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WERKPLAATS 
Onderhoud en reparatie moderne aircosystemen

Eigenlijk is het tijdstip waarop we met dit arti-
kel komen een voorbeeld van hetgeen er in de
werkplaats aan de hand is: de airco krijgt aan-
dacht op het moment dat het kwik in de ther-
mometer begint te stijgen. Fout, hebben we
altijd geroepen: het onderwerp is dermate actu-
eel dit het hele jaar aandacht vraagt!
Nu is het een utopie te pretenderen dat we de
aircorun naar de werkplaats in het voorjaar
over het hele jaar kunnen uitspreiden. Maar er
is meer aan de hand. Leg maar eens een klant
uit hoe het komt dat zijn airco hem op zijn
vakantiereis naar Frankrijk in de steek heeft
gelaten, terwijl hij ter voorbereiding zijn auto
heeft aangeboden voor een grote beurt. Hij
heeft daarvoor waarschijnlijk diep in de buidel
moeten tasten. Als u dan nadien moet erkennen
blijkbaar zaken over het hoofd te hebben
gezien, heeft u iets uit te leggen. Heel lastig!
Dat de autofabrikant geen duidelijke serviceter-
mijn voor het aircosysteem vermeldt zal de
klant worst zijn, u kunt zich daarachter niet
verschuilen. Eigen initiatief met een goed
onderbouwd verhaal zal ook de klant ervan
overtuigen dat de airco gewoon opgenomen
moet worden in de jaarlijkse onderhoudsbeurt
en dat het ook heel normaal is dat daarvoor een
bedrag op de nota verschijnt. U sterk maken
voor de tevredenheid van de klant is belangrij-

ker dan hem te beschermen tegen een hogere
rekening.

Spoelen vaak noodzaak
Die hogere nota valt namelijk in het niet bij
hetgeen hem te wachten staat als er echt serieu-
ze klachten ontstaan. En dat ervaren de airco-
specialisten aan den lijve. Systemen die te wei-
nig capaciteit hebben of compleet zijn uitgeval-
len omdat het koudemiddel inclusief olie is ont-
snapt. Bent u er op tijd bij dan volstaat na een
eventuele reparatie en controle op lekdichtheid
(een verplichte STEK-handeling) het opnieuw
vullen. Bent u te laat dan kan het zijn dat de
compressor is beschadigd. Een dergelijke repara-

tie begint bij € 500,-. tot zelfs veelvouden daar-
van. Want wie denkt klaar te zijn met het alleen
maar uitwisselen van een nieuw exemplaar
komt bedrogen uit; het complete systeem moet
worden gespoeld om er zeker van te zijn dat alle
metaaldeeltjes zijn verwijderd, zodat ze geen
bedreiging meer vormen voor het nieuwe
onderdeel.
Het spoelen kan op drie manieren. Allereerst
met stikstof, dit is relatief goedkoop en een
STEK erkend bedrijf heeft de uitrusting al in
huis, afgezien van de adapters om bepaalde
delen af te schermen. Een tweede mogelijkheid
is het spoelen met koudemiddel. De meeste
serviceapparaten zijn voorzien van een derge-
lijke spoelfunctie. Hierbij stroomt het koude-
middel door het te spoelen onderdeel en neemt
zo, naar men hoopt, de verontreiniging en olie
uit het koudemiddelsysteem mee. Het vervuilde
koudemiddel wordt vervolgens in het serviceap-
paraat gerecycled. Een echte specialist echter

Tijdens de cursus Auto-Airco Diagnose specialist
van ATG leren de cursisten om met meetappara-
tuur een adequate diagnose te stellen.
Temperatuur en druk in het systeem zijn daarbij
belangrijke parameters.
Foto: ATG

