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Airsuspensionshop.eu: “Angst voor luchtvering misplaatst ”

Luchtvering, springplank naar omzet
Personenauto’s uit het hogere segment zijn steeds vaker uitgerust met luchtvering. Dat ver-

hoogt het comfort zonder dat het ten koste gaat van het rijgedrag. Maar luchtvering is onder-

hevig aan slijtage, dus verschijnt zo’n auto op den duur in de werkplaats met onderstelklach-

ten. Wat doet u: deze groeiende groep auto’s doorverwijzen naar de dealer of zelf repareren?

“Doorverwijzen? Niet verstandig”, zeggen Ronald 
Jacobs en Goswin de Rouw van de Airsuspen-
sionshop.eu in ‘s-Hertogenbosch. “Een klant die 
gaat lopen ben je kwijt! Want ga er maar van 
uit dat ze bij de concurrent ook banden en olie 
verkopen. En iedereen is in deze moeilijke tijd op 
zoek naar nieuwe klanten.” En doorverwijzen is 
ook niet nodig: “Wij zijn importeur en distributeur 
van de componenten van Arnott in de Benelux-
landen. Arnott is de grootste Amerikaanse speler 
op het gebied van luchtvering. Al hun producten 
voldoen minimaal aan de fabrieksspecificatie van 

de autofabrikant en worden geleverd met een 
duidelijke inbouwinstructie. Wij hebben voor alle 
automerken de systemen op het schap liggen 
en leveren deze dagelijks uit aan onze klanten in 
heel Europa. Mocht een reparatie desondanks niet 
lukken, dan kan het autobedrijf een beroep doen 
op onze expertise. Wij hebben de afgelopen jaren 
veel luchtveerproblemen opgelost. Ook voor 
merkdealers die op dat moment even het over-
zicht kwijt waren. Komen we er aan de telefoon 
niet uit, dan laten we het probleemgeval naar 
onze werkplaats in ‘s-Hertogenbosch komen”.

 

Wat gaat er kapot?
De balg is het onderdeel dat het meest te lijden 
heeft: “Het overgrote deel van de reparaties 
betreft het uitwisselen van de complete veerpoot, 
omdat losse balgen veelal niet te leveren zijn. Als 
een auto na parkeren scheef staat, dan weet je al 
genoeg: één kant is lek. Ga er dan maar van uit dat 

Universele garagebedrijven krijgen een grote mix van voertui-
gen binnen voor onderhoud en reparatie. Dat betekent dat de 
autotechnicus regelmatig moet sleutelen aan onbekende com-
ponenten. De componenten van luchtveringsystemen zijn voor 
de technici van Airsuspensionshop.eu juist goede bekenden.
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de andere kant ook spoedig zal volgen. Het is dus 
raadzaam om beide kanten te vernieuwen”.
Op zich is het vervangen van een complete lucht-
veerpoot niet anders dan het vernieuwen van een 
conventionele versie zonder balg: “Daar komt wel 
bij dat je de luchtleiding en de stekkers voor de 
hoogteregeling moet aansluiten, kalibreren is in 
de meeste gevallen niet eens noodzakelijk”.
Toch worden er fouten gemaakt bij het aansluiten 
van het elektrawerk: “Mensen vergissen zich met 
de ABS-stekker, drukken de stekker niet goed 
aan of zetten de hoogtesensor niet goed vast. 
Wanneer de auto de werkplaats verlaat is er veelal 
niets aan de hand, pas na een ‘heftige’ rit raakt de 
stekker los en gaat het storingslampje branden”.
Een andere, veel gemaakte fout: “Bij de Mercedes 
S-Klasse zie je dat de monteur soms niet goed 
reset. Na de reparatie aan de luchtvering moet je 
de foutcodes wissen. Maar bij veel auto’s moet je 
doorklikken naar het kopje ‘Onderstel’ en daar de 
zaak resetten. Bij Range Rover is het nog erger. 
Heeft het systeem daar eenmaal een fout gesigna-
leerd, dan is de auto niet meer omhoog te krijgen. 
Eerst wissen en dan stijgen, luidt de procedure”.

