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WERKPLAATS 
Onderhoud en reparatie aircosystemen

Over de noodzaak van een regelmatige airco-
servicebeurt bestaan nog altijd veel misverstan-
den. Alleen Ford en Volvo schrijven een perio-
dieke controle van het aircosysteem voor. De
overige fabrikanten hanteren veelal de stelregel
dat de airco een gesloten systeem is, waar je af
moet blijven zolang de klant geen klachten
rapporteert. Is dit werkelijk zo of probeert men
uit concurrentieoverwegingen met dit advies
de servicekosten vriendelijk te houden? Of
heeft men wellicht onvoldoende vertrouwen in
de aircokennis van de gemiddelde dealerwerk-
plaats? Feit is dat geen enkel aircosysteem
100% dicht is. Per jaar ontsnapt er zo maar 8
tot 10% van de hoeveelheid koudemiddel
(R134a) in de atmosfeer. Dit kan na een jaar of
drie al een goede werking van het aircosysteem
in de weg staan. Te weinig koudemiddel ver-
mindert de prestaties van de airco en leidt uit-
eindelijk tot compressorschade. Ook het regel-
matig vernieuwen van de filter/droger is geen
overbodige luxe. Raakt die verzadigd, dan krij-
gen vocht en vuil vrij spel.
Periodieke service, mits vakkundig uitgevoerd,
is dus een aanrader. Nu de airco gemeengoed
wordt, biedt dit kansen voor de werkplaats. Het
zorgt niet alleen voor omzet, maar een regel-
matig contact met de klant is gezien de steeds
langere service-intervallen zeer wenselijk.
Vervelend als de klant voor de spaarzame
inspecties naar elders gaat. Waeco adviseert bij
nieuwe auto’s een eerste aircocontrole na drie,
hooguit vier jaar en daarna elke twee jaar. Bij
zo’n aircobeurt wordt het systeem gecontro-
leerd op lekdichtheid, geleegd, opnieuw gevuld
en wordt de filter/droger vervangen. Eventueel
aangevuld met een desinfectie als de auto last
heeft van een stankprobleem. Klanten schrik-
ken nogal eens van de kosten, maar verwaarlo-
zing van het aircosysteem is uiteindelijk duur-
der. Enige uitleg is dus zeker op z’n plaats.

Aircoservice biedt kansen voor werkplaats

Warm aanbevolen
Nog maar zelden wordt een nieuwe auto afgeleverd zonder verkoelende airconditio-

ning. Werkplaatsen kunnen het zich niet langer permitteren de airco links te laten

liggen. Aircoservice biedt kansen. Wat komt erbij kijken, wie biedt ondersteuning,

wat zijn de kosten en hoever moet je gaan?

gen om zich ‘Auto-Airco monteur STEK’ te
mogen noemen en alleen dat examen kost al
€ 300,-, tenminste voor wie direct slaagt. Aan
het examen gaat een 3-daagse opleiding
vooraf. De kosten bedragen ruim € 400,- per
monteur, de niet-productieve uren buiten
beschouwing latend.
Tellen we daar de afschrijving van een goed
aircoapparaat en andere verplichte attribu-
ten bij op (kosten € 3.000,- tot € 5.000,-) en
gaan we er vervolgens vanuit dat een
gemiddelde aircobeurt (vacumeren en vullen)
de klant rond de € 125,- kost, dan wordt air-
coservice bij ongeveer 25 tot 30 auto’s inte-
ressant. Wie er echter een goed renderend
werkplaatsspecialisme van wil maken zal aan-
zienlijk meer auto’s onder handen moeten
nemen. Vooral de ervaring zorgt voor succes
en een STEK-opleiding maakt je nog geen
bedreven aircotechnicus.

Specialist repareert
Wie opziet tegen deze investering met jaar-
lijks terugkerende kosten hoeft overigens de
airco niet de deur te wijzen. U komt namelijk
pas in aanraking met de STEK-voorwaarden
in geval van reparaties waarbij het systeem
‘geopend’ wordt en er dus kans bestaat dat
koudemiddel in de atmosfeer terecht komt.
U kunt zich dus ook beperken tot diagnose
stellen en de reparatie uitbesteden aan een
(eventueel mobiele) aircospecialist. Een inte-
ressante overweging voor kleinere werk-
plaatsen ●

Meer informatie over de 

STEK-voorwaarden vindt u op www.stek.nl.

Of u belt met ☎ (035) 542 75 20.

