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WERKPLAATS ’99
Trends en aanbod airco service-apparatuur

Praat je over airco, dan komt vroeg
of laat het milieu om de hoek kij-
ken. Zo weet een ieder je te vertel-
len dat het koudemiddel de ozon-
laag aantast. Om hier meteen maar
een antwoord op te geven: het kou-
demiddel (men praat dan over
R12) is alleen schadelijk voor het
milieu als het vrijelijk de lucht
wordt ingeblazen. Bij deskundig
gebruik, dus het gecontroleerd le-
gen en vullen van een installatie,
zijn er geen problemen. Sterker
nog, indien er onder die condities
wordt gewerkt, zou het nog wel
eens minder schadelijk kunnen zijn
dan het ‘nieuwe’ koudemiddel
R134a. Want daar moet je meer
energie in stoppen om hetzelfde
koelresultaat te bereiken en dat be-
vordert weer het broeikaseffect.

Een tweede kritische noot hoor
je omtrent de vermogensbehoefte
van de installatie. Zodra de airco
inschakelt, lijkt het bij licht-gemo-
toriseerde auto’s net alsof de te-
genwind ineens aanwakkert tot
kracht 10. Maar bij een moderne
installatie zult u nog maar weinig
merken van dit ongemak. De com-
pressor, het verantwoordelijke on-
derdeel, is dermate ontwikkeld dat
de opbrengst variabel is waardoor
het ‘inkomen’ minder abrupt is. 

Koele ontwikkelingen
De afgelopen 10 jaar is er veel ge-
beurd op aircogebied. Dat moet

ook wel, want de airco is meer ge-
worden dan een ‘luxe’ accessoire.
Het grote glasoppervlak en de
steeds schuiner gepositioneerde ra-
men maken het bijna onmogelijk
om in de zomer zonder koelunit op
pad te gaan. Daar tegenover staat
dat de inbouwruimte steeds kleiner
wordt, waardoor de installatie
compacter moet zijn. En men is de
laatste jaren intelligenter gaan bou-
wen; koelleidingen worden beter
geïsoleerd en afgeschermd van
warmtebronnen. U begrijpt dat
achteraf-inbouw steeds moeilijker
is, om over de kostprijs nog maar
te zwijgen.

Ook op het gebied van koude-
middelen staat het een en ander te
gebeuren. Onder invloed van de
overheden is R12 al van het toneel
verdwenen en vervangen door
R134a. Indien u overweegt om met
airco-service te gaan starten weet u
dus voor welk soort koudemiddel
het apparaat geschikt moet zijn.

Tja, en wat met de oude R12 in-
stallaties? De regelgeving lijkt
erop uit te draaien dat binnenkort

dit soort installaties niet meer mo-
gen worden geserviced (waar-
schijnlijk medio 2000). Dit houdt
in dat, als de klant de installatie wil
behouden, de airco geschikt moet

worden gemaakt voor R134a. Over
hoe dit moet worden aangepakt,
lopen de meningen behoorlijk uit-
een. Het best kunt u hierin de in-
structies van de importeur volgen.
Deze weet hoe de desbetreffende
installatie (slangen, koppelingen,
inspuitventiel en compressor) is
opgebouwd en welke onderdelen
wel en niet geschikt zijn voor
R134a.

U heeft misschien al wel begre-
pen dat ook het koudemiddel
R134a niet zaligmakend is. Ken-
ners zijn het er over eens dat
R134a geen blijvertje is; de auto-
industrie experimenteert al gerui-

Ook airco genereert werkplaatsomzet

Koel blijft ‘hot’
Een nieuwe auto zonder airco, het lijkt haast ondenk-

baar. Vreemd genoeg zijn er nog talrijke werkplaat-

sen die geen antwoord hebben op de servicebehoefte

van dit populaire accessoire. En dat in een tijd dat

men de klant slechts sporadisch ziet, om nog maar te

zwijgen over de toekomst!