Ga voor goed!
Balgen zijn er in allerlei soorten en maten: “De 
levensduur van deze onderdelen verschilt per 
merk. Sommige balgen zijn al na twee jaar aan 
de beurt, andere hebben een viervoudige adem. 
Staat de originele complete veerpootunit bekend 
om zijn gebrekkige kwaliteit en dus korte levens-
duur, zoals bij Range Rover, overweeg dan om 
over te stappen naar een ander merk. Ga daarbij 
niet voor de laagste prijs. Het is bekend dat in het 
circuit Chinees spul wordt aangeboden tegen een 
belachelijk lage prijs”.
Uiterlijk zijn zulke balgen niet van origineel te 
onderscheiden, onderhuids wel: “Levensgevaarlijk, 
een goede betrouwbare wegligging is essenti-
eel voor de veiligheid, je wilt niet weten wat er 
gebeurt als een balg tijdens het rijden uit elkaar 
klapt. Wij hebben dat goedkope spul wel eens 

gedetermineerd, en inderdaad, aan de buitenkant 
zie je geen verschil. Dat geldt niet voor het onder-
huidse deel. Je ziet daar verschillen in maatvoe-
ring, en naar de kwaliteit van het rubber kun je 
alleen maar gissen”.
Dat maakt ook meteen duidelijk dat het repareren 
van de rubberen balg niet verstandig is: “Repare-
ren met PUR-schuim of Bison Kit, we hebben het 
allemaal voorbij zien komen. Misschien logisch 
om het te proberen, maar de balg scheurt veelal 
op de plek waar hij is ‘omgeslagen’, en dat is het 
zwaarst belaste punt dat constant aan beweging 
onderhevig is. Die plek is dan ook helemaal 
doorgesleten”.

Kapotte compressor
Tweede op het diagnoselijstje van een defect 
luchtveersysteem staat de compressor: “Het uitle-
zen geeft een foutcode, die wijst op een defecte 
luchtvoorziening. Dat kan duiden op een uitgeval-

len compressor. Die geeft vaak de geest na een 
zwaar belast leven. Als bijvoorbeeld het aanstuur-
relais blijft hangen, en de compressor blijft tegen 
de maximale werkdruk draaien, gebeurt dat 
eerder. De belasting is dan te groot waardoor het 
aandrijfmotortje doorbrandt”.
Maar uitval kan ook een andere oorzaak heb-
ben: “Van sommige merken weten we dat de 
compressor is opgebouwd uit delen die qua 
levensduur niet op elkaar zijn afgestemd. Bij de 
Range Rover model P38 bijvoorbeeld gaat altijd 
een afdichtingsringetje in de compressor lekken. 
Bij de dealer moet je dan een compleet nieuwe 
unit monteren. Bij ons niet, wij hebben een bedrijf 
gevonden dat speciaal voor ons een nieuwe, 
verbeterde versie maakt die veel langer meegaat. 
Wij leveren deze samen met een speciale trekker 
om de compressor probleemloos te demonteren. 
De klant is hiervoor een paar tientjes kwijt. Een 
nieuwe compressor kost al gauw het vijftienvou-

De lekke balg staat op nummer 1 op het lijstje met faaloorzaken van luchtveringssystemen. Het onder-
deel gaat lekken op de plek waar dit het zwaarst wordt belast. Vervangen is de enige optie.

Controlemethode: beweeg handmatig de hoogtesensor. Dat moet meteen resultaat opleveren. 
Tip: zet na demontage het onderdeel weer secuur vast!

Het uitlezen van het storingsgeheugen geeft een goede indicatie van de oorzaak van een eventuele storing aan het luchtgeveerde 
onderstel. Vergeet niet na afloop van de reparatie te resetten.
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De optimistische levensduur van de componenten bedraagt 
ongeveer acht jaar. Daarna doet de klant dus een beroep op de 
werkplaats voor reparatie van het systeem. Echt moeilijk is dat 
niet, respecteer wel de extra aansluitingen en controleer na 
afloop de bevestiging.

