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NRF: Radiateuren van Nederlandse makelij

Techniek en praktijk van de radiateur
Een verbrandingsmotor zet het grootste deel van de verbrandingsenergie niet om in mecha-

nische kracht: die verdwijnt in de vorm van warmte via de uitlaat, als straling en via het koel-

systeem. Het koelsysteem moet die warmte weer kwijt. Hoe doet de radiateur dat efficiënt en 

waar moet de autotechnicus op letten? De Nederlandse Radiateuren Fabriek geeft uitleg.

In Mill, vlak onder Nijmegen, staat de hoofd-
vestiging van de Nederlandse Radiateuren 
Fabriek (NRF). Met vier productiebedrijven, acht 
distributiecentra en 400 medewerkers in Europa 
produceert NRF radiateuren voor verschillende 
doeleinden. Naast radiateuren voor de zware in-
dustrie en de scheepvaart produceert het van oor-
sprong Nederlandse bedrijf ook radiateuren voor 
personen- en vrachtauto’s. En hoewel de naam 
anders doet vermoeden, produceert NRF ook olie-
koelers en intercoolers. Verder biedt het bedrijf 
koelfans en aircocomponenten aan. In 2010 is NRF 
overgenomen door het Indiase bedrijf Banco. Dat 
zorgde voor snelle groei van de marktpositie van 
NRF. Beide bedrijven zijn nu samen wereldwijd 
actief op het gebied van warmtewisselaars.

Kleine series
In de personenautobranche richt NRF zich 
hoofdzakelijk op de aftermarket. Erik Wijnhoven 
is product manager en vertelt over de productie: 
“In 1927 is NRF begonnen met de productie van 
koelblokken. Van daaruit zijn we verder gegroeid 
en we maken veel op maat gemaakte producten. 
De productie verloopt grotendeels handmatig. 
Autofabrikanten eisen grote volumes tegen lage 
prijzen. Dat kan bij volledige automatisering, onze 
productie is echter met name gericht op kleinere 
series en flexibiliteit. NRF maakt overigens wel 
producten voor de eerste montage. De oliekoeler 
van de BMW M3 is bijvoorbeeld van NRF. En in 
bussen van Mercedes-Benz en combines van 
Claas vind je onze radiateuren”.

Mechanisch geassembleerd of gesoldeerd
Radiateuren zijn tegenwoordig meestal van 
aluminium, dat was vroeger anders. Wijnhoven 
vertelt: “Het koelblok bestond vroeger voor-
namelijk uit koper en messing, dat werd aan 
elkaar gesoldeerd. Dat had als voordeel dat het 
eenvoudig te repareren was. In de jaren tachtig 
waren aluminium radiatoren in opkomst. De prij-
zen kwamen onder druk te staan en er was vraag 
naar complete radiateuren. NRF levert sindsdien 
niet alleen losse koelblokken, maar ook complete 
radiateuren”.
Radiateuren zijn er in twee soorten, het verschil 
zit hem in de opbouw. “Bij aluminium radia-
teuren worden de vloeistofpijpen en lamellen 
beurtelings gestapeld. De componenten worden 

Gesoldeerde radiateuren hebben tot 50% meer koelcapaciteit dan mechanisch geassembleerde radiateuren. De kostprijs van een mechanisch geassembleerde radiateur is lager. Maar let op: te weinig 
koelcapaciteit leidt tot motorschade!
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gesoldeerd in een oven. Hierbij ontstaat een me-
tallische verbinding tussen de pijpen en lamellen. 
Die zorgt voor een goede warmteoverdracht. De 
andere variant is de mechanisch geassembleerde 
radiateur. Die is vaak van staal. Het voordeel 
is dat deze relatief eenvoudig en goedkoop 
te produceren is. Een groot nadeel is dat de 
warmteoverdracht tot 50% minder is dan die van 
een gesoldeerde radiateur. Na het stapelen van 
een pakket lamellen wordt een ronde pijp door 
het gehele pakket gestoken. Om de lamellen te 
laten klemmen rond de pijpen, worden de pijpen 
iets opgerekt. Dat kan door er meerdere metalen 
pennen of een ronde kogel door te drukken. 
Of de pijpen worden hydraulisch opgerekt. Het 
klemcontact tussen de pijpen en lamellen is nooit 
100% luchtdicht, dus de warmteoverdracht is 
niet optimaal. Een mechanisch geassembleerde 
radiateur is voornamelijk geschikt voor kleine, 
lichte motoren. Aziatische automerken monteren 
altijd gesoldeerde radiateuren. Overigens is het 
wel mogelijk dat er in de aftermarket een andere 
radiateur wordt aangeboden dan er standaard 
gebruikt wordt”.