Beginnen met airco-service kan
economisch gezien al interessant
zijn bij een kleine 20 handelingen
per jaar,dit is uiteraard sterk af-
hankelijk van de aanschafprijs van
de machine.Gezien de popula-
riteit van de airco en de afnemen-
de servicebehoefte van de moder-
ne auto,mag airco-service eigen-
lijk niet meer ontbreken in de
werkplaats.
FOTO:JAN LIEFTINK
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me tijd met andere koudemidde-
len. CO2 lijkt hoge ogen te gaan
schoren.

Alles onder controle
Voor het servicen van airco-instal-
laties heeft u een STEK-erkenning
(Stichting Erkenningsregeling
voor de uitoefening van het Koel-
technisch Installatiebedrijf nodig,
tel.: 030-2588343). Tenminste, als
u koeltechnische handelingen ver-
richt waarbij de mogelijkheid be-
staat dat er koudemiddel in het mi-
lieu terecht komt.

De aanvraag van een STEK-er-
kenning kost ƒ 1.250-,-. Verder

moet u een jaarlijkse bijdrage van
ƒ 1.300,- betalen, tenminste als er
maximaal twee koelmonteurs in
uw bedrijf rondlopen, voor drie tot
vijf is de bijdrage ƒ 1.500,-.

De STEK verplicht u om mini-
maal één STEK-erkende CFK-
monteur in dienst te hebben. Heeft
u deze niet dan moet u eerst een
monteur scholen. Per twee mon-
teurs moet u dan rekenen op 
ƒ 1.720,-, inclusief boek en exa-
men. De monteurs zijn vier dagen
onder de (school)pannen (Innovam
(030) 608 77 77/ I.P.C. (0318) 
69 71 11).
Tot zover het formele deel. U moet

daarnaast ook investeren in appara-
tuur. Allereerst een machine waar-
mee u kunt legen, vacumeren en
vullen. Uit het bijgevoegd over-
zicht krijgt u een idee hoeveel geld
daarmee gemoeid is.

En dan nog zijn we er niet. Om
de installatie adequaat te kunnen
servicen en lekvrij weer op pad te
sturen, moet u dieper in de buidel
tasten. Zo moet u een lekzoeker
(gevoeligheid van 5 ppm) aan-
schaffen en een stikstofset com-
pleet met reduceerventiel. Met een
aparte manometerset, een multi-
meter en een goede temperatuur-
meter kunt u een groot deel van de

Belangrijk bij de aanschaf van een
service-apparaat is de overzichte-
lijkheid:goed afleesbare drukme-
ters,digitaal instelbaar vulgewicht
en een vochtigheidsindicator.
FOTO:JAN LIEFTINK

Maha is sinds kort actief op het ge-
bied van airco-service met deze
RS 2 machine.Het apparaat is uit-
gerust met een hulpprogramma
om storingen te verhelpen.
FOTO:MAHA

Dit combi-apparaat,de Viper GT, is
geschikt voor het servicen van zo-
wel R12 als R134a installaties 
FOTO:BERG-O-TOOL

Met dit van mobiel tot uitgebreid two-in-
one apparaat kunt u R12 en R134a in-
stallaties servicen.
FOTO:OSKAMP EQUIPMENT

Deze Ecoklima schakelt automa-
tisch over op vacumeren,nadat
het de installatie heeft geledigd.
Om het vullen te bespoedigen is
de installatie uitgerust met een
verwarmingsdeken.
FOTO:AMTECH ALMERE

