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Techniek van standkachels 
en autodaken

Webasto Academy traint ATC Zwolle

Webasto pakt flink uit om de ruim
100 ATC-leden uit Zwolle en aan-
grenzende afdelingen te ontvangen
op zijn productie- en trainingsloca-
tie in Kampen. Maar liefst vier trai-
ners van de Webasto Academy staan
klaar om het kennisniveau van de
ATC-leden een boost te geven.
Edwin Reiling verzorgt de inleiding.
Hij toont een wereldkaart bezaaid
met blauwe stipjes. Allemaal We-
basto-vestigingen. Bij al die stipjes
samen werken zo’n 8000 mensen
en gezamenlijk zorgen ze voor ruim
2 miljard euro omzet. “Sinds we ge-

wend zijn aan de bedragen die
rondgaan bij de Europese schul-
dencrisis lijkt dat niet zoveel, maar
het is gigantisch”, verzekert Reiling.
Zoals de meeste ATC-leden wel
weten, levert Webasto zijn produc-
ten niet alleen rechtstreeks aan
voertuigfabrikanten, maar ook via
dealers aan de achterafinbouw-
markt. De vestiging Kampen is ver-
antwoordelijk voor de distributie
naar de 100 dealers in de Benelux.
Vandaar de trainingsfaciliteiten, een
inbouwcenter en de helpdesk.
“Wie is onze belangrijkste concur-

rent in standkachels?”, vraagt Rei-
ling. “Eberspächer”, klinkt het uit de
zaal. “En van open daken?” “Hollan-
dia!” Dat antwoord kan Reiling niet
goed rekenen: “Ik heb een verras-
sing voor u. U bent hier op een
voormalige vestiging van Vermeu-
len Hollandia. Sinds de overname
is Hollandia een merknaam van
 Webasto”.

Lucht of water?
Van de inleiding naar de standka-
chels. Dat is het terrein van We-
basto-trainer László Prépost. Hé,

Een kijkje in de keuken van topleverancier in de auto-industrie Webasto? Dat laten de Zwolse ATC-leden zich niet ontnemen. Uitverkocht huis!

maar kennen we die niet als Merce-
des-trainer? “Klopt, maar ik wilde
mijn ambities vleugels geven.
Daarom heb ik de overstap gemaakt
naar high tech bedrijf Webasto en
kan ik u mooie dingen over kachels
vertellen.”
Het klinkt haast een beetje cynisch,
want hoeveel high tech zit er nu he-
lemaal in een kachel? Meer dan je
denkt, zo blijkt als Prépost eenmaal
losgaat. Hij begint bij de basis:
“Brandstof, zuurstof en ontstekings-
temperatuur. Maar ja, om dat zo-
maar in de fik te steken? Dat lukt
ook met een bos hout op de achter-
bank. Dan heb je ook warmte, maar
wel eenmalig. Wij proberen met
onze kachels meer continuïteit te
geven”.
Dat kan met een luchtkachel. “Die
zuigt met een ventilator koude lucht
aan en laat die langs een warmte-
wisselaar stromen. De uitstromende
lucht verwarmt via een buizenstelsel
het voertuig.” Voordelen: “Eenvou-
dige constructie en er is geen motor
met koelmedium nodig”.
Prépost speelt een spelletje met de
zaal: “Ik toon een voertuig en u zegt
of het geschikt of ongeschikt is voor
luchtverwarming”. Hij begint met
een personenbusje. “Ongeschikt,
heeft een motor”, klinkt het resoluut
uit de zaal. Toch is dat niet helemaal
waar: “Voor de motor en de chauf-
feur gebruiken we een waterkachel
en de passagiers achterin genieten
van een luchtkachel”.
Bij een truck met oplegger werkt
een vergelijkbare oplossing: “Voor
de chauffeur op de parkeerplaats
een 9 kW waterkachel in de cabine,

