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Meer comfort, minder overhellen
Bij vrachtauto’s en luxe personenauto’s is luchtvering heel gewoon. 

Dat geldt niet voor lichte bedrijfsauto’s. Sinds 1993 voorziet 

VB-Airsuspension ook die van luchtvering. Wat zijn de voordelen van 

luchtvering en wat biedt VB-Airsuspension nog meer aan?

 Lichte bedrijfsauto’s worden gebruikt 
door bouwbedrijven, taxibedrijven, 
koeriers en sommige doen dienst 
als mobiel vakantiehuis. Maar ook 
ambulances en autotransporters 
zijn aangepaste bedrijfsauto’s. Alle 
gebruikers stellen andere eisen aan 
hun voertuig. Is het draagvermogen 
voldoende, heeft de auto genoeg 
bodemvrijheid of kunnen passagiers 
comfortabel vervoerd worden?
VB-Airsuspension in Varsseveld biedt 
al twintig jaar oplossingen voor 
lichte bedrijfsauto’s. In de beginja-
ren bouwde VB-Techniek, zoals het 
bedrijf tot 2005 heette, nog chassis 
om. VB-Techniek was toen ook al 
actief met luchtvering voor lichte 
bedrijfsauto’s. Vanaf 2005 heeft het 
bedrijf zich voornamelijk in luchtve-
ring gespecialiseerd en veranderde 
de naam VB-Techniek in VB-Airsus-
pension. Het bedrijf levert niet alleen 
luchtvering, maar ook producten als 
hulpveren en verzwaarde schok-
dempers. Alle producten worden in 
Varsseveld ontworpen. De verkoop 
van de producten geschiedt via ruim 
veertig partners in Nederland. Een 
overzicht van de partners staat op 
de website van VB-Airsuspension. 
De aangesloten bedrijven bestaan 
voornamelijk uit camper- en bedrijfs-
autospecialisten. 

 VB-FullAir vervangt bestaande 
vering 
 Het productgamma van VB-Airsus-
pension bestaat uit volledige lucht-
vering, hulpluchtvering, hulp- en 
verzwaarveren, verzwaarde stabilisa-
toren en verzwaarde schokdempers. 
VB-FullAir, de volledige luchtve-
ring, mag alleen door de partners 
ingebouwd worden. Deze volauto-

matische oplossing voor veer-
problemen vervangt de bestaande 
blad- of schroefvering. Het volledig 
luchtveersysteem omvat onder 
meer luchtbalgen, schokdempers, 
een compressor en een elektrische 
regeleenheid. Met de luchtvering is 
het mogelijk om de rijhoogte aan te 
passen, scheefhangen te verminde-
ren, overhellen in de bocht tegen te 
gaan, het veercomfort te verbeteren 
en het weggedrag veiliger te maken. 
VB-Airsuspension levert het lucht-
veersysteem in twee soorten: 2C en 
4C. VB-FullAir 2C is een volledige 
luchtvering op de voor- of achteras. 
4C is een volledige luchtvering voor 
beide assen en biedt extra functio-

Naast de luchtvering biedt 
het bedrijf uit Varsseveld 
hulpveren, verzwaarde 
stabilisatoren en verzwaarde 
schokdempers aan.

VB-Airsuspension levert 
VB-FullAir, een volledig 
luchtveersysteem voor lichte 
bedrijfsauto’s. Het systeem 
vervangt de bestaande blad- 
of schroefvering. 

naliteiten. Met één druk op de knop 
zet VB-FullAir 4C de auto waterpas. 
De functie Off  Road zet de auto in 
de hoogste stand, waardoor er meer 
bodemvrijheid ontstaat. Voor per-

sonenvervoer is de Parking-functie 
handig, de auto wordt dan tot het 
maximale niveau verlaagd, waardoor 
iedereen makkelijk kan instappen. 
Voor campers biedt het systeem nog 
een aantal extra functies, zoals de 
achterkant van het voertuig verla-
gen, zodat de garage achterin het 
voertuig eenvoudig toegankelijk is. 
Verder kan VB-FullAir 4C de camper 
naar één kant laten overhellen om 
afvalwatertanks volledig te kunnen 
legen. 

 Wagenhoogte blijft gelijk 
 VB-SemiAir is een ander systeem, dat 
de bestaande bladveer ondersteunt 
met een luchtbalg tussen het chassis 
en de achteras. Met dit systeem is 
de wagenhoogte in te stellen en 
kan scheefhangen van een voertuig 
verminderd worden. VB-SemiAir 
voorkomt dat een zwaarbeladen 
voertuig door zijn veren zakt en 
ontlast de schokdempers. 
VB-SemiAir kan door elke autotech-
nicus ingebouwd worden. 
 Een ander product om de wagen-
hoogte te verhogen is de 
VB-CoilSpring, deze hulpvering 
brengt een zwaarbeladen auto weer 
op de oorspronkelijke wagenhoogte. 
Onder de naam VB-SpecialParts 
levert VB Airsuspension verzwaarde 
stabilisatoren en schokdempers. De 
VB-Coilspring en de VB-SpecialParts 
zijn via de partners van VB-Airsus-
pension leverbaar. 
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PRODUCTINFORMATIE

Vier jaar geleden nam AMT plaats in de snelste bestelbus ter 
wereld. De ‘TH2RS’ is voorzien van luchtvering van VB-Airsus-
pension. Het artikel vindt u terug op www.amt.nl/april2013 
of scan de QR-code.

Luchtvering in de praktijk

VB-Airsuspension levert kant-en-klare veersystemen
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