Dit jaar werd deze  A’Gramkow RHS 780
geïntroduceerd.Het volautomatische
service-apparaat voor R134a installa-
ties,houdt tijdens het legen van het sys-
teem de hoeveelheid koudemiddel bij.
FOTO:WAECO BENELUX

storingen al te lijf, kopen dus!
Daarnaast moet u een hele pa-

pierwinkel invullen, documenteren
en bewaren. Zo dient de monteur
precies bij te houden wat hij aan
een installatie heeft uitgevoerd.
Deze werkregistratie moet mini-
maal 5 jaar worden bewaard. De
koudemiddelen-balans geeft pre-
cies aan waar en hoe de R134a is
aangewend, ook dit document
moet 5 jaar worden bewaard. In het
overzicht van de CFK-monteurs
wordt het hele ‘doopceel’ gelicht
van het bevoegde personeel. Dit al-
les met het doel bij een eventuele
controle eenvoudig te kunnen ach-
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De voornaamste eis waaraan een
goed functionerende airco moet vol-
doen is de lekdichtheid.Na een repa-
ratie wordt dit in eerste instantie ge-
controleerd met stiksof.De monteur
perst de installatie aan de hoge en
lage drukzijde af om te kijken of de
druk op waarde blijft.Dit geeft echter
geen 100 procent zekerheid omdat
stikstof een grotere moleculaire
structuur heeft dan het koudemiddel.
Voordat het systeem met koudemid-
del wordt gevuld, wordt het gevacu-
meerd.Hiermee moeten de lucht,
water en waterdamp uit het systeem
verdwijnen.Tijdens het vacumeren
voert de monteur ook een vacuüm-
test uit, gedurende 30 minuten moet
de installatie op een constante waar-
de blijven.
Nadat de installatie is gevuld met
koudemiddel blijft het noodzakelijk
om met een lekzoeker de installatie
na te lopen.Dat de koppelingen, af-
dichtingen, slangen en leidingen
hierbij bijzonder veel aandacht ver-
dienen, spreekt voor zich.Deze lek-
tester moet een gevoeligheid hebben
van minimaal 5 ppm.
Om er zeker van te zijn dat het appa-
raat betrouwbaar ‘snuffelt’, is het ver-
standig deze periodiek te laten kali-
breren.Er gaan al jaren stemmen op
om dit voor de weegapparatuur (u
moet immers een koudemiddelen-
balans bijhouden) jaarlijks te ver-
plichten, maar daar wordt door de
betrokken partijen nog steeds over
gekibbeld.

Gaatjes dichten
Goed en snel lekzoeken is een hele
kunst.Makkelijker wordt het als de in-
stallatie al is voorzien van een fluo-
rescerende vloeistof.Deze kan tij-
dens het vullen preventief worden
toegevoegd aan de installatie; tal van
autofabrikanten doen dit al af-fa-
briek.Controleer echter altijd even of
de importeur het gebruik toestaat, er
zijn namelijk merken waarbij de ga-
rantie in het geding komt.
Het is overigens raadzaam tijdens ie-
dere beurt de installatie te inspecte-
ren op donkere zweetplekken.Dit is
naar buiten getreden koelolie waarop
zich stof en vuil heeft afgezet.

Een ander aardig aspect waar we u
op willen wijzen is het repareren en
het namaken van slangen en pijpen.
Vaak zijn deze een bron van lekkage
omdat ze zijn doorgeschuurd of af-
gebroken, bijvoorbeeld tijdens een
ongeval.De firma Burgaflex uit Etten-
Leur (076-5035000) en Unicorn uit
Haarlem (023-5530077) hebben
grote expertise op dit gebied.Zij ma-
ken iedere pijp (of slang) na, voorop-
gesteld dat het oude exemplaar nog
aanwezig is.Burgaflex, dat buigt met
een computergestuurde machine,
neemt vooraf de driedimensionale
coördinaten van de pijp op en stuurt
deze door naar de buigmachine.Zo
ontstaat er een identiek exemplaar
zonder een levertijd van vier tot zes
weken.
Een andere mogelijkheid voor een
afgebroken pijp is deze te vervangen
door een flexibele slang.Unicorn
levert apparatuur van Marconi waar-
mee koppelingen op de slang wor-
den geperst.Slang en koppeling vol-
doen achteraf aan de SAE J2064
norm.Wees u er echter altijd wel van
bewust dat een slang nooit 100 pro-
cent dicht is en een leiding wel.
Het is tegenwoordig ook mogelijk om
op de afgebroken pijp een koppeling
te monteren, waarop vervolgens
weer een flexibele slang wordt vast-
gemaakt.Dit kan met de Lokring ver-
bindingstechniek die eveneens
wordt geleverd door Unicorn.
Het betreft hier een klemverbinding
die het solderen volledig vervangt.
En ook voor lekken in de pijp biedt
deze montagetechniek uitkomst.Het
procédé is afkomstig uit de vliegtuig-
industrie, waar het om tal van rede-
nen niet is toegestaan aan de leidin-
gen te solderen

