       BINNEN ENKELE MINUTEN



SPOT REPAIR SYSTEEM

Art.nr. 00.534
Spot repair systeem C

keurigheid. Het systeem is opgebouwd uit circa 
75 kleuren waarmee alle kleuren kunnen worden 
gemengd zoals unikleuren, parelmoer, mica en 
metallics. Onze speciale mengmethode stelt u in 
staat zelfs een kleine hoeveelheid lak te mengen 
van ca. 10 gram. Het kan gebruikt worden om 
bijvoorbeeld een bumperhoekje onzichtbaar te 
herstellen of steenslag en kleine krasjes bij te 
werken 



 RUITREPARATIE    

Professionele Voorruitreparatie Set 

Art.nr. 00.617G3
Voorruitreparatie systeem D Pro G3
 
Het HBC systeem D is ontwikkeld om 
kwaliteitsreparaties aan gelaagde ruiten uit te 
kunnen voeren. De technologie stelt u in staat om 
de ruitschade te repareren, de oorspronkelijke 
sterkte van de autoruit te herstellen en om te 
voorkomen dat de plaats van impact een zwakke 
plek blijft.

Het nieuwste ruit reparatiesysteem van HBC system 
is D Pro G3. Dit revolutionaire systeem is speciaal 
ontworpen voor professionals en garandeert snelle 
voorruitreparaties van topkwaliteit. 

De beste DUALX2 hars op de markt:

the perfect start 



   VOORRUIT 

  VERVANGINGS SET   

 Professionele Ruitendemontage 

& Montage

Nieuw 

Voorruit Demontage 
en Montage Set

Art.nr. 6000
Complete Voorruit Vervangings Set

Dit systeem wordt geleverd met de juiste 
gereedschappen om door de ruitenkit heen te 
kunnen snijden.

- Het meest complete systeem op de markt om alle 
soorten voorruiten te vervangen.

HBC heeft een volledige gereedschapslijn ontwikkeld 
voor zowel gelijmde als in rubber gemonteerde 
voorruiten 

Alle soorten ruiten kunnen worden verwijderd met 
behulp van het nieuwe handmatige snijsysteem, 
ongeacht het voertuig; personenauto, bus en zelfs 
vrachtwagens. Het HBC systeem maakt gebruik 
van de nieuwste messen en schrapers die speciaal 
ontworpen zijn om zelfs de moeilijkste plekken te 
kunnen bereiken.

Met de HBC zuignappen heeft men de ideale grip op 
glas, marmer, graniet en andere gladde materialen.

 
Art.nr. 5000

Het universele lock out 
gereedschapssysteem is speciaal ontworpen 
om vele merken voertuigen te kunnen 
openen in het geval dat de toegang niet 
verkregen kan worden via de normale weg.



Art.nr. 00.532 Aluminium velg reparatie Systeem E3

Het is nu mogelijk om krassen en schades aan  lichtmetalen 
velgen op zeer effectieve wijze tegen een zeer lage prijs te 
repareren.

De herstelkosten zijn afhankelijk van de grootte van de 
schade, maar één ding is zeker: met het E3 systeem heeft u 
een rendabele oplossing.

Het systeem wordt geleverd met primer, plamuur en 
spuitbussen met kleur waarmee nagenoeg alle velgen 
hersteld kunnen worden. Na het herstel en het aanbrengen 
van de kleur wordt een laag blanke lak opgebracht. Dit zorgt 
voor een perfecte afwerking.

Polijst systeem

Lichtmetalen velgen

Polijsten van alle soorten aluminium
Kunststof koplampen

Voor  gepolijste aluminium velgen, zowel voor de aftermarket 
als voor nieuwe auto’s.

Met dit systeem kunt u vele soorten kleinere 
krassen, parkeerschades en ander soortige beschadigingen 
op hoogglans gepolijste aluminium velgen, aluminium 
motorframes en andere aluminium onderdelen repareren.

Het is een eenvoudig te gebruiken systeem; het is voor de 
gebruiker niet nodig om een specialistische training te volgen 
om te kunnen starten met repareren.