Achterstallig onderhoud veroorzaakt serieuze klachten

Klimaat verdient aa
Onderhoud aan de airco-

installatie blijkt nog vaak

een onderbelicht item in

de werkplaats. U doet

daarmee niet alleen u zelf

te kort maar op termijn

zadelt u uw klant op met

peperdure reparaties:

voorkomen is beter dan

genezen luidt het devies.
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van om de klant voor te lichten, waarbij we er
ons van bewust zijn dat veel van die informatie
voor de gemiddelde klant te hoog gegrepen is.
Valeo heeft hier bijvoorbeeld goed over nage-
dacht bij zijn mobiele handheld tester Clim-
test 2. Deze geeft een duidelijk waardeoordeel
over de werking van het systeem. De bijbehoren-
de Airtest laat in een duidelijke tabel de condi-
tie van het interieurfilter zien. Een dergelijke
uitleg maakt een einde aan iedere discussie.
Naast de mogelijkheid om gegevens te printen
worden steeds meer servicestations voorzien
van een database met voorgeschreven hoeveel-
heden koudemiddel- en olie. Dat is makkelijk
voor bedrijven die veel verschillende merken
servicen. Want naast dat de autofabrikanten
weinig vermelden over de servicebehoefte van

spoelt met speciale spoelapparatuur voorzien
van eveneens voor dit doel ontwikkelde spoel-
vloeistof. Die bezit een hoog oplossend vermo-
gen, is mengbaar met de gangbare oliën en
bereikt in combinatie met het spoelapparaat
een optimaal resultaat. En dat de achtergeble-
ven resten van een kapot gelopen compressor
een hardnekkig probleem vormen in de praktijk
wordt wel bewezen door het advies altijd een
spanfilter in de zuigleiding van het nieuw
geplaatste onderdeel te monteren. Zelfs na een
intensieve spoelsessie met een professioneel
spoelapparaat!

De equipementleveranciers merken een duide-
lijk stijgende vraag naar professionele spoelsets.
Waarschijnlijk is menig bedrijf door schade en
schande wijs geworden, er zijn gevallen bekend
van tot drie maal toe, onder garantie, vervangen
van de compressor. Ook schadebedrijven grijpen
gelukkig steeds vaker naar dergelijke appara-
tuur, een frontschade betekent in negen van de
tien gevallen een kapotte condensor.

Geef uitleg
We hebben geconstateerd dat veel autofabrikan-
ten moeite hebben om servicetermijnen voor de
airco-installatie te formuleren. Die trend lijkt
zich bij menig autobedrijf voort te zetten. Men
is bevreesd voor de hogere nota in vergelijking
met de concurrent die deze service niet biedt.
Vreemd genoeg betreft het hier wel een acces-
soire waarvan het gemis als bijzonder storend
wordt ervaren.
Vraag is of de klant bereid is om de extra kosten
te maken om zijn airco te servicen. Wij denken
van wel, vooropgesteld dat er een goed onder-
bouwd verhaal bij hoort. Vertel hem dat het
binnen grenzen normaal is dat er koudemiddel
naar buiten lekt en dat dit de capaciteit van de
installatie vermindert, dat er zich vocht en ver-
ontreiniging in het filter/droger element verza-
melt en dat dit element dus uitgewisseld moet
worden. Laat zien dat bijvoorbeeld het interieur-
luchtfilter zijn doorstroom niet meer haalt.
De meeste serviceapparaten hebben tegenwoor-
dig een printmogelijkheid. Maak daar gebruik

Werkplaatsen worden steeds frequenter gecon-
fronteerd met kapot gelopen compressoren. U
redt het niet door simpel dit onderdeel te vervan-
gen door een nieuwe, de complete installatie zal
moeten worden gespoeld, het liefst met een speci-
aal voor dat doel ontwikkelde machine in combi-
natie met een speciale spoelvloeistof.
Foto: Unicorn

Nadat u de installatie intensief heeft gespoeld is
het aan te bevelen om in de zuigleiding naar de
compressor een speciaal filtertje te plaatsen om
eventuele achtergebleven metaaldelen af te van-
gen.
Foto: Unicorn