Investering moet renderen
Aircoservice is aan strikte regels gebonden.
Dat komt vooral door de milieurisico’s die het
ontsnappen van koudemiddel met zich mee-
brengt. Voor het uitvoeren van reparaties
aan een aircosysteem is een STEK-erkenning
verplicht. De aanvraag daarvan kost ruim €
1.000,-. Voorts moet jaarlijks een contributie
worden betaald van € 440,- (voor 1 tot 3
monteurs). Maar daarmee bent u er nog niet,
want elke aircomonteur moet examen afleg-

Zodra er aan een airco wordt gerepareerd, dus het
systeem ‘open gaat’ is een STEK-erkenning ver-
plicht. Dat vereist een flinke investering. Samen-
werking met een aircospecialist kan voor kleine
werkplaatsen lonend(er) zijn.
Foto:
Jan Lieftink (m.m.v. Auto-Home Technocenter, Leiderdorp)
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bedrijf is. Adviseer de klanten dus altijd om
met regelmaat de airco te laten draaien, ook
als het niet warm is. Dat is bovendien nuttig
aangezien de airco een probaat middel is tegen
beslagen ruiten. En als u de klant toch een
airco-instructie geeft, vertel dan meteen dat
het waterplasje onder de auto normaal is. De
verdamper moet immers het ontrokken vocht
kwijt. Vergeet ook niet te vermelden dat de
airco bij lage temperaturen (meestal beneden
de 5 tot 7 graden) niet functioneert. Geen
defect, maar ‘zelfbescherming’.
Ondeskundig aircogebruik kan niet alleen de
klant een forse kostenpost opleveren, maar ook

Juist gebruik
Nog altijd zijn veel aircoproblemen te wijten
aan verkeerd gebruik. Veel autobedrijven ver-
zuimen de klant uitleg over de airco te geven
en de instructieboekjes zijn zelden duidelijk of
worden niet gelezen. Nog te vaak wordt het air-
cosysteem alleen gedurende de warme zomer-
maanden gebruikt en staat dan maandenlang
op non-actief. Afdichtingen verliezen hun
souplesse, stinkende bacteriën kunnen in alle
rust gedijen op de verdamper en van een goede
menging van olie en koudemiddel is geen spra-
ke meer. Dat kan schade opleveren wanneer de
airco bij de eerste warme dagen weer vol in

De RHS-1050 is het nieuwe topmodel van Waeco.
Zelfs het olie injecteren en doseren van UV-addi-
tief gebeurt automatisch. Een databank bevat de
vulgegevens van vele auto’s. Het laag geplaatste
instrumentarium en de lange slangen maken het
mogelijk het apparaat vanaf de bestuurdersplek te
bedienen.
Foto: Waeco

Hella is in korte tijd een prominente speler gewor-
den op de markt van airco-onderdelen. Het assor-
timent is omvangrijk, dus kan er snel worden gele-
verd wat de reparatietijd verkort.
Foto: Hella

STEK’ voor € 475,-. Ook ATG weet dat een
STEK-opleiding z’n beperkingen heeft en
ontwikkelde daarom de nieuwe training
‘Auto-Airco Diagnose Specialist’. Gedurende
twee dagen passeren alle technische- en serv-
ice-aspecten van de elektronisch gestuurde
klimaatregeling de revue. In de praktijk
wordt diagnose gesteld met scoop en multi-
meter. De kosten bedragen € 295,- en bij
online inschrijven voor 1 juni a.s. geldt 50
euro korting.
Schadeherstelbedrijven kunnen voor airco-
trainingen natuurlijk ook terecht bij het VOC.
Enkele leveranciers van airco-apparatuur bie-
den bovendien basiscursussen aircotechniek
aan. ●

Deze opleiders helpen u graag verder:

ATG, ☎ (078) 655 02 66, www.atg.nl

Innovam, ☎ (030) 608 77 77, www.innovam.nl

PTC+, ☎ (0318) 64 57 00, www.ptcplus.com

VOC, ☎ (0252) 24 23 22, www.vocar.nl

Goede opleiding loont
Een monteur die deel wil nemen aan het
STEK-examen volgt eerst een driedaagse
opleiding. Dat kan bij verschillende opleiders.
Innovam biedt de opleiding ‘Auto Airco
Technicus’. Die kost € 617,- exclusief OOMT-
stimulering van € 216,-. Van de cursisten
wordt enige praktijkervaring verwacht en de
vooropleiding ‘Basistraining Aircosystemen’ is
een aanrader. Die neemt twee dagen in
beslag en kost € 490,- excl. OOMT-stimulering
van € 144,-. Deze training is ook nuttig voor
bedrijven die niet de ambitie hebben voor
een STEK-erkenning maar wel diagnose wil-
len kunnen stellen.
Ook PTC+ (voorheen bekend als IPC
Plant.Dier) is een gerenommeerd airco-oplei-
dingsinstituut. Ook daar kan een tweedaagse
cursus ‘Basiskennis Auto Airco’ worden
gevolgd voor € 380,-. Wie deel wil gaan
nemen aan het STEK-examen volgt de trai-
ning ‘Auto Airco monteur STEK’. Daar zijn
drie dagen mee gemoeid en een bedrag van
€ 525,- inclusief lunch. Maar bij PTC+ staan ze
niet stil. In voorbereiding zijn twee nieuwe
airco-cursussen. De ééndaagse training
‘Automatische aircosystemen’ gaat onder
andere in op moderne compressoren,
elektronische componenten en de automati-
sche regelsystemen. Wie voorbereid wil zijn
op de toekomst wordt op z’n wenken
bediend met de nieuwe cursus ‘Natuurlijke
koudemiddelen’. Gedurende twee dagen
wordt veel aandacht besteed aan het vervan-
gen van chemische koudemiddelen door
natuurlijke varianten en alle gevolgen die dit
met zich meebrengt.
Ook ATG speelt een stevige noot mee in
airco-opleidingen. ATG biedt een basistrai-
ning ‘Basis Airconditioning voor motorvoer-
tuigen’. Deze duurt twee dagen en kost €
265,-. Eén dag in de schoolbanken kan ook,
in combinatie met web-based training via de
thuis PC. Dat is bovendien € 55,- goedkoper.
Voor de beginnend STEK-monteur is er de
driedaagse training ‘Auto-Airco-Monteur-

Wie zich wil bekwamen in aircoservice doet er
verstandig aan een professionele opleiding te vol-
gen, zoals hier bij PTC+. Behalve de verplichte
driedaagse STEK-opleiding is een basistraining als
introductie in de aircotechniek gewenst.
Foto: PTC+

Ruilt u een auto met airco in? Controleer dan snel
of de airco functioneert, dat spaart forse garantie-
kosten. Een meting van de uitstroomtemperatuur
geeft al een aardige indicatie.
Foto: Waeco
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het autobedrijf. Veel inruilauto’s zijn immers
voorzien van een aircosysteem en de nieuwe
eigenaar verwacht gedurende de garantieperio-
de een onberispelijke aircowerking. Gaat er
toch iets fout, in het ergste geval een compres-
sorschade, dan zit het autobedrijf met de finan-
ciële kater. Controleer bij de taxatie van een
inruilauto daarom altijd de werking van de
airco. Een meting van de temperatuur van de
uitstroomlucht, eventueel aangevuld met een
snelle drukmeting, geeft al een aardig beeld
van de technische staat van het systeem.

Zoektocht naar lekkages
Veel aircodefecten zijn een gevolg van lekkage.
Dit verdient dus bijzondere aandacht tijdens de
periodieke aircobeurt. Wanneer aan het koude-
middel een UV-additief is toegevoegd zijn zelfs
de kleinste haarscheurtjes onmiddellijk zicht-
baar met een UV-lamp.
Controleer ook altijd of de condenswaterafvoer
van de verdamper onder de auto niet verstopt
zit, anders kan die zijn vocht niet kwijt. Kijk
voorts de condensorlamellen na. Zijn ze schoon
en niet verbogen? Eventueel in omgekeerde
richting schoonblazen en lamellen recht bui-
gen. Vernieuw het interieurfilter volgens voor-
schrift, uitstel geeft onherroepelijk problemen
in de luchthuishouding. Ook controle van de
riemspanning van de compressor behoort tot
het preventieve onderhoud. Sommige aircosy-
stemen zijn uitgerust met een kijkglaasje voor
het inspecteren van de hoeveelheid koudemid-
del. Bij ingeschakelde installatie mogen er geen
bellen zichtbaar zijn.

Vakkennis vereist
Over aircoservice moet de werkplaats niet te
licht denken. Nog maar al te vaak wordt goed
bedoeld een compressor vervangen zonder ver-
der ook maar ergens naar om te kijken. Enkele
maanden later staat de klant opnieuw op de
stoep met wederom een compressorschade.
Zodra een aircosysteem open gaat komt er
vocht binnen, wat een verwoestende werking
heeft. Bovendien is er bij compressorschade
nogal eens sprake van metaaldeeltjes die in de
koudemiddelkringloop terecht komen. Blijven
die erin zitten, dan laat de nieuwe compressor
het snel afweten. Het vervangen van een com-

pressor moet daarom altijd gepaard gaan met
het vernieuwen van de filter/droger en zorgvul-
dig spoelen van het systeem. Aandacht vraagt
ook het toedienen van de juiste oliehoeveel-
heid. Is de nieuwe compressor wel of niet met
olie gevuld? Een aircospecialist is bekend met
al deze aspecten. Heeft u die kennis of ervaring-
niet, besteedt dergelijke reparaties dan uit aan
de specialist. De klant zal u dankbaar zijn.
Een modern aircosysteem stelt vooral de mecha-
nische monteur regelmatig voor problemen.
Handbediende airco’s maken plaats voor volau-
tomatische klimaatregelingen. Die bevatten
complexe elektronica. Zonder goede systeem-

