
  

 

Autobedrijf Schoormans  
 
DE ALLROUND GARAGE VOOR ALLE AUTOMERKEN!  
                                                                         Eygelshoven, 13.3.2015  
     
     Beste Marco Smeets,  

Ik had je nog beloofd dat ik mijn verhaal zou vertellen over de Strike Hold.  

Als lid zijnde van de Auto First club doen wij reparaties aan alle merken auto's. Nadat ik hele mooie  

verhalen had gehoord van Peter Prevos van AMS Service Center te Eygelshoven was ik bereid om een  

afspraak met je te maken en tot op de dag van vandaag heb ik daar totaal geen spijt van gehad. Uit je  

demonstratie kwam heel duidelijk de veelzijdigheid van de Strike Hold naar voren. Dat voor ons al heel  

interessant was.  

Anekdote  

Ik had een probleem met een Renault Trafic waar de ECU (Electronic Control Unit)  

startproblemen gaf, er zat namelijk vocht in de ECU. Nadat hij was ingespoten met  

de Strike Hold was het probleem opgelost. DIT IS IN 1 WOORD FANTASTISCH !!  

Wij konden zien dat de Renault Trafic in het water had gestaan want achter het  

dashboard waren één en al roestplekken aanwezig.  

 

We hebben de Strike Hold in Oktober 2014 van je gekocht en hebben  

het volgende ervaren: 

                                      Kruipolie  

-bouten die vastgeroest zijn, die normaal niet los te krijgen zijn en nu WEL!  

-schroeven/bouten van uitlaten gaan nu makkelijker los (al na 'n paar minuten)  

-voor achterassen los te maken  

Smeren  

-trekhaak dozen/stekkers werken goed nadat ze met de Strike Hold zijn ingespoten  

-voor deursloten, het trekt geen vuil of stof aan  

Vochtverdrijver / oxidatie  

-stekkers die geoxideerd zijn inspuiten, even wachten en 't werkt weer  

-bij contactsloten, inspuiten vervolgens insteken, de werking is goed en het contact is  

vele malen beter (voorheen bleef men bij andere producten een slecht contact houden)  

 

Ik kan zeggen dat de Strike Hold al zijn eigenschappen waar maakt. Ik heb nog nooit zo'n goed product  

gehad. Ik kan ieder garagebedrijf of collega dit van harte aanbevelen.  

Marco Smeets nogmaals bedankt voor dit voortreffelijk product geheten Strike Hold.  
     

    
Rene Schoormans  

Eigenaar Auto First Eygelshoven  
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