Webasto zorgt voor licht, lucht, warmte en koude in voertuigen met of zonder motor. Daarmee

heeft het bedrijf zich een vaste plaats in de Quote 100 van leveranciers in de auto-industrie

verworven. ATC Zwolle verdiepte zich in de techniek van standkachels en open daken én be-

keek een van de 30 productielocaties die Webasto wereldwijd heeft.
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voor de lading achterin een of meer
luchtkachels”. Tenzij… “er kuikentjes,
varkentjes of andere levende have
achterin staan. Dan kun je met een
waterkachel onder de trailer en een
aantal warmtewisselaars de warmte
heel mooi over de trailer verdelen”.
Op een zeilboot ligt een luchtka-
chel voor de hand. Een motorfiets is
onbegonnen werk voor zowel een
lucht- als een waterkachel, een
grote rijdende hijskraan heeft soms
wel 7 waterkachels om de hydrau-
liek op te warmen en een luchtka-
chel voor de machinist op 50 meter
hoogte. Webasto bouwt waterka-
chels met voldoende capaciteit
voor grote touringcars. Blijft over,
de smart fortwo: “Daarvoor is die
bos hout een optie”, denkt een ATC-
lid. Dat doet oud Mercedes-trainer
Prépost een beetje pijn, dus legt hij
snel uit dat Webasto ook voor zulke
kleine auto’s een geschikte water-
kachel heeft.

ming in die 20 minuten 0,71 liter
diesel. Conclusie: “Een deel van de
brandstof die de kachel verbruikt,
win je terug omdat de motor al
op temperatuur is als je wegrijdt.
Blijft over, bij de huidige hoge
 dieselprijs, 28 cent aan diesel! Voor
die 28 cent hoef je niet te krabben,
heb je meteen goed zicht en
stap je lekker zonder jas in je ver-
warmde auto.”
Als het om emissies gaat, scoort de
kachel nog beter dan op verbruik:
“De emissies van NOx en HC van de
voorverwarmde auto en de kachel
samen zijn 5% lager dan die van de
niet-voorverwarmde auto. Bij de
koolmonoxide-uitstoot loopt het
kachelvoordeel zelfs op tot 30%”.

Mooiste kachel ooit
Tijd voor kacheltechniek. Prépost
presenteert het nieuwste perso-
nenautomodel, de Thermo Top Evo.
“Dit is de mooiste kachel die wij
ooit hebben gebouwd”, zegt hij
trots. Waarom dat zo is? Dat laat
Prépost zien aan de hand van een
animatie. Eerst stelt hij alle onder-
delen van zo’n waterkachel voor.
Zijn animatie begint met een com-
plete Thermo Top Evo. Dan verdwij-
nen eerst de wateraansluitingen.
Als daarna de twee kunststofdek-
sels wegvliegen zijn de in- en uit-
gaande waterkanalen zichtbaar,
evenals de temperatuursensor. Ook
die gaat eraf, evenals het dekseltje
boven de ventilator. En zo verdwij-
nen ook de andere onderdelen:
warmtewisselaar, branderkamer,
gloeistift, verdamperelement en
het dekseltje boven de elektronica

Nooit meer krabben 
Goed, de waterkachel heeft dus een
motor met koelmedium nodig, maar
daar staat wel iets tegenover: “Je
kunt de kachel ergens heel diep weg
bouwen en alleen de warmtewisse-
laar in het interieur plaatsen. Dan
zijn de uitlaatgassen ver weg van
waar jij zit te genieten”. Bovendien
warmt zo’n waterkachel op die ma-
nier niet alleen het interieur, maar
ook de motor op.
En dat heeft voordelen, zo blijkt uit
cijfers van een proef die Dekra nam
met een Webasto-standkachel in
een 96 kW Ford Galaxy TDCI diesel-
personenauto. Op een winterse
ochtend begint de standkachel 30
minuten voor vertrek met verwar-
men. De kachel gebruikt in dat half
uur 0,27 liter diesel. In de eerste 20
minuten na vertrek verbruikt de
motor 0,65 liter diesel. Onder exact
dezelfde omstandigheden gebruikt
dezelfde auto zonder voorverwar-

Een oude bekende. Technisch trainer László Prépost maakte de overstap van Mercedes naar Webasto.
Inmiddels weet hij alles van standkachels.

Hoe zit zo’n kachel in elkaar? Niets zo instructief als een opengewerkt model.

Eerst water, dan lucht, dan brandstof. De
Thermo Top Evo brandt binnen 30 seconden. Bij
oudere types duurt de opstart enkele minuten.
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in het ventilatorhuis. 
Daarmee is helemaal duidelijk hoe
zo’n Thermo Top Evo in elkaar zit.
Nu de werking. Ook die laat Pré-
post zien in een animatie. Voor de
kachel kan branden, moet er eerst
koelwater door de warmtewisse-
laar stromen. “Maakt de kachel ge-
bruik van de waterpomp van de
auto?”, wil een ATC-lid weten. “Als
de auto een elektrische water-
pomp heeft kan dat. Maar dat
vraagt om een aangepast motor-
management. In de aftermarkt
plaatsen we daarom een tweede
elektrische waterpomp. Meestal is
dat precies dezelfde. Dan draaien
er twee van die Pierburgs naast
 elkaar.”
Stroomt er koelvloeistof door de
warmtewisselaar dan moet er lucht
in de branderkamer zijn. Daar zorgt
het ventilatortje voor. Als derde is
er brandstof nodig. “Bij de Thermo
Top Evo wordt de hoeveelheid
brandstof PWM aangestuurd. Het-
zelfde geldt voor de hoeveelheid
koelvloeistof. Vroeger zorgden we
gewoon dat er altijd ruim vol-
doende koelvloeistof door-
stroomde. In dit type stroomt de
koelvloeistof langzaam genoeg om