Vakkundig repareren van airco-systemen
Kalibreren van de meetapparatuur
is zonder meer raadzaam.U weet
dan echt wat u meet! 
FOTO’S:UNICORN

Met een speciaal apparaat worden
de koppelingen op de slang ge-
perst.Het geheel moet voldoen
aan de SAE J2064 norm,waarin
onder andere is opgenomen dat
de slang flexibel moet zijn en be-
stand tegen temperaturen van 
-30 tot +125 °C.

Als een pijp van de installatie moet
worden vervangen, is het raad-
zaam namaken te overwegen.

Solderen van pijp is vaak niet mo-
gelijk,deels omdat de plek het niet
toestaat,maar vaak ook omdat de
bekwaamheid om dit 100 procent
uit te voeren ontbreekt.Lokring
verbindingstechniek biedt uit-
komst,ook indien de pijp lekt.

Burgaflex is in staat om een wer-
kelijk 100 procent identieke pijp te
produceren.De meetmachine be-
paalt de driedimensionale coör-
dinaten,slaat ze op en stuurt ver-
volgens de computergestuurde
buigmachine aan.
FOTO:BURGAFLEX
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terhalen of een bedrijf zich aan de
regels heeft gehouden.

De leveranciers van de airco-ap-
paratuur leveren alle zogeheten
startpakketten, waarin alle ver-
plichte zaken zijn opgenomen.
Voor zo’n pakket betaalt u circa 
ƒ 2.000,-. Daarbij komt de aan-
schaf van het basisstation; de prijs
hiervan varieert per merk.

Wanneer u alles op een rijtje zet
dan zal het bij een kleine twintigtal
airco-servicehandelingen al ren-
dabel kunnen zijn om met deze ac-
tiviteit te beginnen. De leverancier
rekent u dit graag voor.

Het bovenstaande is een puur
bedrijfseconomische benadering.
U, als ondernemer, zult naar wij
hopen als geen ander weten dat
hier veel meer speelt. Zoals de af-
name van de servicebehoefte en
het voorkomen dat de klant nood-
gedwongen naar een collega gaat.
Bovendien kunt u het zich vandaag
de dag eigenlijk niet permitteren
om bij een onderhoudsbeurt de air-
co-installatie te negeren. Autotech-
niek evolueert en in dit geval hoort
de koeltechniek daar zeker bij.

Waar op letten?
Staat u voor de aanschaf van een
basisstation, dus een apparaat dat
leegt, vacumeert, recyclet, vult en
olie toevoegt, dan vormt het over-
zicht een prima leidraad. Alle ma-
chines in de lijst doen wat ze moe-
ten doen. 

U zult merken dat er machines
zijn die beide koudemiddelen aan-
kunnen. Op zich zou dit een prima
oplossing zijn maar wij geven, om
vergissingen te voorkomen, de
voorkeur aan een machine die zich
op één koudemiddel richt, uiter-
aard in dit geval R134a.

Het bedrijf waar u uw investe-
ring doet, is eigenlijk het meest
doorslaggevend voor een goede
aankoop. Hebben zij bijvoorbeeld
voldoende koeltechnische kennis
in huis, kunnen zij u goed voorre-
kenen wanneer het rendabel is, le-
veren zij een totaalpakket (ook het
koudemiddel), kunt u ook achteraf
terecht met uw vragen omtrent de
machine en de handelingen?