Airshopsuspension.eu hanteert een ruilsysteem, oud voor 
nieuw. Het oude gaat terug naar de fabriek en krijgt zoveel 
mogelijk een tweede leven.

dige. En geloof me, voor de rest mankeert er dan 
niets aan het onderdeel”.

Droge lucht
Vocht en lucht gaan niet goed samen in een 
luchtveringsysteem: “Naast corrosie geeft vocht 
problemen bij extreme koude. De compressor en 
de kleppen kunnen dan vastvriezen. Velen weten 
niet dat in de compressor een pakketje silicagel is 
opgenomen dat het vocht uit de lucht bindt. De 
vulling is meestal adequaat voor een compres-
sorleven. Vervang je de compressor, dan zit er 
automatisch een nieuw pakketje silicagel bij”. 
Voor wie het desondanks wil vernieuwen, heeft 
Airsuspensionshop.eu een goede tip: “De silicagel 
heeft weer de volledige opnamecapaciteit na een 
paar minuten opwarmen in de magnetron”.
Vocht kan ook op een andere manier de goede 
werking van een luchtveringsysteem belemme-
ren:  “We hebben wel eens meegemaakt dat er zo-
veel vocht in de leidingen zat dat een zwanenhals 
compleet werd afgesloten. Dat maak je gelukkig 
niet vaak mee, je zoekt je echt een ongeluk!”

Kapot leidingwerk
Lekkage is een grote veroorzaker van uitval van 
de luchtvering: “Het meest voor hand ligt een 
lekke balg. Maar ook andere onderdelen kunnen 
de boosdoener zijn. De oorzaak kan zijn dat 
onderdelen langs elkaar schuren, of het was een 
verkeerde materiaalkeuze. We hebben hier wel 
eens een Mercedes GL binnen gehad waarbij de 
veerpoten al waren vervangen. De auto bleef 
scheef staan, dus er moest ergens in het systeem 
lucht lekken. De klant schreef het toe aan onze 
luchtveerpoten. Wij wisten zeker dat de oorzaak 
ergens anders moest liggen. We hebben de auto 

naar ‘s-Hertogenbosch gehaald voor nadere 
diagnose. Bleek de lucht te ontsnappen door het 
aluminium kleppenblok. Dat komt bij dat type wel 
vaker voor”.
Hoe spoor je dergelijke oorzaken nu op? “Eigenlijk 
heel simpel. Maak eerst een overzicht van hoe het 
systeem in elkaar zit en hoe de leidingen lopen. 
Pak vervolgens een emmertje met sop en ga het 
hele systeem langs. Wees er op bedacht dat het 
controleren van de balg op verschillende hoogtes 
dient te gebeuren, dat geeft zekerheid omtrent de 
luchtdichtheid. Beweeg de hoogtesensor om te 
kijken of het systeem reageert. Lees het foutcode-
geheugen uit en reset het. Maak vervolgens een 
proefrit en controleer of de fout terugkomt en of 
je iets raars aan het onderstel merkt tijdens het 
rijden.” Met een emmertje sop de leidinkjes langs 

lopen? Dat moet toch anders kunnen? “Nee, er zijn 
wel lieden die hebben geprobeerd om het sys-
teem af te persen met de compressor uit de werk-
plaats. Wel, die zijn van een koude kermis terug-
gekomen. De hoge druk perst alle afdichtingen en 
de membraam kapot en dan ben je echt verder 
van huis. Zo zijn er ook goochemerds die met een 
T-stukje links en rechts met elkaar verbinden of 
die zelf stukjes slang zetten ter overbrugging van 
een lek. Niet doen! Je brengt de inzittenden van 
de auto in levensgevaarlijke situaties.”
Wie er toch tegen opziet om zelf zo’n reparatie ter 
hand te nemen, kan altijd Airsuspensionshop.eu 
bellen. “Wij zorgen voor een stap-voor-stap hand-
leiding voor de reparatie of wij kunnen de klus 
overnemen. In ieder geval hoeft het autobedrijf zo 
de klant niet door te sturen naar een concurrent.”
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Het zou eigenlijk niet mogen, maar bij sommige merken 
ontsnapt de lucht via het kleppenblok. Om zo’n lekkage op te 
sporen is echt een emmertje met sop nodig.
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