* Er zijn enkele beperkingen bij dit systeem zoals diepe 
beschadigen en sommige speciale coatings enz. Na 
het aanbrengen van de kleur wordt een laag blanke lak 
opgebracht. Dit zorgt voor een perfecte afwerking.

  REPARATIE 

LICHTMETALEN VELGEN 

          De meest geavanceerde 

         LICHTMETALEN VELGEN 

      REPARATIEMACHINE
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Introductie van het 4e generatie 
en tevens meest geavanceerde, 

velgen laksysteem op de markt!

Het HBC lichtmetalen velgen laksysteem is een 
must voor iedereen die op zoek is naar een 
fabrieksoriginele afwerking.

   REPARATIE 

 LICHTMETALEN VELGEN      

Lichtmetalen velgen lak

Art.nr. 00.808
Lichtmetalen velgen reparatiemachine

Deze machine is ontworpen om gekraste, 
beschadigde en gecorrodeerde lichtmetalen 
velgen professioneel te herstellen; of dit velgen 
zijn die oorspronkelijk gespoten zijn, machinaal 
gepolijst of met een blanke laklaag maakt niet 
uit. Het reinigt, herstelt en polijst velgen snel en 
kwalitatief hoogwaardig.

Geleverd met een uitgebreid startpakket en goed 
opgezet trainingsprogramma kan de machine een 

als nieuw op te starten bedrijven zijn.

          De meest geavanceerde 

         LICHTMETALEN VELGEN 

      REPARATIEMACHINE

Art.nr. 00.998 Velgen laksysteem

“Wheel Bastard”



De Pers schreef: “Ingenieus systeem om 
aluminiumplaten op campers, caravans, en 
aanhangwagens te herstellen.” 

Art.nr. 00.513 Caravan systeem E1

Waarom de gehele zijkant van een caravan 
vervangen enkel vanwege een kleine deuk? 
Dit is zowel tijdrovend als zeer duur.

afwerking met behulp van onze speciaal 
ontworpen vacuümhulpmiddelen, linealen en 
mallenmaker waarmee het originele patroon 
van het beschadigde gebied hersteld kan 
worden.

Art.nr. 00.652 Caravan Trolley Master

Systeem E: Caravan wand reparatie systeem
Systeem E: Caravan spot repair systeem
Systeem E: Upgrade systeem E mini kit
Systeem E: Kunststof polijst systeem
Systeem B6: kunststof lassysteem
Systeem H: Luchtreinigings- 
                    en geurverwijderingssysteem

Doorzichtige mallenmaker, mengtips roze,
kitpistool en inspectielamp

Art.nr. 00.651 Caravan Trolley Standaard

Systeem E: Caravanwand reparatie systeem 
Systeem E: Caravan spot repair systeem
Systeem E: Upgrade systeem E mini kit

Doorzichtige mallenmaker, mengtips roze,
kitpistool en inspectielamp

 CARAVAN EN 

CAMPER WANDREPARATIE
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G30

 TROLLEY MASTER

Alles-in-één Trolley

Smart Repair Trolley Master  Art.nr. 00.650

Art.nr. 00.609   Polycarbonaat koplamp reparatiesysteem

Het koplamp reparatiesysteem 
van HBC system biedt een 
snelle en eenvoudige manier 
om het ”glas” van de koplamp 
weer helder te maken nadat 
het na verloop van tijd dof is 
geworden. Dit tegen een fractie 
van de kosten van vervanging.

KOPLAMP 
   REPARATIESYSTEEM 

zonder chemicaliën

Met behulp van de gepatenteerde UV-C & Ozon Technologie 
kunt u nare geurtjes verwijderen. De technologie kreeg de 
Environmental Award EU in de categorie “schonere technologie”.

Systeem H, UV-C & OZON 
Technologie



G30

G14G8

Art no. 00.400 
Compleet Systeem G Premium, 30-delig incl. accessoires en transportkoffer

G8 systeem G14 systeem

G30 systeem

         UZS

Art no. 00.399 
Compleet Systeem G Basis, 14-delig

Art no. 00.398
Compleet Systeem G Mini, 8-delig

Dent Lifter Mini Systeem
Art no. 17.400

Het Dent Lifter Mini Systeem 
is perfect voor het verwijderen 
van kleine deuken.

