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Zowel bij privé als ook zakelijk gebruik zijn er momenten dat 
uw auto zwaarder beladen is. Bijvoorbeeld als u met het gezin, 
bagage, met een fietsendrager of caravan er op uit trekt. Of als 
u voor uw werk regelmatig met lading de weg op gaat.

Ook bij een constante belading zoals een LPG tank of 
professionele uitrusting of inrichting is het raadzaam om de 
extra kracht van MAD Hulpveren toe te voegen. Met de extra 
kracht van MAD Hulpveren verbetert het rijgedrag en de 
stabiliteit van uw auto.

1. De auto hangt meer achterover
2. De voorwielen hebben minder grip op de weg.
3. De koersvastheid vermindert.
4. De remweg wordt langer.
5. De auto “slaat door de veren” of raakt zelfs de

grond bij drempels.
6. Bij het trekken van een caravan of aanhangwagen wil de 

combinatie nogal eens gaan slingeren.

MAD heeft daarom een aantal uitgekiende hulpveersystemen 
ontwikkeld waarmee het rijgedrag van uw beladen auto 
onmiddellijk verbetert en waarvan u bij gewoon gebruik niets 
merkt. Een hulpveer  of versterkte hoofdveer biedt extra 
ondersteuning aan uw bestaande veren. Voor vrijwel iedere 
auto is er een speciaal op maat ontwikkelde set beschikbaar.

Er is al een MAD Hulpveerset vanaf € 95,--.

Doeltreffend doch simpel. MAD Hulpveren doen exact waarvoor 
ze ontworpen zijn; het mogelijk maken om zware ladingen of 
aanhangers te vervoeren zonder enig verlies aan comfort en 
veiligheid. MAD Hulpveren houden uw auto stabiel, verkorten 
de remweg en leveren een hoog niveau aan comfort met of 
zonder lading. MAD ontwerpt en produceert veeroplossingen 
gemaakt van  topmaterialen. Elk van de meer dan 1500 sets 
in onze catalogus worden specifiek voor ieder model auto 
ontworpen en uitgebreid getest.

Het hoge kwaliteitsniveau van de MAD Hulpveren wordt 
onderstreept door de levenslange garantie en het feit dat 
professionele organisaties zoals de ANWB, de politie en 
diverse automobielimporteurs hebben gekozen voor MAD 
Veersystemen.
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1. Hulpveren verhogen veiligheid
2. Hulpveren verbeteren wegligging
3. Hulpveren verbeteren comfort
4. Hulpveren voorkomen dat het voertuig achterover helt.
5. Hoog kwaliteitsniveau bevestigd door TÜV en

RDW goedkeuringen. 
6. Lage investering
7. Duidelijke inbouwhandleiding
8. Technische en aftersales ondersteuning door

35 jaar ervaring.
9. MAD hulpveren worden geleverd met levenslange garantie
10. MAD biedt een uitgebreide catalogus voor 99% van

de beschikbare voertuigen 
11. Snelle wereldwijde levering

12. Internationale productgoedkeuringen

Voor alle gangbare veersystemen beschikt MAD over een TÜV 
goedkeuring of een goedkeuring van de Nederlandse RDW.  
Dit bevestigt de kwaliteit en het imago van MAD producten.

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.

Speciaal voor MAD zijn er een aantal proeven uitgevoerd om de 
invloed van hulpveren te testen.

Bij extreme manoeuvres, zoals bij een plotse uitwijkbeweging, 
zal een zwaar beladen voertuig beter reageren indien 
uitgerust met MAD Hulpveren of een Cross Country set.
Ondanks een extra gewicht van 300 kg blijft het voertuig 
makkelijk bestuurbaar en goed in balans. In gevaarlijke 
situaties kan dit het verschil maken tussen een ongeluk of 
opgelucht doorrijden.
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Slalomproef
met een lading van 300kg in de achterbak

Uitwijkproef
met een lading van 300kg in de achterbak

Zonder MAD Hulpveren

Met MAD Hulpveren



Dit is de overtreffende trap van MAD Hulpveren. Geen 
stalen veren maar twee luchtbalgen gemonteerd bij de 
bestaande veren zorgen dat de stand van de auto exact 
naar wens is in te stellen: harde of zachte vering, een hoge 
of lage auto. De MAD Interactieve Luchtvering zorgt ervoor.

Verhoogd comfort door optimale interactieve vering 
met lucht. Gewoon vanaf het dashboard tijdens de rit of 
onderweg bij het pompstation te regelen.

Naast de complete standaard pakketten ontwikkelt MAD 
ook sets als maatwerk voor fleets die regelmatig wisselend 
worden beladen.

Interactieve Luchtveersystemen

Vervangveren

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-springs.com

Ook voor vervangveren kunt u bij MAD terecht. 
Door een zorgvuldig opgezette catalogus kunnen we u een 
compleet programma bieden.

Dit geeft een aantal uniek voordelen:
• 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)
• Veren zijn per stuk verpakt in een doos met uniforme 

MAD uitstraling inclusief EAN codes

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

Informatie over dit programma vindt u op
www.mad-springs.com