Wie leveren apparatuur 
voor aircoservice?
Airtest /Climtest

Valeo Service Benelux, Helmond

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.com

Ariazone/CTR

Unicorn, Haarlem

☎ (023) 553 00 77

www.unicorn-tools.nl

Beissbarth

Saarloos Automotive Equipment,

Overloon

☎ (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Delphi/Diavia

Delphi Automotive Systems,

Waalwijk

☎ (0416) 33 49 17

www.delphi.com

Ecoklima

Amtech Almere, Almere

☎ (036) 536 92 86

www.amtech.nl

Facom

Facom Gereedschappen, Vianen

☎ (0347) 36 23 62

www.facom.nl

Hella

Hella, Nieuwegein

☎ (030) 609 56 11

www.hella.nl

ISC/Bosch

Wielservice Equipment, Putten

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Robinair

Explora, Ede

☎ (0318) 64 82 20

www.explora.nl

SUN

Autec-SUN/VLT Equipment,

Montfoort

☎ (0348) 47 60 00

www.autec.nl

TEN/Wigam

TBA, Baambrugge

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Waeco

Waeco Benelux, Roosendaal

☎ (0165) 58 67 00

www.waeco.nl

www.airconservice.nl

Diverse merken

Aircontrol Automotive, Uden

☎ (0413) 25 30 00

www.aircontrol.nl

Wilt u snel zekerheid
over de werking van de
airco, meet dan niet
alleen de uitstroom-
temperatuur maar ook
de druk. Handig is dit
apparaatje van Waeco.
Simpel op het ventiel
drukken en je weet
genoeg.
Foto: Waeco

Door aan het koude-
middel een UV-additief
toe te voegen kan bij
eventuele lekkage het
lek heel gemakkelijk
worden opgespoord
met een UV-lamp.
Foto: Waeco

Bij Unicorn kunt u terecht voor een omvangrijk
programma airco-gereedschappen, hulpmiddelen
en service-units. Behalve dit model met analoge
drukmeters en handmatige olie-injectie is er ook
een volautomatisch, digitaal model.
Foto: Unicorn
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kennis vergt het diagnosestellen kostbare uren
die soms niet zijn door te berekenen. Modder
dus niet aan, maar raadpleeg tijdig een specia-
list. Ook zijn er tal van bedrijven, zoals Waeco,
Valeo, Hella en Delphi die u graag met raad en
daad terzijde staan (zie kader).

Welk apparaat?
Werkplaatsen die een STEK-erkenning willen
behalen, moeten investeren in een aircoservice-
apparaat. Er is een grote verscheidenheid aan
merken en uitvoeringen. Twijfelt u over het
meest geschikte apparaat volg dan eerst de
STEK-opleiding. Tijdens de trainingen werkt u
in de praktijk met verschillende apparaten. Dat
stelt u in staat de juiste keuze te maken.
De duurdere aircomachines werken volautoma-
tisch, tot het olievullen, de vacuümtest en het
toevoegen van UV-additief aan toe. In de tijd
dat het systeem geleegd, gevacumeerd en

gevuld wordt kan de monteur andere werk-
zaamheden uitvoeren. Het gewenste vulge-
wicht is van te voren in te stellen (soms op te
roepen uit een databank), waarna de machine
het systeem automatisch met de juiste hoeveel-
heid koudemiddel vult. Daarvoor beschikt deze
over een nauwkeurige elektronische weeg-
schaal. Een is printer handig. Niet alleen als
verantwoording richting de klant, maar ook in
verband met de verplichte administratie.
Goedkoper zijn apparaten die wel enig hand-
matig ingrijpen behoeven. Ook die kunnen
prima voldoen. Behalve het aircoapparaat zelf
is ook een spoelset nodig. Bij de nieuwste airco-
units is een spoelset vaak geïntegreerd. Er
wordt dan gespoeld met koudemiddel dat ver-
volgens fijn gefiltreerd wordt. Ook een doseer-
systeem voor UV-additief is erg praktisch. ●

Partners staan sterker
Voor professionele aircoservice
kan de werkplaats wel de nodige
hulp gebruiken. Zoals trainingen,
technische ondersteuning, een
sterke marketing en een com-
pleet programma airco-onderde-
len. Aansluiting bij een ‘formule’
is daarom het overwegen waard.
Onder andere Waeco, Hella en
Valeo zijn op dit gebied erg
actief en verwelkomen autobe-
drijven graag als partner.

