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Karmann kreeg grote bekendheid
als producent van de VW Karmann
Ghia, een sportief tweezittertje op
basis van de Kever. Minder bekend
is dat de firma uit Osnabrück al
vanaf 1901 koetsen en auto’s
bouwt. Vanaf 1949 (toen de plat-
gebombardeerde fabriek weer was
opgebouwd) tot nu produceerde
Karmann al 3,3 miljoen auto’s. Het
overgrote deel daarvan droeg niet
het Karmann-logo maar een ande-
re merknaam. De lijst van geprodu-
ceerde modellen is indrukwek-
kend, zo toont een greep uit de
naoorlogse productie: VW Kever
Cabrio, VW Golf Cabrio en Golf
Variant, VW Scirocco en Corrado,
Porsche 911, 912 en 914, BMW,
200C, 3.0CS en 6-serie, Ford Escort
Cosworth en Cabrio, Audi 80
Cabrio en zelfs de Kia Sportage.
Maar dat was allemaal vroeger. Dit
jaar komt de autoproductie naar
verwachting uit op 80.000 à 90.000
stuks. En de opdrachtgevers? Audi
laat er de A4 Cabrio bouwen,
DaimlerChrysler de CLK Cabrio en
de Crossfire coupé en roadster.
Behalve complete auto’s houdt
Karmann zich ook bezig met delen
van auto’s. Het levert het ingenieu-

ze dak en de bodemgroep van de
SLK Just in time aan bij Mercedes
in Bremen. Het glazen dak van de
Mégane CC maakt vanaf de
Karmann-fabriek in Rheine een
reis van 500 km naar Renault in
Douai en vanaf herfst volgend jaar
produceert Karmann het dak van
de Nissan Micra C+C in een eigen
fabriek in de Engelse Nissan-
fabriek in Sunderland. Zo produ-
ceert Karmann ook het dak van de
New Beetle Cabrio in het
Mexicaanse Pueblo, in een eigen

vestiging naast de Volkswagen-
fabriek. Maar omdat Pueblo vanuit
Enschede toch nog een hele reis is,
koos ATC-Twente voor een bezoek
aan Karmann in Osnabrück.

Met zorg geperst
Namens Karmann ontvangt Reiner
Franke de Twentse gasten. Voordat
hij ons gaat rondleiden wil hij één
ding goed duidelijk maken: “Wij
kunnen alles wat Mercedes en
BMW kunnen, met dit verschil, wij
bouwen geen motoren en wij heb-
ben geen verkooporganisatie.”
En dus lopen we even later langs
de ‘Betriebsmittelbau’, waar per-
smallen worden gebouwd. We zien
een computergestuurde freesma-
chine een laatste halve millimeter-
tje oppervlakte wegfresen. Franke:
“De machine is op een mal als
deze één tot twee dagen aan het
frezen. Lang? Valt wel mee als je je
realiseert dat de gang van ontwik-
keling naar gereedschap ongeveer
vier maanden in beslag neemt.” En
om ons een indruk te geven van de
hoeveelheid werk die hier verzet

wordt: “De carrosserie van de
Chrysler Crossfire is opgebouwd
uit 160 persdelen. Maar de wat
meer gecompliceerde delen kun je
niet in één keer persen, dat gaat in
stapjes met meerdere persen ach-
ter elkaar. Voor een motorkap bij-
voorbeeld heb je zo vier persmal-
len nodig. En voor een complete
carrosserie 500 mallen.” Even later
in de persstraat zien we met eigen
ogen dat Franke niet overdrijft. Er
komen zelfs zes persen aan te pas
om van staalplaat tot een Mercedes
SLK-langsdrager te komen.
Eén voordeel is er wel voor de mal-
lenbouw, vervanging door slijtage
is vrijwel nooit nodig want de mal-
len gaan een autolevenscyclus
mee. “En dat is nodig ook”, legt
Franke uit, “vorige week hebben
we nog portieren geperst voor de
Golf 1 Cabrio. Volkswagen belooft
de onderdelen 20 jaar te kunnen
naleveren, aan ons de eer om die
belofte na te komen.”
Een verschil met de grote autofa-
brieken is dat de onderdelen in de
productie bij Karmann door net
wat meer mensenhanden gaan.
Natuurlijk zijn het de zuignappen
van robots die de onderdelen uit
de ene 1600 tons pers nemen om
ze netjes in de volgende te plaat-
sen. Maar de eerste pers krijgt zijn
staalplaat toch echt uit handen
van vlees en bloed.

Veelkoppige robot
In de carrosseriebouw zien we een
staaltje van verdergaande automa-
tisering. Eén enkele robot is ver-
antwoordelijk voor het samenvoe-
gen van binnendeel en bovenplaat
van de motorkap. Daartoe brengt
hij eerst lijm aan, ruilt zelfstandig
zijn lijmkop voor een kop met

ATC-Twente bezoekt Karmann in Osnabrück

Autofabrikanten werken graag samen

met leveranciers die meedenken, mee-

ontwikkelen en complete modules aan 

de productielijn afleveren. Het Duitse

Karmann gaat nog een stapje verder: als

de fabrikant daar om vraagt bouwt het

de complete auto!

Zulieferer mit
Gesamtbaucompetenz

Gastheer Reiner Franke (middenvoor) met de leden van ATC-Twente trots
rond een Karmann-product, een Audi A4 Cabrio.
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zuignappen, plaatst de delen op
elkaar, ruilt opnieuw van kop, en
gaat puntlassen. Om nog enkele
puntlasjes te kunnen zetten op
moeilijk bereikbare plaatsen ruilt
hij nog een derde keer van kop
voor hij de motorkap afrondt en
aan een nieuwe begint. Toch blijkt

ook dit niet de laatste stand van de
techniek te zijn. Franke: “Bij de
productie van het dak van de
Mégane CC in Rheine werken we
met laser- in plaats van puntlas-
sen. Het voordeel, je hoeft er maar
aan één kant bij te kunnen. Dat
zou hier een kopwissel schelen.”

