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WERKPLAATS 2005
Trends en aanbod aircoservicestations

Pleidooi voor periodiek airco-onderhoud

De huidige generatie vol-

automatische servicesta-

tions voeren met één druk

op de knop een complete

‘beurt’ uit aan de airco-

installatie. Ze nemen de

monteur een hoop doe- en

denkwerk uit handen.

Maar wie meent dat je met

deze alleskunners aircoser-

vice ‘er wel even bij kan

doen’ komt bedrogen uit.

Airco doorgelicht

Moderne auto’s hebben steeds minder behoefte
aan onderhoud. Direct gevolg is dat de werk-
plaatsomzet terugloopt, zeker nu ook de fastfit-
ters hun werkterrein hebben uitgebreid. Voor
een modern garagebedrijf hoeft dit absoluut
geen bedreiging te betekenen, mits de werk-
plaats mee evolueert met de techniek in het
voertuig. Zo voorkom je dat de prijsbewuste
klant gaat dwalen en de weg ontdekt naar een
mogelijk goedkopere oplossing. Want heeft hij
die eenmaal gevonden, probeer hem dan maar
eens terug te krijgen!
Duidelijk is dat eigenlijk elke werkplaats in
staat moet zijn om basisonderhoud aan het air-
cosysteem uit te voeren. Dit koelende accessoire
behoort tegenwoordig tot de standaarduit-
rusting van een middenklasser en die trend zet
zich door naar het lagere segment.
Een veel gehoorde opmerking is dat een airco-
installatie een gesloten circuit is en dus geen

onderhoud behoeft. De praktijk leert anders.
Ondanks dat de fabrikanten degelijke afdichtin-
gen gebruiken, lekt een installatie gemiddeld 8
tot 10% per jaar. Dat koudemiddel verdwijnt in
de atmosfeer en de koelende werking van de
airco neemt geleidelijk af.

Regelmatige controle loont
In eerdere artikelen over dit onderwerp hebben
we intensief gepleit voor regelmatig onder-
houd. En niet alleen om werkplaatsomzet te
genereren, maar ook om de klant te behoeden
voor dure reparaties ten gevolge van achterstal-
lig onderhoud. Dat moet voor de klant toch
niet zo’n moeilijk te verteren verhaal zijn,
zeker wanneer de ‘service-adviseur’ het goed
onderbouwt. Een schriftelijk bewijs na afloop
van de servicebeurt helpt vertrouwen te wek-
ken. Zorg er daarom voor dat u na afloop van
een servicebeurt een uitdraai kunt presenteren.

Geef er uitleg bij en vertel de klant wat op ter-
mijn de gevolgen zijn van een te laag koude-
middelniveau. Waarschijnlijk zal hij dan nooit
meer klagen over die € 50,- extra voor het airco-
onderhoud.
We zijn ons ervan bewust dat de eerste stap
naar professionele aircoservice geen eenvoudi-
ge is. In de eerste plaats omdat het een abso-
luut onbekend terrein betreft, een autotechni-
cus is immers geen aircospecialist! Alle kennis
moet opgedaan worden met trainingen en via
praktijkervaringen: het eerste struikelblok!
Nog een drempel is de aanzienlijke investering
die opgehoest moet worden om daadwerkelijk
te (mogen) beginnen. U moet investeren in
equipment, wat al gauw neerkomt op een
bedrag van € 5000,-. Daarnaast wordt u belast
met een grote administratieve rompslomp om
op een legale wijze deze activiteit uit te mogen
voeren. Voor meer informatie omtrent de for-

Aircoservice is al rendabel bij 20 tot 30 handelingen per jaar. Gezien het grote aantal voertuigen dat
standaard met een aircosysteem is uitgerust, mag deze servicehandeling eigenlijk in geen enkele werk-
plaats ontbreken.
Foto: Explora
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Trends in 
aircoservice
● Aircoservice integreren in jaarlijkse

beurt.
● Basisonderhoud zelf doen, complexe

reparaties voor specialist.
● Volautomaat met diagnosefunctie popu-

lair.
● Spoelen aircosysteem erg belangrijk.
● Storingzoeken vergt elektronicakennis.

SPECIALSPECIAL

mele kant van aircoservice verwijzen we naar
www.stek.nl.