           UZS

          
Spuiten

Art no. 13.981

Part no.  13999 

De training van de oog-
hand coördinatie is 

de cursisten vaak uren en 
soms zelfs dagen voordat 
ze de exacte locatie van de 
punt van het gereedschap 
kunnen vinden.



G30

G14G8
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Compleet Systeem G Premium, 
30-delig incl. accessoires en transportkoffer                               Art Nr. 00.700

01 00.415 27 00.434
02 00.409 28 00.435
03 00.421 29 13301 Whale-Tail-Tool, 150mm
04 00.416 30 13302 Whale-Tail-Tool, 305mm
05 00.401 31 13303 Whale-Tail-Tool, 510mm
06 00.420 32 13304 Whale-Tail-Tool, 660mm
07 00.410 33 13305 Whale-Tail-Tool, 920 mm
08 00.403 34 00.404
09 00.417 35 00.412
10 00.430 36 00.429
11 00.402 37 00.427
12 00.411 38 00.428
13 00.418 39 00.408
14 00.419 40 00.425
15 00.407 41 99FB-555-30-5
16 00.432 42 99FB-500-25-5
17 00.405 43 99FB-825-30-5
18 00.423 44 99FB-590-20-5
19 00.424 45 99FB-890-30-5
20 00.406 46 99FB-990-20-5
21 00.431 47 00.500 Door tool, type 3, 450mm
22 00.422 48 00.501 Door tool, type 3, 501mm
23 00.414 49 00.497 Door tool, type 1, 520mm
24 99S-310 Special T-Tool 50 00.499 Door tool, type 2, 620mm
25 00.413 51 00.498 Door tool, type 2, 450mm
26 00.433 52 00.121



Magnetic Get Started     Part no. 13.985

Includes 3 bars, 2 tip sizes, suction cup line board, wedge, hooks, 

NEW Magnetic PDR Roller Tip
Making PDR work work accessible 
to everyone. Essential training tool

P D R  TO O L S  M A N U FA C T U R E D  B Y  H B C  S Y S T E M

MAGNETIC PDR SYSTEM

          PDR
          

 Paintless 

          
Dent Removal

         A
ccessory

      
          -

 NEW
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 Paintless 

          
Dent Removal

         A
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P D R  TO O L S  M A N U FA C T U R E D  B Y  H B C  S Y S T E M

MAGNETIC PDR SYSTEM

The huge variety of paint colors on vehicles nowadays require 
an adjustment of the light needed to make the inspection of the 
dented panels of the car. 

standard PDR lamp with white light. To that end HBC system 
is introducing a new high-end PDR lamp. 

The main feature about this revolutionary PDR lamp is the 
possibility to adjust the intensity of the light as well as the 
color by remote control! 

The lamp is 80 cm long, and it is mounted on a high-end adjustable 
frame. The lamp can be powered by battery* or the attached cable (cigarette lighter 
socket). When battery-powered* you won’t have any wires around your workshop and it’s 
easy to use on parking lots. 

including stand or a separate unit

* Battery is not included. The lamp is powered by a standard 12V rechargeable battery 
   which can be purchased in your local hardware store.

00.440-1    LED Dent Lamp on stand (incl. remote)
(incl. remote)

          PDR
          

 Paintless 

          
Dent Removal

         A
ccessory

      
          -

 NEW

H B C  S Y S T E M  I N T R O D U C E S  A N E W 



+ ++ +

Trolley L Trolley XL Trolley XXL
Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4

Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4
E3

Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3

Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3
C  

Systeem A Systeem B1 Systeem B2 Systeem B3
Bekledingreparatie Kunststof 

reparatie
Leer reparatie
Vinyl reparatie
Bumper reparatie

Structuur reparatiesysteem 
voor reparatie van bescha-
digingen in het oppervlak van 
kunststof, leer en vinyl.