Daarnaast is het belangrijk te
letten op de toegankelijkheid van
de machine. Is de bediening ervan

overzichtelijk en logisch? Over-
zichtelijk wil ook zeggen of het er
in een begrijpelijke taal (Neder-
lands dus) op staat.Ditzelfde geldt

natuurlijk ook voor het instructie-
boekje. Eigenlijk kunnen we een
startende ondernemer maar één
ding adviseren: ga eerst op cursus,

daar krijgt u de gelegenheid met
verschillende machines te werken
waardoor u beter een weloverwo-
gen keuze kunt maken.

Merk en type Koudemiddel Functies* Hoeveelheids- Druk- Opslag- Bediening Prijs Leverancier
instelling aflezing capaciteit exclusief BTW

A ’ G r a m k o w Waeco Benelux bv
RHS 500 R134a 1,2,3,4,5,6, stijgbuis analoog 2,4 kg manueel ƒ 5.500,- Ettenseweg 60
RHS 700 R134a 1,2,3,4,5 analoge - indicatie analoog 3,8 kg manueel ƒ 7.650,- 4706 PB Roosendaal
RHS 780 R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 8,0 kg halfautomaat ƒ 9.250,- ☎ (0165) 58 67 00

Arizone Unicorn VOF
5001 R134a/R12 1,2,3,4,5, digitaal analoog 28 kg halfautomaat ƒ 10.500,- Waarderweg 96a
4001 R134a/R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 22 kg halfautomaat ƒ 11.450,- 2031 BR Haarlem

☎ (023) 553 00 77

Ecoklima Amtech Almere bv
34ME R134a 1,2,3,4,5,6 digitaal analoog 12 kg halfautomaat ƒ 9.250,- Randstad 21-35
ECK2000 R134a/ R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 12 kg halfautomaat ƒ 11.385,- 1314 BE Almere

☎ (036) 548 28 06

E c o n o m y Aircontrol Automotive
portable R134/  R12 3,4,5 vulcilinder analoog 4 kg manueel ƒ 4.550,- Vluchtoord 11

5400 AL Uden
☎ (0413) 25 30 00

ISC Nidro bv
Tronic R134a/ R12 1,2,3,4,5,6 digitaal analoog 12 kg automaat geen opgave Wiltonstraat 63

3905 KW Veenendaal
☎ (0318) 54 50 10

Klimax Aircontrol Automotive
portable R134a/ R12 3,4,5,6 vulcilinder analoog 4 kg manueel ƒ 2.325,- Vluchtoord 11

5400 AL Uden
☎ (0413) 25 30 00

Mach 1 Nidro bv
AR200E R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 27 kg halfautomaat geen opgave Wiltonstraat 63

3905 KW Veenendaal
☎ (0318) 54 50 10

M a h a Maha Nederland bv
RS 2 R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 9,8 kg automatisch ƒ 10.500,- Marconiweg 2B

4131 PD Vianen
☎ (0347)32 30 60

Protech Kroesbeek Electronica
Airex R134a/ R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 10 kg halfautomaat ƒ 7.850,- Guldenweg 3

4879 NL Etten-Leur
☎ (076) 501 66 06

Refco Aircontrol Automotive
portable R134a/ R12 3,4,5,6 vulcilinder analoog 2,2 kg manueel ƒ 3.520,- Vluchtoord 11

5400 AL Uden
☎ (0413) 25 30 00

Refco Uni-Chemie bv
Mini-Sucker R134a en R12 1,2,4 analoog 12 kg manueel ƒ 6350,- Waarderweg 96a

2031 BR Haarlem
☎ (023) 553 00 77

Robinair Explora bv
34701 R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 23 kg halfautomaat ƒ 12.950,- Postbus 300
17701 R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 27 kg halfautomaat ƒ 12.695,- 6710 BH Ede
AC350 R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 12,3 kg halfautomaat ƒ 9.950,- ☎ (0318) 64 82 20
12135A R134a en R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 2x27 kg halfautomaat ƒ 15.350,-