Servicestation grootste kostenpost
Kijken we naar de ‘centjes’ dan blijkt de aan-
schaf van het service-apparaat de grootste
kostenpost. Om u hierbij van dienst te zijn heb-
ben we elders op deze pagina’s een overzicht
opgenomen waarin alle belangrijke spelers met
hun machines zijn vertegenwoordigd.
We kunnen ons voorstellen dat u eerst prijzen
vergelijkt. Die lopen behoorlijk uiteen en dat
heeft natuurlijk een oorzaak. Globaal kunnen
we stellen dat de investering bij 25 aircoservice-
beurten per jaar rendabel is. Maar misschien is
het belangrijker om eerst voor u zelf te bepalen
wat u van de machine verlangt. Er zijn handbe-
diende, automaten en volautomaten op de
markt. Hierbij gaat het erom in hoeverre de
machine in staat is om het proces zelfstandig

uit te voeren.
De handbediende machines verlangen dat u
elke handeling zoals het terugwinnen, reini-
gen, vacumeren en vullen handmatig inleidt
door middel van het bedienen van de kranen
en/of toetsen. De machine geeft hierbij aanwij-
zingen via een display. Belangrijk is dat het dis-
play duidelijk en in de eigen taal is af te lezen,
liefst ook van een afstandje. Kiest u voor een
handbediende machine, dan betekent dit dat u
regelmatig het proces moet volgen en controle-
ren hetgeen uiteraard tijd en dus geld kost.
Automatische machines, of halfautomaten
zoals sommige leveranciers ze ook wel noemen,
leveren tijdwinst op. Ze kunnen de verschillen-
de handelingen automatisch na elkaar uitvoe-
ren. De stations voeren ook de noodzakelijke
controles uit voordat ze verder gaan met het
volgende proces. Als voorbeeld noemen we de
noodzakelijke controle op lekdichtheid. U voert

in hoelang de machine deze actie moet uitvoe-
ren en de techniek doet zijn werk.

Ook automaat vergt aandacht
Honderd procent arbeidsvrij zijn ook deze
machines niet, zo moet u bijvoorbeeld het toe-
voegen van olie begeleiden. De hoeveelheid olie
die uit het aircosysteem gefilterd wordt moet
vervangen worden door een zelfde hoeveelheid
nieuwe olie. Dit is een handmatige handeling.
Hetzelfde geldt voor het toevoegen van eventue-
le contrastvloeistof, al zijn er ook compressoro-
liën die al zijn voorzien van deze UV-vloeistof.
Naast olie moet er uiteraard ook koudemiddel
in het systeem. Gelukkig zijn we nu zover dat
er één koudemiddel in omloop is en wel R134a.
Het oude R12 is van overheidswege verboden,
wees echter wel altijd waakzaam bij oude voer-
tuigen, R12 mengt namelijk niet met R134a!
Een puntje van zorg zijn ook de lekstopmidde-

Bosch heeft met de range ACS-airco-
servicestations, in combinatie met de
KTS-diagnose tools en de daarbij
behorende ESI-software met foutop-
sporing, schakelschema’s en gerichte
informatie, een sterke troef in han-
den voor het oplossen van storingen
in de complexe klimaatregeling van
een moderne auto.
Foto: Bosch

Explora biedt een
drietal machines
van Robinair. Merk
en leverancier zijn
al sinds jaar en dag
vertegenwoordigd
op de aircomarkt en
bieden naast equip-
ment een volledige
service ondersteu-
ning.
Foto: Explora

Four Seasons heeft twee serviceapparaten in het
programma, een Euromaxx handbediende en een
dito volautomaat. Die laatste voegt automatisch
olie en eventueel UV-vloeistof toe en heeft een
printer en vuldatabase.
Foto: Coolmotive

Deze MAC 33 UV is 
het kroonjuweel van
Beissbarth op het
gebied van aircoser-
vice. De machine voert
automatisch alle ser-
vicehandelingen uit.
Foto: Saarloos

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



WERKPLAATS 2005
Trends en aanbod aircoservicestations

Beissbarth ..............................................................................................................................................................................................................................................................................Saarloos Automotive Equipment

Mac 31 ................................1,2,3,4,5,6................................analoog ......................manueel ................................10 kg ..........................€ 3.685,- ..........ja ..............................nee ................................☎ (0478) 64 21 25

Mac 32 ................................1,2,3,4,5.6,7,8..........................analoog ......................automaat ..............................10 kg ..........................€ 4.915,- ..........ja ..............................nee ................................www.saarloos.com

Mac 33 ................................1,2,3,4,5,6,7,8,11* ..................digitaal ......................vol automatisch ....................10 kg ..........................€ 5.860,- ..........ja ............................nee ................................