Lak voor kunststof
Lak voor leer
Lak voor vinyl

E Gespoten LM Velg 
Systeem

E Gepolijste LM Velg 
Systeem

B Mini Bumper Reparatie
Bumper reparatiesysteem

B6 Kunststof 
Lassysteem

Tapijt en velourslak 
“20”
Spuitbussen lak 
voor stof, velours 
en vloermatten

Leerlak
“10”
Spuitbussen 
leerlak 

B4 Systeem
“30”
Spuitbussen vinyl- 

F Kleurenscanner
Kunststof, leer en vinyl 
scansysteem

B Mini Plastic
Hard kunststof reparatie

Mobiele Trolley



G14
Slide    

hammer

Dpro G3

+ ++

G8 G30

G30 G30

G30

C Systeem D Systeem
Autolak, spotrepair D Pro G3

Voorruit- en sterreparatiesysteem

Systeem G8 Systeem G14

Trolley Premium

Systeem G30 Glijhamer Systeem

Systeem H
Lucht-reinigingssysteem

Systeem D
Voorruit reparatiesysteem

D Koplamp Reparatie

UZS semi – G Basic 14UZS startset - G Mini 8

UZS Trolley ProfUZS Trolley

UZS lijmsysteem

Systeem E
Caravan wandreparatie 

Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3
C  
Glijhamer 
set professional
G30

Systemen in de 
trolley:
G30
Glijhamer 
set professional

Systemen in de 
trolley:
G30
Glijhamer 
set professional

gereed-
schappen

GlijhamerGlijhamer

Glijhamer

+ ++ +

Trolley L Trolley XL Trolley XXL
Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4

Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4
E3

Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3

Systemen in de 
trolley:
A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3
C  

Systeem A Systeem B1 Systeem B2 Systeem B3
Bekledingreparatie Kunststof 

reparatie
Leer reparatie
Vinyl reparatie
Bumper reparatie

Structuur reparatiesysteem 
voor reparatie van bescha-
digingen in het oppervlak van 
kunststof, leer en vinyl.

Lak voor kunststof
Lak voor leer
Lak voor vinyl

E Gespoten LM Velg 
Systeem

E Gepolijste LM Velg 
Systeem

B Mini Bumper Reparatie
Bumper reparatiesysteem

B6 Kunststof 
Lassysteem

Tapijt en velourslak 
“20”
Spuitbussen lak 
voor stof, velours 
en vloermatten

Leerlak
“10”
Spuitbussen 
leerlak 

B4 Systeem
“30”
Spuitbussen vinyl- 

F Kleurenscanner
Kunststof, leer en vinyl 
scansysteem

B Mini Plastic
Hard kunststof reparatie

Mobiele Trolley



Smart Tools is erkend dienstverlener voor KMO-portefeuile (erkenningsnr.DV.0215060). 
U kan dus als KMO, binnen het Vlaamse Gewest, van een ondersteuning genieten 

van 50% op de kostprijs van onze opleidingen.

Smart Tools zorgt voor performante trainingen om smart repair in de vingers te 
krijgen en een correcte omgang met de juiste gereedschappen aan te leren.

Smart Tools beschikt over een eigen trainingsruimte, voorzien van alle benodigde gereedschappen, 
waar op verschillende carrosseriemodellen ‘live’ herstellingen kunnen worden aangeleerd 

door ervaren trainers die de kneepjes van het ‘smartrepairvak’ kennen.

Afhankelijk van de reeds opgedane ervaring en kennis, kan Smart Tools voorzien 
in aangepaste trainingssessies.

Trainingen op locatie zijn mogelijk afhankelijk van het aantal personen.

Meer info en een overzicht van onze opleidingen:

TRAININGEN & OPLEIDINGEN

http://www.smarttools.be/nl/opleidingen-trainingen/

www.smarttools.be

SMART TOOLS bvba   
Nieuwe Kerkstraat 3G  
9150 Kruibeke
Tel.: 03 297 33 87
Email: solutions@smarttools.be
BTW BE 0821.406.886.

Opleiding vormt een essentieel onderdeel 
van uw nieuwe ‘smart repair’ uitrusting.
Het volgen van een geschikte training is 
dus een cruciale factor om de voordelen 
en mogelijkheden van onze producten 
te kunnen benutten.