Aluminium radiateur
Hoe wordt een radiateur geproduceerd? Wijn-
hoven: “Zodra een nieuwe auto op de markt is, 
ontwikkelen wij een radiateur voor de aftermar-
ket. Tegenwoordig kun je een radiateur voor een 
auto niet meer repareren. Een lekkage betekent 
bijna altijd vervangen. Om te voorkomen dat een 
radiateur gaat lekken, is het belangrijk goede ma-
terialen te gebruiken. Het aluminium dat wij ge-
bruiken, komt uit Zweden. Het materiaal voor de 
lamellen wordt in rollen aangeleverd. De bovenste 
10% van het materiaal bestaat uit een legering 
met een smeltpunt van 630 °C. Die laag smelt in 
de oven en zorgt voor de metallische verbinding. 
Ook de pijpen worden gemaakt van aluminium 
band. Een pijp in een gesoldeerde radiateur is niet 
rond, maar ovaal. Bij een gelijke pijpdoorsnee is 
het inwendige pijpoppervlak van een ovaal groter 

dan dat van een cirkel. Een groter inwendig op-
pervlak zorgt voor meer warmteoverdracht”.

Rond of ovaal?
“In een ovale pijp komt meer turbulentie voor 
dan in een ronde pijp. Turbulentie zorgt voor 
een grotere koelcapaciteit. Een ronde pijp heeft 
een groter doorstroomoppervlak en daarmee 
minder stromingsweerstand. Maar dat hoeft geen 
voordeel te zijn. Bij een lage weerstand ontstaat 
laminaire (rechtlijnige) stroming. De warmteover-
dracht is dan laag. Je wilt juist een turbulente 
stroming. Daarom worden ronde pijpen van zo-
genoemde turbulators voorzien. Die zorgen voor 
meer stromingsweerstand en dus turbulentie “, 
zegt Wijnhoven.
Een radiateur heeft een minimale doorstroomca-
paciteit nodig. De radiateurcapaciteit is afhan-
kelijk van het aantal pijpen, de pijpdiktes en de 
pijpvorm. NRF bepaalt die specificaties tijdens 
de ontwikkeling. De autotechnicus bestelt de 
radiateur kant-en-klaar bij de grossier. Maar let op 
bij het vervangen: we hebben net gezien dat een 
mechanisch geassembleerde radiateur met ronde 
pijpen minder koelcapaciteit heeft dan een gesol-

deerde radiateur met ovale pijpen. Ovale pijpen 
zorgen immers voor meer turbulentie en hebben 
een groter inwendig oppervlak. In bepaalde con-
dities kan de koelcapaciteit van een mechanisch 
geassembleerde radiateur niet voldoende zijn. 
Denk aan het rijden bij hoge buitentemperatuur 
of bergopwaarts met caravan. Vervang een gesol-
deerde radiateur dus nooit door een mechanisch 
geassembleerde radiateur.

100% controle
Terug naar het productieproces. NRF produceert 
in Mill alleen gesoldeerde radiateuren. De alumi-
nium band gaat door een machine die de band in 
een lamellenvorm drukt. Daarna worden de lamel-
len op de juiste lengte afgesneden en stapelt een 
medewerker de pijpen en lamellen in een frame. 
Dat gebeurt meestal beurtelings. Het gehele 
pakket wordt ingeklemd en gaat de oven in, waar 
het gesoldeerd wordt. Daarna buigt een machine 
de kantelen van de collecteur om. De collecteur 
verbindt het koelblok met het reservoir. Na de 
productie wordt de radiateur getest. NRF hanteert 
een 100% controle. Een medewerker sluit de radi-
ateur aan en brengt hem op druk tot 1,4 bar. Het 

NRF produceert aluminium en stalen radiateuren. Onder meer de vorm van de pijpen, de pijpdikte, de afstand tussen de lamellen en 
de hoeveelheid lamellen hebben invloed op de warmteoverdracht.

Als een radiateur klaar is, test NRF met 1,4 bar of hij luchtdicht is. Het maximale toegestane verlies 
bedraagt 0,00032 bar.

NRF levert Easy Fit sets: een radiateur inclusief alle benodigde onderdelen. Het gehele assorti-
ment staat in Tecdoc en de webshop van NRF.
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NRF krijgt het aluminium op rollen aangeleverd. Machines verwerken de aluminium band tot 
ovale pijpen.

In de zware industrie wordt vaak alleen het koelblok vervangen. NRF maakt dat op maat. 