Bosch ....................................................................................................................................................................................................................................................................................Nijboer Blijstra Techniek

ACS 400 ..............................1,2,3,4,5,6,9,10........................analoog ......................display....................................12,5 l ..........................€ 3.115,- ..........nee ..........................nee ................................☎ (0341) 35 41 82

ACS 450 ..............................1,2,3,4,5,6,9,10........................analoog ......................display....................................27,2 l ..........................€ 4.150,- ..........nee ..........................nee ................................www.nbtweb.nl

ACS 500 ..............................1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ............analoog ......................vol automaat..........................12,5 l ..........................€ 4.250,- ..........nee ..........................nee ................................

ISC Silver ..............................1,2,3,4,5,6,8,9,11 ....................analoog ......................vol automaat..........................12 l ............................€ 3.950,- ..........nee ..........................nee ................................Lasaulec

Business ..............................1,2,3,4,6 ..................................analoog ......................manueel ................................12 l ............................€ 2.250,- ..........nee ..........................nee ................................☎ (0512) 58 03 34

Tronic ..................................1,2,3,4,5,6................................analoog ......................display handmatig..................12 l ............................€ 2.950,- ..........nee ..........................nee ................................www.lasaulec.nl

Brain Bee ..............................................................................................................................................................................................................................................................................Rocar-Tech

Clima 7000 ..........................1,2,3,4,5,6,7,8,9,10..................analoog/digitaal ........automaat ..............................18 kg ..........................€ 5.200,- ..........ja ..............................nee ................................☎ (053) 434 23 21

OK-Clima..............................1,2,3,4,5,6,7,9..........................analoog/digitaal ........automaat ..............................18 kg ..........................€ 3.675,- ..........ja ..............................nee ................................www.rocartech.nl

Delphi ....................................................................................................................................................................................................................................................................................Delphi Automotive Systems

Star ......................................1,2,3,4......................................analoog ......................handbediend ..........................12 l ............................€ 2.790,- ..........nee ..........................ja ....................................☎ (0416) 67 12 00

Starplus ................................1,2,3,4,5,6................................analoog ......................half automaat ........................12 l ............................€ 3.680,- ..........nee ..........................ja ....................................www.delphi.com

Topstar ................................1,2,3,4,5,6,7,8,9,11..................analoog ......................automaat ..............................12 l ............................€ 4.435,- ..........nee ..........................Ja....................................

Ecotechnics ............................................................................................................................................................................................................................................................................Amtech Automotive

Value me ..............................1,2,3,4,6 ..................................analoog ......................half automaat ........................12 kg ........................€ 2.895,- ..........ja ............................nee ................................☎ (036) 536 92 86

ECK1500 ............................1,2,3,4,6,7................................analoog ......................half automaat ........................12 kg ........................€ 3.525,- ..........ja ............................nee ................................www.amtech.nl

ECK2500 ............................1,2,3,4,6,7,8 ............................analoog ......................automaat ..............................12 kg ........................€ 4.650,- ..........ja ............................nee ................................

ECK3000 ..............................1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ............digitaal ......................automaat ..............................12 kg ........................€ 5.350,- ..........ja ............................nee ................................

Facom ....................................................................................................................................................................................................................................................................................Andriessen Groep

AC.142 ................................1,2,3,4,5,6,7 ............................analoog ......................automaat ..............................10 kg ..........................€ 3.550,- ..........ja ..............................nee ................................☎ (0294) 28 44 28

AC.182 ................................1,2,3,4,5,6,7,8,9 ......................analoog ......................automaat ..............................10 kg ..........................€ 4.420,- ..........ja ..............................nee ................................www.tba-tenautomotive.nl

AC.222 ................................1,2,3,4,5,6,7,8,9,10..................digitaal ......................automaat ..............................10 kg ..........................€ 5.700,- ..........ja ..............................nee ................................

Johnson Control ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Eole X8 ................................1,2,3,4,5,6,7,8,9 ......................analoog ....................automaat ..............................12 kg ..........................€ 2.950,- ..........ja ..............................nee ................................

Ten ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ARP134 ................................1,2,3,4,5,6................................analoog ......................half automaat ........................10 kg ..........................€ 3.850,- ..........ja ..............................nee ................................

ARP134plus..........................1,2,3,4,5,6,7,8..........................analoog ......................half automaat ........................10 kg ..........................€ 4.200,- ..........ja ..............................nee ................................