S u n Sun Electric Nederland
MRC 334 R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 18 kg automatisch ƒ 15.910,- Spaklerweg 69
MRC 312E R12/ R22 1,2,3,4,5 digitaal analoog 18 kg automatisch ƒ 10.900,- 1099 BB Amsterdam
Eco 134/12 R134a/ R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 12,5 kg halfautomaat ƒ 7.700,- ☎ (020) 568 26 11

T e n TBA bv
ARP 134/6 R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 10 kg halfautomaat ƒ 8.462,- Bovenkamp 1

1391 LA Abcoude
☎ (0294) 28 44 28

Unit Aircontrol Automotive
3000 R134a en R12 1,2 manueel Ä 3.325,- Vluchtoord 11

5400 AL Uden
☎ (0413) 25 30 00

Vacula Oskamp Equipment bv
two-in-one R134a en R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 12,5 kg halfautomaat ƒ 14.750,- Satelliet 7
one-in-one R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 12,5 kg manueel ƒ 10.750,- 3824 MT Amersfoort
all-in-one R134a en R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 12,5  kg manueel ƒ 10.450,- ☎ (033) 454 59 00

Viper Aircontrol Automotive
8000 R134a/ R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 22 kg halfautomaat ƒ   7.850,- Vluchtoord 11
GT R134a en R12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 2x22 kg halfautomaat Ä 10.750,- 5400 AL Uden
3000 R134a/R12 1,2 20 kg manueel Ä 3.595,- ☎ (0413) 25 30 00

Viper Berg-O-Tool bv
GTE R134a en 12 1,2,3,4,5 digitaal analoog 2x22 kg halfautomaat Ä 12.985,- Arnsbergstraat 11
8000RE R134a 1,2,3,4,5 digitaal analoog 22 kg halfautomaat Ä 9.985,- 7418 EZ Deventer

☎ (0570) 50 05 00

* Uitleg functies: 1 = aftappen, 2 = recyclen, 3 = vacumeren, 4 = vullen, 5 = olie-injecteren, 6 = verwarming

Overzicht aanbod service-apparatuur auto-airconditioning
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Ook zonder STEK schijnt 
de zon
Het is fout te denken dat er alleen
maar onderhoud aan een airco kan
worden uitgevoerd indien men in
het bezit is van een STEK-erken-
ning. Alle handelingen waarbij
men niet in contact komt met het
koudemiddel, of waarvan de kans
bestaat dat er koudemiddel weg
lekt, mogen en moeten gewoon
worden uitgevoerd. Want regel-
matig onderhoud is de beste waar-
borg dat de installatie probleem-
loos zijn werk blijft doen.

En dat reguliere onderhoud be-
gint met het schoonhouden van
condensor en verdamper. Een
luchtpistool biedt in dit geval uit-
komst; doe het dan wel tegenge-
steld aan de normale richting. De
lamellen van de condensor willen
nog wel eens verbuigen en dit staat
een goede warmte-afgifte in de
weg. Loop ze dus eens na met een
speciale lamellentang.

Daarnaast moet u regelmatig de
riemspanning van de compressor
controleren. En wist u dat u het ni-
veau en de vochtigheid van de in-
stallatie via het kijkglaasje (in de
buurt van of op het filter/reservoir)
kunt controleren? Indien het filter
moet worden vervangen, dan heeft
u echt de STEK-erkenning nodig,
want daarvoor moet immers de in-
stallatie open.

De meest gehoorde klacht over
de airco-installatie is de vieze lucht
die het veroorzaakt. Met goed on-
derhoud en consequent airco-
gebruik is hier iets, maar niet alles,
aan te doen. Het probleem wordt
namelijk veroorzaakt door bacte-
riën en schimmels die uitstekend
gedijen op de verdamper. De om-
standigheden, nat, donker en
warm, zijn een ideale habitat voor
deze organismen. 