Steeds vaker worden
merkeigen verbindin-
gen in het leidingwerk
gebruikt die weer spe-
cifiek gereedschap ver-
eisen om ze te
(de)monteren.
Foto: Unicorn

Deze Nitrozone van Unicorn genereert zelf stikstof
uit de buitenlucht. Hij heeft een inhoud van 800
liter en een werkdruk van 18 bar.
Foto: Unicorn

ndacht
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de airco zijn ze eveneens niet scheutig met het
verstrekken van deze gegevens. Mocht uw
machine een dergelijke database ontberen dan
biedt in veel gevallen de helpdesk van uw lever-
ancier uitkomst. Ook Autodata levert een goed
dekkend boekwerk met kengetallen omtrent de
airco.

Effe checken
Zoals u uit het bovenstaande begrijpt pleiten we
ervoor de airco normaal mee te nemen in de
jaarlijkse onderhoudsbeurt. Wat nu voor bedrij-
ven die nog geen STEK-erkenning hebben en wel
regelmatig voertuigen krijgen aangeboden met
een aircosysteem? In ieder geval betekent het
niet dat ze deze voorziening moeten negeren.
Zolang de monteur niet in contact komt met
het koudemiddel is veel geoorloofd.
Met de menselijke zintuigen valt al een hoop
informatie te verzamelen omtrent de conditie
van de airco. Controleer de leidingen en de ver-
schillende onderdelen en let op naar buiten tre-
dend ‘vocht’ waar zich onherroepelijk vuil en
smeer verzamelt. Dit duidt op een lek.
En het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn,
soms wordt een defect systeem simpelweg ver-
oorzaakt door een kapotte zekering. Maak alle
sensoren, filters, waterafvoeren schoon zodat
vervuiling in ieder geval niet tot storing kan lei-
den. Met een eenvoudige temperatuurmeter is
te controleren wat de waarde is van de uitstro-
mende lucht bij ingeschakelde airco. Deze moet
10 tot 17°C kouder zijn dan de intredende lucht
van de verdamper. Is dat niet het geval dan kan
de oorzaak ook liggen in een verkeerde afstel-
ling van de kranen van het kachelsysteem.

Eventueel kunt u met de hand snel voelen of
het systeem koude levert, u moet dan wel enigs-
zins de opbouw van het systeem in uw hoofd
hebben. Let wel op draaiende delen bij een der-
gelijke manuele controle. Twijfelt u aan de
inhoud van de installatie dan biedt bij sommige
installaties een kijkglaasje uitkomst. Ontbeert
de airco een dergelijke voorziening dan moet
het systeem ‘aan het apparaat’.
Een diepgaander consult geeft informatie
omtrent de drukken en temperaturen in het
systeem. Hiervoor heeft u een thermometer,
manometerset of het servicestation nodig. Als
eerste wordt de druk aan pers- en zuigzijde
bepaald bij een in rust zijnde installatie.
Vervolgens wordt de installatie ingeschakeld en
moet de persdruk oplopen tot tussen de 8 en 22
bar en de zuigdruk tussen de 0,5 en 2 bar. Met

een schuifliniaal is vervolgens de condensatie-
temperatuur (persdrukzijde) en verdampings-
temperatuur te berekenen. Deze waarden zijn
sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur
en de dimensies en uitvoering van de installatie.
Door nu ook nog de in- en uitschakelmomenten
van de compressor te bepalen krijgt u een goed
beeld van de conditie van de installatie. Wijken
de waarden af van de fabrieksspecificaties dan
moet u meer informatie verzamelen om een
gedegen diagnose te kunnen stellen.
Bijvoorbeeld door op diverse plaatsen de tempe-
ratuur te meten.
De diagnose wordt gesteld door de ervaren mon-
teur, zo zou het moeten zijn. Er verschijnen
mondjesmaat servicestations die op basis van
bovenstaande metingen zelf een snelle en een-
voudige diagnose stellen. We hebben al eerder
de Climtest 2 van Valeo genoemd, ook RobinAir
voert een dergelijke optie op zijn servicestation.
De machines van Rocartech, de Clima, kunnen
worden uitgerust met een diagnosemodule.