de maximale hoeveelheid warmte
over te dragen en snel genoeg om
niet te gaan koken. Mede daardoor
haalt de Thermo Top Evo een ren-
dement van meer dan 80%.” Nu er
water, lucht en brandstof zijn en de
gloeistift voor warmte zorgt, gaat
‘de fik erin’ en begint de kachel de
koelvloeistof te verwarmen. “Dit
opstartproces duurt nog geen 30
seconden. Bij oudere types duurt
het enkele minuten.”
Prépost weet nog veel meer te ver-
tellen over dit nieuwe type kachel.
Bijvoorbeeld over de computerge-
stuurde thermische beveiliging of
over de positie waarop de kachel in
de auto gemonteerd moet worden.
Maar zijn tijd is om. Dus deelt Edwin
Reiling de groep in vieren en gaan
we de productie in.

Open dak: hoe bouw je het in?
In Kampen is geen productie van
standkachels, wel van glazen daken.
Niet alleen voor auto’s, ook voor
plezierjachten. En die zijn soms
enorm in omvang.
“Zo’n luik kost tussen de 15 en 
18 duizend euro”, zegt trainer Jurie
Doorn. Ook indrukwekkend is de
klimaatkamer waar robots de 

Webasto-trainer Jurie Doorn leidt zijn groepje langs de productie van de Hollandia 700-serie daken. Indrukwekkend, zo’n schuifdak in aanbouw voor een luxe jacht.

Inbouwvraag: “Hoe weet ik of ik bij deze auto het dakspant mag vervangen door het speciale RSR-
spant?” Webasto helpt met opleiding en een technische website.

glazen panelen op de daken lijmen:
“Gaat er hier iets mis, dan komt er
onherroepelijk een recall. We kun-
nen ons niet permitteren dat zo’n
glaspaneel op de snelweg loslaat”.
Weer terug stelt Herman Koekerits
de diverse varianten Hollandia-
daken voor: “De Hollandia 100 is
een pop-up hefdak. Het is het in-
stapmodel, maar net als de andere
modellen is dit gewoon topkwali-
teit. De kwaliteitsproblemen uit de
jaren 80-90 kunnen wij ons niet
meer permitteren. De 300 is de
serie van de spoilerdaken, die kan-
telen schuin naar achter. De 400’s
zijn de vouwdaken, zoals we die
voor de Twingo leveren. De 500 is
een panoramadak dat bestaat uit
twee spoilerdaken achter elkaar, de
700 is een geïntegreerd schuifdak
en de 900 is een geïntegreerd dak
met dubbel glaspaneel”.
Natuurlijk kunnen de daken elek-

trisch bediend worden en wordt die
bediening steeds intuïtiever en ge-
avanceerder: “Als de bestuurder
niet in de auto zit neemt de regen-
sensor zijn taak over. Die zorgt er-
voor dat het open dak van een ge-
parkeerde auto dicht gaat als het
gaat regenen”.
Klinkt allemaal goed, maar enkele
ATC-leden hebben wat angst voor
de inbouw: “Ik durf niet zomaar de
zaag in het dak van een auto te zet-
ten”. 
Of: “Hoe weet ik of ik bij deze auto
het dakspant mag vervangen door
de speciale RSR-spant van 
Webasto? ” Voor al dit soort vragen
verwijst Koekerits naar Webasto’s
technische website: “Daar staan alle
inbouwinstructies”. En verder is er
natuurlijk de Webasto Academy: 
“De meer gecompliceerde daken 
leveren we u pas als u bij ons op trai-
ning bent geweest”.

Hoe werkt de Thermo Top Evo?
Uit welke onderdelen bestaat zo’n Webasto Thermo Top Evo en hoe werkt nou zo’n
 standkachel? Bekijk de twee animatie op www.amt.nl/december2011.
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