Aanbod aircoservicestations
Merk en type Functies Drukaflezing Bediening Opslagcapaciteit Prijs Verwarming Recycle Leverancier

Guard nodig

Deze Ecoklima ECK3000 heeft mogelijkheden om alle
STEK benodigde randapparatuur op de machine te
bevestigen. Handig voor bijvoorbeeld het spoelen
met stikstof. U hoeft dan niet onderin de motorkap
de stikstofslang op de installatie aan te sluiten, deze
functie is geïntegreerd in de machine.
Foto: Amtech

len. Deze kunnen, als ze in het servicestation
komen, leiden tot vervelende verstoppingen.
Een aantal machines filtert ze al samen met de
olie uit voordat het koudemiddel de machine
in gaat. Is dat niet het geval dan is een apart fil-
ter (recycle guard) aan te bevelen.
Blijft over het programmeren van de juiste hoe-
veelheid koudemiddel. De hoeveelheid die eruit
komt is geen maat, de meeste installaties die
voor service worden aangeboden hebben te wei-
nig R134a in het systeem. U moet dus weten
hoeveel u moet vullen. Als het goed is staat dit
vermeld op een plaatje in het motorcomparti-
ment, de ervaring leert dat deze informatie of
onleesbaar is geworden of ontbreekt. Het is
daarom bijzonder praktisch als de machine is
uitgerust met een vuldatabase. Het prettigst is
wanneer u enkel het merk en type voertuig
hoeft op te geven en geen speciale codes die bij
het voertuig horen. Deze moet u namelijk eerst
opzoeken in een boekwerk.
De echt professionele machines geven naast de
vulhoeveelheid koudemiddel ook de specifica-
ties van de compressorolie op. Een belangrijk
punt, omdat veel werkplaatsen gewend zijn

met één soort olie voor alle voertuigen te wer-
ken. Daar zal in de toekomst wel verandering in
komen omdat ook de autofabrikanten zich zor-
gen beginnen te maken over het aantal stukge-
lopen compressoren. Dit in verband met,
uiteraard, schadeclaims!

Diagnose stellen
Een stapje verder in de ontwikkeling van de
servicestations is de volautomatische machine.
U tikt het type auto en het programma dat uit-
gevoerd moet worden in en de machine voert
dit vervolgens geheel zelfstandig uit, inclusief
de noodzakelijke controles. Olie bijvoegen
geschiedt eveneens automatisch, de machine
weegt de hoeveelheid afgezogen olie en voegt
een zelfde hoeveelheid verse toe. Naast de auto-
matische modus is het aan te bevelen dat u de
machine ook nog met de hand kunt bedienen,
bijvoorbeeld ten aanzien van de vacumeertijd.
Een aantal machines is zelfs uitgerust met een
diagnosefunctie. Op basis van de gemeten tem-
peraturen en drukken geeft de machine een
mogelijke storingsoorzaak. De leveranciers van
deze machines adviseren om deze functie uit te
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Aanbod aircoservicestations
Merk en type Functies Drukaflezing Bediening Opslagcapaciteit Prijs Verwarming Recycle Leverancier

Guard nodig

Four Seasons..........................................................................................................................................................................................................................................................................Coolmotive

Euromaxx 8902003 ..............1,2,3,4,5,6................................analoog ......................handbediend ..........................10 kg ..........................€ 2.489,- ..........ja ..............................ja ....................................☎ (0486) 42 36 00

Euromaxx 8902004 ..............1,2,3,4,5,6,7,8,9 ......................analoog ......................volautomaat ..........................10 kg ..........................€ 3.089,- ..........ja ..............................ja ....................................www.coolmotive.nl

Launch....................................................................................................................................................................................................................................................................................Launch Tech Benelux

MRF 301 ............................1,2,3.4,5,6................................analoog ......................half automaat ........................10 kg ..........................€ 2.950,- ..........ja ..............................g.o. ................................☎ (040) 295 25 20

MRF 303 ............................1,2,3,4......................................analoog ......................handbediend ........................extern ........................€ 995,- ............nvt ............................nvt..................................www.launchtech.nl

Robinair ................................................................................................................................................................................................................................................................................Explora

ROAC400PRO ......................1,2,3,4,8,9*,10*,11* ..............analoog ......................handbediend ..........................10 kg ..........................€ 4.450,-** ......ja ..............................ja ....................................☎ (0318) 64 82 20

ROAC500PRO ......................1,2,3,4,5,6,8,9*,10*11* ..........analoog ......................automaat ..............................20 kg ..........................€ 4.950,-** ......ja ..............................ja ....................................www.explora.nl

ROAC600PRO ......................1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ............analoog ......................automaat ..............................20 kg ..........................€ 5.950,-** ......ja ..............................ja ....................................