Launch participeert sinds kort in Nederland op de
airo-equipmentmarkt met deze MRF-301, een vol-
automatisch servicestation. De machine is opge-
bouwd uit Danfoss-componenten, de prijs
bedraagt € 2.995,-. De MRF-301 voldoet aan de
STEK-eisen.
Foto: Launch

Naast serviceapparatuur ontkomt u er niet aan om
de meest elementaire onderdelen op voorraad te
hebben.
Foto: Hella

De Mac 20 van Beissbarth is een handzaam diag-
noseapparaat dat op basis van de gemeten druk,
temperatuur en de inschakelfrequentie van de
compressor een snelle diagnose kan geven
omtrent de conditie van de installatie.
Foto: Beissbarth

Deze temperatuurmeter bepaalt het
verschil tussen de buitentemperatuur
en de uitstroomtemperatuur van de
roosters.
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Kosten gaan voor de baat
Bedrijven die zich bezig houden
met koeltechnische werkzaamhe-
den waarbij de kans bestaat dat
er koudemiddel ontsnapt, moe-
ten voldoen aan eisen die zijn
opgesteld door het ministerie
van VROM en die worden gecon-
troleerd op naleving door het
STEK, Stichting
Erkenningsregeling voor het uit-
oefenen van het Koeltechnisch
Installatiebedrijf. Dergelijke
bedrijven dienen in bezit te zijn
van een STEK-erkenning. Die
houdt in dat men voldoet aan
regels op het gebied van admi-
nistratieve handelingen, oplei-
ding en inrichting van het
bedrijf. Kort samengevat komt
het erop neer dat alleen
geschoolde monteurs met voor-
geschreven apparatuur de instal-
latie mogen repareren en de
koudemiddelenstroom in het
bedrijf moet tot op de gram tra-
ceerbaar zijn. Globaal betekent
het voor de ondernemer een
investering van een kleine 
€ 6.000,- voordat hij daadwerke-

lijk aan de slag kan. Een derge-
lijke investering moet uiteraard
worden terugverdiend. Een
beetje afhankelijk van het type
apparaat bereikt u dit bij 20 tot
25 aircohandelingen per jaar.
Meer over de regelgeving kunt u
vinden op www.stek.nl.
Er wordt veel geklaagd over de
STEK-erkenning. De investerin-
gen zijn fors, men moet daar-
naast nog een jaarlijkse bijdrage
van € 350,- ophoesten om bij de
club te horen en het bijhouden
van de koudemiddelenadmi-
nistratie vraagt veel energie.
Maar vergeet niet dat de
Nederlandse aanpak ertoe bijge-
dragen heeft dat de aircoservice-
branche een professionele uit-
straling heeft én dat we met zijn
allen hebben weten te bereiken
dat het lekpercentage in 12 jaar
van 35% is teruggebracht naar
5%!
Daarnaast moet de STEK contro-
leren of bedrijven die zich bezig-
houden met aircohandelingen in
het bezit zijn van de benodigde

bescheiden. Op dat gebied mis-
schien wel een puntje van kri-
tiek, er zijn nog steeds te veel
beunhazen die zonder al te veel
acht te slaan op hun omgeving
aircoreparaties uitvoeren. Hun
kostprijs ligt uiteraard een stuk
lager dan die van een STEK
erkend bedrijf en daarom zou
het een goede zaak zijn wanneer
dergelijke bedrijven streng wor-
den aangepakt.
Toch staat de huidige STEK-rege-

ling ter discussie. Het ministerie
van VROM buigt zich over een
vernieuwde STEK-kwaliteitsbor-
gingsregeling die past bij en vol-
doet aan alle eisen van de nieu-
we Europese en nationale regel-
geving. Hoe een en ander er in
de praktijk komt uit te zien is
nog niet bekend. De verwachting
is dat er vooral op het gebied
van de opleiding (meer aandacht
voor het maken van verbindin-
gen) iets zal veranderen. ●

Tijdens de STEK-training leren de cursisten het basisprincipe van de airo-
installatie en worden ze getraind in de verplichte servicehandelingen. Naast
dit verplichte leertraject moet het bedrijf voldoen aan regels op het gebied
van administratieve handelingen en inrichting.

