
WOORD VOORAF

Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 januari wordt in
Brussel het 93ste Salon voor personenauto s bedrijfs
voertuigen en motorfietsen georganiseerd U kan bij
maar liefst 180 exposanten uw keuze maken uit meer
dan 1 000 tentoongestelde voertuigen

Vorig jaar werden 482 939 nieuwe auto s in het ver
keer gebracht net iets minder dan het jaar voordien
Maar na een sterke eindspurt in december van vorig
jaar en dit zowel op de personenwagenmarkt als die
van de lichte bedrijfswagens hoopt de autosector op
een sterke start van 2015 Opmerkelijk in de verkoop
cijfers van 2014 is het stijgende aantal voertuigen
met alternatieve aandrijving Onder andere door het
groeiende aanbod steeg het aantal nieuw ingeschreven
hybride voertuigen tot 7 718 dat is 1 894 meer dan in
2013 Het aantal ingeschreven elektrische voertuigen
klom vorig jaar van 500 naar 987 stuks en de verkoop
van op aardgas rijdende voertuigen groeide van 145
naar 871 stuks Testrijden met deze modellen kan op
de speciaal hiervoor aangelegde Ecotrack piste Lief
hebbers van het spectaculaire terreinrijden kunnen
als passagier hun hart ophalen op de Offroad piste

Het blijft op dit ogenblik nog kleinschalig maar
precies op de groeiende alternatieve markt zijn ver
schillende Belgische spelers actief Vaak bedrijfjes
met ronkende namen die refereren aan de roemrijke
geschiedenis van de Belgische automobielindustrie
Zoals Imperia dat de laatste hand legt aan een elek
trische sportwagen en Sarolea dat vorig jaar een elek
trische racemotorfiets voorstelde Het selecte clubje
wordt dit jaar uitgebreid met de E Car 333 die tij
dens het laatste salonweekend ter gelegenheid van
de exclusieve tentoonstelling Dream Cars in wereld
première wordt voorgesteld

Via deze bijlage waarin u een overzicht vindt van alle
merken kan u zich alvast voorbereiden op het bezoek
aan het Autosalon en later aan uw plaatselijke auto
verdeler

Wij wensen u veel kijk rij en leesplezier
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