Waeco AirCon Service
Partner
Wie aan aircoservice wil begin-
nen, is bij Waeco aan het juiste
adres. Dat begint al met het
behalen van de STEK-erkenning.
Waeco helpt u aan de benodigde
basisdocumenten zodat het
doorspitten van dikke boekwer-
ken overbodig is. Ook werkt
Waeco actief samen met oplei-
ders als ATG en PTC+. Wie een
serviceapparaat aanschaft kan
bovendien rekenen op een vak-
kundige instructie.
Wie van de aircoservice een echt
specialisme wil maken kan
AirCon Service Partner worden.
Er zijn er nu zo’n 80 en dat moet
uitgroeien tot een netwerk van
150 partners. Er is een éénmalig
entreebedrag van € 500,- ver-
schuldigd, maar daarvoor krijgt
men een omvangrijk pakket aan
promotiemateriaal tot service-
passen en spiegelhangers aan
toe. Waeco zorgt er voor dat de
klant haar specialisten weet te
vinden. Ook de technische bege-
leiding is intensief. Naast een
compleet assortiment airco-
onderdelen, gereedschappen en
service-units is er een deskundige
helpdesk en een internetapplica-
tie. De partners krijgen twee-
maal daags onderdelen beleverd
en hoeven dus niet te investeren
in eigen voorraad. Korting op
opleidingen maakt deelname

nog eens extra interessant.

Hella Service Partner
Inmiddels zijn 160 werkplaatsen
aangesloten bij het Hella Service
Partner concept. Er zijn geen
financiële verplichtingen, wel
wordt verwacht dat men voor
onderhoud en reparatie gebruik
maakt van componenten uit het
omvangrijke Hella-programma.
De partners wordt een uitgebrei-
de technische ondersteuning ge-
boden, waaronder trainingen,
autospecifieke infobulletins, vul-
hoeveelhedeninfo, catalogi en
een technische helpdesk. Ook
aan de marketing is gedacht
middels advertentie- en promo-
tiemateriaal. Tegen lage kosten
kan de doelgroep optimaal wor-
den benaderd.
Binnen het Hella Service Partner
concept volgen in een later stadi-
um de modules verlichting en
elektronica.

Valeo Clim Service
Binnen het Valeo Clim Service
netwerk zijn inmiddels circa
zestig partners aangesteld. Het
gaat veelal om gespecialiseerde
bedrijven, waaronder grossiers
en aircospecialisten. Valeo ver-
zorgt voor hen de opleidingen,
levert onderdelen, gereedschap-
pen en diagnoseapparatuur en
helpt bij de communicatie naar
de klant. Op hun beurt beleveren

deze specialisten de autobedrij-
ven in hun regio met onderdelen
en apparatuur en verzorgen ze
desgewenst de service en repara-
ties. Voor de technische onder-
steuning is een vraagbaak op
internet ontwikkeld. Per automo-
del wordt middels een stappen-
plan de diagnose en reparatie
begeleid. Nieuw is een laagdrem-
pelig Clim Service concept voor
autobedrijven.

Delphi Airco Service
Concept
Binnenkort start Delphi met het
soft franchise Airco Service Con-
cept. Delphi begeleidt de part-
ners op marketinggebied, geeft
trainingen en levert apparatuur
en onderdelen. ●

De Hella Service Partners  krijgen
ook intensieve technische ondersteu-
ning waaronder trainingen.
Foto: Hella

De leden van het Valeo Clim Service
netwerk beschikken over hightech
apparatuur, zoals deze Climtest 2.
Met sensoren wordt de druk van het
koudemiddel en de temperatuur
gemeten bij de ingang van compres-
sor en expansieventiel. Ook meet de
Climtest de omgevings- en uitblaa-
stemperatuur en stelt aan de hand
hiervan een uitgebreide diagnose.
Foto: Valeo

A.N. Cupédo

Bedenk altijd goed dat een compressorschade een
gevolg is ván. Zomaar een nieuwe compressor
monteren levert de klant enkele maanden later
opnieuw een forse rekening op. Repareer dus met
verstand van zaken of werk samen met een speci-
alist!
Foto: Hella
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