Foutloos monteren
De lakstraat is wat Franke noemt
“state of the art”, met baden voor
achtereenvolgens ontvetten, het
aanbrengen van een zink-fosfaat
coating en een primer waarna nog
drie ovens en drie lakbehandelin-
gen volgen. Toch loopt hij er snel
langs om ons naar de eindmontage
te begeleiden: “Het totale fabriek-
sterrein is ruim 45 hectare groot, ik
zou minstens een week nodig heb-
ben om jullie alles te laten zien.”
De eindmontage begint met
demontage, de deuren gaan eruit
om de montage te vergemakkelij-
ken. Ook makkelijk is dat de auto’s
hangend langs de werkstations
gaan. Doordat ze om hun lengteas
geroteerd kunnen worden, werken
de medewerkers altijd in de meest
optimale houding. Op ieder werk-
station zijn twee tot vier medewer-
kers actief. Samen met de mede-
werkers van vijf naburige stations
vormen ze een team. Ieder teamlid
beheerst een groot deel van alle
handelingen op de zes stations en
één teamlid is vrij om fouten op te
lossen. Omdat er iedere zeven
minuten een auto van de band rolt
heeft hij ook precies die tijd daar-
voor. Heeft hij meer tijd nodig, dan
maakt hij een aantekening in het
computerbestand en moet het pro-
bleem aan het einde van de band
worden opgelost. Overigens wordt
er veel vastgelegd tijdens de pro-
ductie. Momentsleutels waarmee
belangrijke boutverbindingen wor-
den gemaakt zenden een signaaltje
naar de computer als ze dat gedaan
hebben. Zo’n bout vergeten is dus

Handige jongens die robots, zelfs gereedschap wisselen kunnen ze zelf.

Karmann is allergisch voor voorraden, dus ook in de persstraat geldt: series
van 1000, hooguit 2000 stuks en dan ombouwen.

Een computergestuurde frees is twee
dagen bezig met de laatste halve
millimeter. Maar dan is het gereed-
schapoppervlak ook perfect vlak.

Typisch Karmann; veel robots maar toch ook hier en daar een mens.
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onmogelijk.
Langs de productielijn loopt een
tweede lijn waarover grotere delen
als motoren, wielen en uitlaten
worden aangevoerd. En alles pre-
cies op tijd. Dat doet één van de
ATC-leden er aan denken dat het
fabrieksterrein dan wel langs een
spoorlijn ligt maar dat hij geen
treinwagons en alleen maar
vrachtwagens heeft gezien op het
terrein. Franke “Dat klopt, tot 1996
deden we veel per trein, daarna
steeds minder. De trein is te duur
en te weinig flexibel. Ondanks dat
we vanaf hier een directe spoorver-
binding met Bremerhaven hebben
en het grootste deel van de
Crossfires naar Amerika gaat, ver-
trekken ze hier toch per vrachtau-
to. De onderdelen komen ook per
vrachtwagen, meer dan 200 per
dag. Ze arriveren hier twee tot vier
uur voor gebruik. In Rheine wer-
ken we zelfs helemaal zonder tus-
senopslag en wordt er rechtstreeks
aan de band aangeleverd.”

Zelf proeven
Om de dag passend af te sluiten
zijn we een korte bustrip later bij
de Berentzen Kornbranderij in
Hanselühne. Van wat we bij
Karmann zagen waren we allemaal
behoorlijk onder de indruk. Maar
in vergelijking met Berentzen valt
het toch een beetje in het niet. Het
begint al bij de historie, Karmann

smaakte nadat het op een schip
tweemaal over de evenaar was
gevaren. Proeven met schomme-
lende vaten aan wal leverde niet
dezelfde verfijnde smaak op. En
dus staat nu op iedere fles van dat
product de naam van het schip en
de data waarop het over de eve-
naar voer. Ten slotte hebben we
het brede scala aan Berentzen-pro-
ducten ook nog eens uitgebreid
geproefd. Kom daar maar eens om
bij Karmann! ●

Erwin den Hoed

Bijna klaar, maar hij mag nog niet
weg. Eerst onder de douche, niet om
schoon te spoelen maar om eventue-
le lekkage op te sporen. De motor
wordt nog beproefd evenals alle
schakelaars. Iedere tiende auto
maakt een rit over een hobbelpad
om rammels op te sporen. Let ook
op de ruitenwissers, ze zijn groen. De
‘echte’ liggen achterin en worden
straks door de dealer gemonteerd.

Mooie constante naden tussen de
carrosseriedelen zijn een belangrijke
kwaliteitseis. Daarom positioneren
mallen de grotere delen op exact de
juiste plaats voor montage.

Karmann vindt het niet erg om in
veel productietechnieken anderen te
volgen. Maar op één gebied wil het
absoluut zelf voorop lopen; afneem-
bare daken. Niet toevallig dus dat
het hightech dak van de Renault
Mégane CC een Karmann-product is.

ATC-er: “Maar jullie maken toch ook
campers?” Reiner Franke: “De enige
auto’s waar de naam Karmann nog
wel op staat zijn campers. Maar die
bouwen wij niet. De camperdivisie is
een paar jaar geleden verkocht aan
Euramobil, dat de naam Karmann op
campers mag blijven gebruiken.”

Belangrijk moment, het huwelijk tussen aandrijflijn en carrosserie.

is net 100 jaar, de geschiedenis van
Berentzen gaat terug tot 1758. En
dan het productieproces, van één
van de Berentzen-producten werd
bij toeval ontdekt dat het beter
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