Sun ........................................................................................................................................................................................................................................................................................Autec-Sun/ VLT Equipment

Koolcare extreme ................1,2,3,4,5,6,7,8,10 ....................analoog ......................automaat ..............................12 kg ..........................€ 3.995,- ..........ja ..............................ja ....................................☎ (0348) 47 70 00

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.autec.nl

Texa........................................................................................................................................................................................................................................................................................Unicorn

Konfort 550 ........................1,2,3,4,5,6,7,8,9 ......................analoog ......................automaat ..............................21 kg ..........................€ 3.395,- ..........ja ..............................ja ....................................☎ (023) 553 00 77

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.unicorn-tools.nl

Valeo ......................................................................................................................................................................................................................................................................................Valeo

Clim ac500 pro-vc ................1,2,3,4,5,6,9,10........................analoog ......................automaat ..............................20 kg ..........................€ 3.700,- ..........ja ..............................ja ....................................☎ (0492) 58 08 57

Clim ac500 pro-p-f-vs ..........1,2,3,4,5,8,9,10,11 ..................analoog ......................automaat ..............................20 kg ..........................€ 4.700,- ..........ja ..............................ja ....................................www.valeoservice.com

Clim ac600 pro-p-f-vs ..........1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ............analoog ......................vol automaat..........................20 kg ..........................€ 5.300,- ..........ja ..............................ja ....................................

Waeco ....................................................................................................................................................................................................................................................................................Waeco Benelux

RHS-910 ..............................1,2,3,4,5,6,9 ............................analoog ......................hand bediend ........................12 kg ..........................€ 2.750,- ..........ja ..............................ja ....................................☎ (0165) 58 67 00

RHS-950 ..............................1,2,3,4,5,6,8,9..........................analoog ......................hand bediend / automaat ......24 kg ..........................€ 3.150,- ..........ja ..............................ja ....................................www.waeco.nl

RHS-1050 ............................1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ............analoog ......................vol automaat..........................24 kg ........................€ 3.950,- ..........ja ..............................ja ....................................Lasaulec

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................☎ (0512) 58 03 34

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................www.lasaulec.nl

Uitleg functies:

1=aftappen, 2=recyclen, 3=olie scheiden van koudemiddel, 4=vacumeren, 5=vacuüm controle, 6=automatisch koudemiddel toevoegen, 7=automatisch olie/contrastvloeistof toevoegen, 8=resultaten printen,

9=vuldatabase aanwezig, 10=diagnosefunctie, 11=spoelfunctie

*  =optioneel

**=prijs inclusief STEK set

De BrainBee Clima is een volautomatisch ser-
vicestation, dat naast de koudemiddel- ook de
olie- en fluorvloeistofhuishouding automatisch
regelt. In combinatie met de diagnosetoestel-
len ST-6000 en AD-9000 kan het een diepgaan-
de diagnose uitvoeren van de klimaatregeling.
Foto: Rocar-tech

De Facom AC.142
DS is een automa-
tisch aircostation
met elektrische
weegschaal, LCD-
venster en drie
manometers.
Foto: TBA-TEN

voeren alvorens men
start met de service-

handelingen.
Equipmentleveranciers zoals

Valeo (met de Climtest2) en Beissbarth (met de
Mac20) bieden kleine handheld diagnosetoestel-
len die voorafgaand aan een reparatie een dia-
gnose kunnen stellen. Groot voordeel van een
dergelijke handtester is dat u mobiel bent en
dus op iedere willekeurige plek snel een dia-
gnose kunt stellen. Vergeet echter niet dat u
ook voor deze apparatuur STEK-erkend moet
zijn en dan heeft u alle equipment al in huis
waarmee u dezelfde metingen kunt doen. Het

diagnosestellen zult u uiteraard wel zelf moe-
ten doen.
Bij echt serieuze storingen met bijvoorbeeld de
klimaatregeling moet u een stapje verder gaan.
In dergelijke gevallen moet u het pad van het
motormanagement betreden om een adequate
diagnose te kunnen stellen. U komt dan terecht
bij de leveranciers die zowel airco-apparatuur
als motortesters in het programma hebben,
zoals bijvoorbeeld Bosch en BrainBee.