Een klein overzichtje van wat u allemaal aan ver-
vangingsdelen nodig kunt hebben zodra u zich op
aircoservice stort.
Foto: Hella

Deze AC-6000 en AC-8000 zijn voor respectieve-
lijk de ST-6000 en ST-8000. Ze zijn uitgerust met
een hoge- en lagedruksensor en een tempera-
tuursensor en hebben de mogelijkheid om het
systeem aan te sturen. Op basis van de verza-
melde data doet de module een uitspraak over
de conditie van de installatie.

Roep om kennis
Nu we ook in de werkplaats niet meer om de
airco-installatie heen kunnen wordt de roep om
specialistische kennis groter. Het blijkt dat het-
geen behandeld wordt in de verplichte STEK-
cursus te minimaal is om een echte storing op
te lossen. Het aircosysteem in een moderne
auto maakt deel uit van het motormanage-
ment, storingen moeten dan ook vaak vanuit
een breder kader benaderd worden. Geen een-
voudige opgave dus.
De gerenommeerde opleidingsinstituten als
ATG en Innovam spelen hierop in. Innovam
heeft net de voorbereidingen voor een derge-
lijke cursus achter de rug en is klaar om de eer-
ste cursisten te ontvangen. ATG heeft al een
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paar sessies gedraaid. De module Auto-Airco
Diagnose Specialist van ATG is bestemd voor
personen die de STEK-cursus met goed gevolg
hebben afgesloten en zich vervolgens willen
bekwamen in storingsdiagnose en reparatie van
aircosystemen en klimaatregelingen. In de trai-
ning wordt de theorie getoetst aan de praktijk
door opdrachten uit te voeren aan auto’s en
proefopstellingen. In de cursus komt het samen-
spel met het motormanagement goed aan bod;
wat is de invloed van de airco op het motorma-
nagementsysteem? Voor de cursus worden de
monteurs twee dagen verwacht in Dordrecht, de
kosten bedragen tot medio mei nog € 295,-,
daarna gaat de prijs € 40,- omhoog.
Indien u zaken heeft gedaan met een bedrijf dat
een goede helpdesk voorziening heeft kunt u
ook hierop terug vallen en zo de ‘moeilijke’
gevallen vanuit de praktijk leren. Bent u aange-
sloten bij een professionele airco organisatie

Kleine lekkages in de installatie
kunnen dure reparaties tot
gevolg hebben. Zeker als het lek
zich in de verdamper bevindt of
daar in de buurt. U moet dan het
complete dashboard demonteren
om bij het onderdeel te komen.
Nu zijn er diverse middeltjes op
de markt om dergelijke kleine
lekkages te verhelpen. Ze worden
aan het koudemiddel toege-
voegd en vormen een rub-
berachtige substantie zodra ze in
contact komen met vocht.
Voordat u het middel toevoegt
moet u de filter/droger vervan-
gen. En uiteraard is het raadzaam
om u ervan te overtuigen waar
zich precies het lek bevindt en
hoe groot het is. Het is altijd
beter om een defect onderdeel te
vervangen.
Deze middelen zijn op de markt
en het is onze taak u daarvan op
de hoogte te brengen. Maar we
willen het gebruik ervan liever
niet stimuleren. Het blijft een
lapmiddel, het eigenlijke pro-
bleem is niet opgelost, het is
meer een uitgestelde executie.
Het vormt bovendien een bedrei-
ging. Want het middel werkt niet
alleen in het systeem maar zodra
de installatie wordt aangesloten