Preventief stelt u dit stank-
probleem uit door er voor te zor-
gen dat alle onderdelen schoon zijn
(filters op tijd vervangen!) en dat
de waterafvoer van de condensor
functioneert. En houd uiteraard de
luchtinlaat zo schoon mogelijk,
dus verwijder ook eens het daar
verzamelde blad.

Curatief kunt u er ook iets aan
doen door de schone verdamper in
te spuiten met een chemisch mid-

deltje. De meeste equipmentleve-
ranciers hebben dergelijke produc-
ten op het schap liggen. Daarnaast
bieden Tunap en Applied Chemi-
cals ook oplossingen. Nidro uit
Veenendaal brengt voor dit doel de
SterilCar op de markt. Dit is een
apparaat dat in de auto wordt ge-
plaatst en zo bij een ingeschakeld
circulatiesysteem de bacteriën met
ozon verdelgt. Alle oplossingen
werken maar tijdelijk, het pro-
bleem komt na verloop van tijd
weer terug.

Instrueer de klant
De gebruiker vormt een belang-
rijke schakel in de problemenreeks
die zich met een airco kunnen
voordoen. Het hierboven beschre-
ven stankprobleem is enigszins te
beteugelen met héél consequent
aircogebruik. Als de gebruiker
weet te voorkomen dat de auto met
een vochtige verdamper wordt
weggezet, dus de installatie vooraf
droogblaast, is er wat te berei-
ken.Wat u hem echt moet advise-
ren is de airco zeker eens in de
twee weken in bedrijf te stellen.
Hierdoor blijven de asafdichtingen
van de compressor soepel en zul-
len roest- en vuildeeltjes niet be-
zinken.

Voor de autoverkopers is dus
een belangrijke taak weggelegd,
wil de koper langdurig profijt heb-
ben van zijn ‘investering’. Wijs de
automobilist bijvoorbeeld ook op
het nut van de airco buiten het war-
me seizoen. Vooral in de herfst en
het vroege voorjaar behoren be-
slagen ruiten tot het verleden.

En als u dan toch eens met de
verkopers rond de tafel zit, zou het
goed zijn om de complete klimaat-
bediening eens te bespreken, zodat
zij dit bij aflevering van nieuwe
auto kunnen verduidelijken. Alles
staat weliswaar in het instructie-
boekje, maar het gesproken woord
doet zoveel meer. Kom er later
eventueel met de klant eens op te-
rug. Vertel hem of haar ook dat het
normaal is dat er zich tijdens voch-
tige, warme dagen een plasje water
onder de auto vormt. Airco-service
is een zaak die méér dan alleen de
werkplaats aan gaat.

Hans Doornbos

WERKPLAATS ’99
Trends en aanbod airco service-apparatuur

Sun heeft bij dit ‘opstapmodel’veel aan-
dacht geschonken aan de mobiliteit van het
apparaat.Deze ECO heeft alle functies in
huis en moet manueel worden bediend.
Een ingebouwde weegschaal,zoals stan-
daard op deze machine, is een must.
FOTO:SUN ELECTRIC

De Arizone 500-1 is computer-
gestuurd en voorzien van een dui-
delijke indicator,die aangeeft
wanneer de machine aan een on-
derhoudsbeurt toe is.
FOTO:UNICORN

Bijzonder praktisch aan deze ARP
134/6 is de verticale opstelling van
het bedieningspaneel waardoor
het,zeker van afstand,goed af-
leesbaar is.
FOTO:TBA

Deze Tronic wordt geleverd met
verwarming,zodat het vullen snel-
ler gaat.
FOTO:NIDRO

Lekzoeken kan een tijdrovende
bezigheid zijn.Daarom is het han-
dig om de installatie preventief te
voorzien van een fluorescerende
vloeistof,zodat ook die kleine,ver-
velende lekkages snel met de UV-
lamp zichtbaar worden.
FOTO:UNICORN

Een snelle methode om te contro-
leren of de installatie naar beho-
ren werkt, is het bepalen van de
luchttemperatuur uit de ventilatie-
openingen.
FOTO:UNICORN

5 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