Ook de lamellen worden uit aluminium vervaardigd.

apparaat meet het drukverlies. Dat mag maximaal 
32 Pascal zijn. Dat is gelijk aan 0,00032 bar. Als een 
radiateur lekt, verdwijnt die bij het afval. 
 NRF voert op een andere locatie kwaliteitscon-
troles uit op het gebied van de levensduur. De 
radiateur wordt daar onder meer blootgesteld aan 
zout water. In Mill beschikt de fabriek over een 
windtunnel om de koelcapaciteit te meten. Aan 
de hand van een druktest en de in- en uitgaande 
watertemperatuur weet NRF hoe een koeler 
presteert. 
Wijnhoven legt het belang van voldoende koeling 
uit: “Radiateuren worden meestal vervangen als 
ze lek zijn. Het is dan wel belangrijk dat je zeker 
weet dat de radiateur goed is, want als hij niet 
voldoende koelt, kom je daar niet meteen achter.” 
Wijnhoven geeft een voorbeeld: “Wat doe je bij 
een auto met een gescheurde cilinderkop, die 
sinds een half jaar een nieuwe radiateur heeft? 
Je kunt dan de gescheurde kop vervangen en 
het daarbij laten, want de radiateur is nog zo 
goed als nieuw. Maar wie zegt dat de radiateur 
voldoende koelcapaciteit heeft? Misschien is de, 
een half jaar geleden geplaatste, radiateur wel de 
oorzaak. Monteer dus altijd een radiateur van een 
kwaliteitsmerk”. 

 Voorkom problemen! 
 Wijnhoven heeft nog meer tips voor de werk-
plaats: “Voorkomen is beter dan genezen, vervang 
dus regelmatig de koelvloeistof. Na verloop van 
tijd tast koelvloeistof het koelsysteem aan. Losse 
deeltjes in de koelvloeistof kunnen voor verstop-
pingen zorgen en schade aanrichten aan de 
waterpomp. Een vervuild koelsysteem kun je het 
beste met water doorspoelen.”   Een klant met een 
lekke radiateur kan een radiateurpil gebruiken, die 
dicht het gat. Maar Wijnhoven waarschuwt: “Het is 
echt een noodoplossing. Zo’n pil dicht natuurlijk 
niet alleen het gat, maar ook op andere plekken 
kunnen verstoppingen ontstaan. Een radiateur 
van een auto repareren is kostentechnisch niet 
interessant, vervangen is meestal voordeliger.” 
 NRF levert de radiateuren in Easy Fit sets, dat 
betekent dat de autotechnicus alle benodigde 
onderdelen bij de hand heeft. “Bij bepaalde 
Volvo-motoren moeten de rubber steunen van de 
radiateur vervangen worden. Dus die leveren we 
meteen mee”, zegt Wijnhoven. “Verder probe-
ren we het aantal verschillende versies terug te 
brengen. Voor een Mercedes-Benz Sprinter zijn vijf 
verschillende radiateuren op de markt, wij bren-
gen dat aantal terug naar twee door radiateuren 

universeler te maken. Bij BMW zit er ook verschil 
tussen radiateuren van auto’s met een handge-
schakelde of automatische versnellingsbak. Wij 
bieden een radiateur aan met twee pluggen voor 
de twee versies, zodat de autotechnicus in de 
werkplaats kan bekijken wat hij nodig heeft. Door 
alle benodigde onderdelen mee te leveren, neemt 
de kans op fouten af.” 

 Op maat gemaakt 
 “Radiateuren voor onder meer vrachtauto’s, 
grondverzetmachines, landbouwvoertuigen en 
hoogwerkers verschillen met die van auto’s”, zegt 
Wijnhoven. “Het koelblok is bij die voertuigen wel 
los te vervangen. De eisen aan de koelblokken 
zijn ook veel hoger, want behalve met een hogere 
thermische belasting, krijgen die radiateuren 
ook met zwaardere omstandigheden te maken. 
De radiateuren voor die voertuigen zijn daar op 
berekend. De voertuigen zijn groter, dus je hebt 
meer ruimte voor een radiateur. De afstand tussen 
de lamellen kan dan groter worden. Dat voorkomt 
dat vervuiling zich ophoopt tussen de lamel-
len en de koelcapaciteit daalt. Door een grotere 
lamellenafstand te gebruiken zijn de radiateuren 
makkelijker te reinigen.” 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Preventief onderhoud voorkomt problemen. Hoe doe je dat bij 
een koelsysteem? Bekijk het maanddossier op www.amt.nl/
oktober2013 of scan de QR-code. In het maanddossier staat ook 
meer informatie over het NRF Easy Fit-concept.

Koelsysteem onderhoud
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