Stel uw eigen grens
Tja, welke machine moet u nu uiteindelijk aan-
schaffen? Dat bepaalt u uiteraard zelf, maar

De Texa Konfort is het
nieuwe aircoservice-
station van Unicorn.
De machine is voorzien
van een printmogelijk-
heid en een database
met vulgewichten.
Foto: Unicorn
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Launch levert een com-
pleet servicestation
waarmee u alle airco-
handelingen semi auto-
matisch kunt uitvoeren.
Foto: Launch Tech

Het topmodel van Delphi
is deze Top Star. Hij weegt
automatisch de afgezogen
hoeveelheid olie en vult
automatisch een gelijke
hoeveelheid verse olie
aan.
Foto: Delphi

Waeco levert naast ser-
vicestations een compleet
assortiment onderdelen en
andere benodigdheden om
de airco-installatie weer in
optimale conditie te krij-
gen. Het bedrijf kan bogen
op een grote expertise op
dit front.
Foto: Waeco

heel belangrijk is de vraag wat u precies wilt.
Wilt u, als beginnend aircoondernemer, alleen
de basisservicehandelingen (volgens STEK-nor-
men uiteraard) uitvoeren en voor de serieuze
reparaties een beroep doen op de aircospecia-
list? Een volautomatisch serviceapparaat met
diagnosefunctie en database volstaat dan.
Heeft u die diagnosefunctie ook daadwerkelijk
nodig? Waarschijnlijk wel, omdat u zeker in de
startfase een nijpend kennistekort zult ervaren.
De verplichte STEK-cursus is namelijk geënt op
het ‘morsvrij’ kunnen uitvoeren van de service-
handelingen en absoluut niet op het diagnosti-
ceren van de installatie. Voor de diepte moet u
echt weer de schoolbanken in, Innovam en ATG
bieden gedegen cursussen op dit gebied.
Een andere mogelijkheid is een beroep doen op
de helpdesk van het bedrijf waarvan u het ser-
vicestation heeft betrokken. Nadeel van deze
strohalm is dat u de functionaliteit van deze

Meer informatie over werkplaatsequip-
ment vindt u op www.AMT.nl in het dos-
sier ‘Wegwijs in werkplaatsequipment’.

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

service pas kunt beoordelen op het moment dat
de machine is aangeschaft; informeer daarom
in ieder geval bij collegae naar hun ervaringen.
Vraag hen ook eens naar de mobiliteit van de
servicemachine: is deze zonder al te veel in-
spanningen en gevaar voor de overige garage-
inrichting (inclusief auto’s) te verplaatsen?
Ander belangrijk punt is de lengte van de slang-
en, minimaal drie meter.
Beoogt u met de aircoservice verder te gaan dan
het basisonderhoud dan is het te overwegen
een machine aan te schaffen met spoelfunctie.
U kunt het inwendige vervuilingsprobleem op
twee manieren aanpakken. Eén manier is met
een separate spoelmachine, die intens spoelt
met een speciale spoelolie. Voordeel van deze
aanpak is dat u twee aircoservicehandelingen
kunt blijven uitvoeren en dat het resultaat over
het algemeen iets beter is.
Een andere aanpak is om te spoelen met het

servicestation. U spoelt dan met koudemiddel
dat wordt geregenereerd in de machine. De
machine dient hiervoor wel geschikt te zijn
(optie of standaard, zie het overzicht) en u heeft
een adapterset nodig met verschillende aan-
sluitmogelijkheden op de diverse delen van de
installatie.
Kijken we naar de verkoopresultaten van de in
de lijst genoemde leveranciers, dan blijken de
volautomaten het best te scoren. Het duidelijk
aanwezige prijsverschil wordt geminimaliseerd
wanneer we naar de afschrijvingstermijn (5 tot
8 jaar) kijken. En, handbediende dus afgeschre-
ven machines worden bijna zonder uitzonde-
ring ingeruild voor een volautomaat. De machi-
ne doet het werk en u kunt ondertussen uw tijd
met een andere activiteit te gelde maken. ●

Hans Doornbos

TBA-TEN heeft maar
liefst drie verschillende
merken aircoservice-
apparatuur in het
programma. Deze
ARP-134 unit is
leverbaar in drie
verschillende uit-
voeringen.
Foto: TBA-TEN

De Sun Koolkare Extreme is
een modern servicestation
dat alle benodigde functies
biedt voor het onderhou-
den van en diagnosestellen
aan de auto-airco.
Foto: Autec-SUN/VLT
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