op een servicestation doet het
ongewild ook daar zijn werk. Is
dat eenmaal gebeurd dan moet
de machine worden schoon
gemaakt, de leveranciers rekenen
hier minimaal € 250,- voor.
Om dergelijk leed te voorkomen
is het raadzaam om een speciaal
filter tussen het servicestation en
de airco-installatie van de auto te
plaatsen. Het filtert het lekstop-
middel uit het koudemiddel voor-
dat het de machine ingaat.
Sommige leveranciers vermelden
dat hun machine geen last heeft
van dergelijke toevoegmiddelen
en het dus niet nodig is een der-
gelijk filter te plaatsen, het lijkt
ons zinvol om deze uitspraken
zwart op wit te zetten. Hoe het
ook zij, indien u toch door de
klant wordt aangespoord dit
middel te gebruiken vermeldt dit
dan op een sticker en plak deze
dicht bij de tappunten van de
installatie. Het kan een hoop leed
voor uw collega voorkomen.

Betere koelcapaciteit
Van een andere orde zijn de
additieven die worden toege-
voegd om de koelcapaciteit te
verbeteren. Als voorbeeld noe-
men we ICE-32 dat door

Coolmotive op de markt wordt
gebracht. Dit wordt aan de olie
(mengbaar met mineraal, esther
en PAG) toegevoegd en is speci-
aal bedoeld voor voertuigen met
achterstallig airco-onderhoud en
waarvan inmiddels de garantie is
verlopen. Volgens Coolmotive
verhoogt het de koelcapaciteit
met maar liefst 15% door een
versnelde en verbeterde koude-
middelengasstroming door het
systeem. Ook zou de compressor
er minder door slijten.
Een dergelijk middel mag baten
voor oude voertuigen met een
lusteloze airco. Een normaal wer-
kend en gevuld systeem behoeft
in principe geen conditioner. De
meeste aircosystemen vereisen
een specifiek smeermiddel, er
worden geen andere chemische
producten toegevoegd voor ver-
beterde prestaties en het lijkt ons
het beste die koers te volgen.
De laatste jaren is alleen toevoe-
ging van een spoorkleurstof in
sommige OEM-systemen toege-
staan, deze moeten wel voldoen
aan de verenigbaarheidscriteria
SAE J2297. Het is daarom ook
altijd raadzaam om vooraf te
informeren wat u wel en niet
mag toevoegen. ●

Toevoeging van ICE-32 geeft minder
vuilafzetting getuige hier het ver-
schil tussen een onbehandeld (links)
en behandeld systeem. Mede
daardoor minder slijtage en een ver-
beterde koelcapaciteit, aldus
Coolmotive.

Wees voorzichtig met toevoegmiddelen

Een aircosysteem lekt gemiddeld 8 tot 10% per
jaar. Lekzoeken wordt een stuk eenvoudiger indien
de installatie preventief is gevuld met een lek-
zoekmiddel. Ondanks dat blijft het een kwestie
van ervaring om snel kleine lekkages zeker op
moeilijke plaatsen te traceren.
Foto: Hella

Het reinigt de aircoconditioning en het stopt vieze
geuren zo omschrijft Waeco deze nieuwe manier,
AirCon, om een bekend negatief fenomeen van de
airco te lijf te gaan. De vloeistof wordt fijn verne-
veld in het interieur of door het ventilatiesysteem
van de auto gebracht, een frisse verrassing voor
de klant die zijn auto na een grote beurt ophaalt!
Foto: Waeco

dan heeft u waarschijnlijk al ervaren dat zij
regelmatig sessies organiseren waar een tech-
nisch probleem gezamenlijk wordt uitgediept.
Een goed initiatief! ●

Hans Doornbos
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Het is tegenwoordig raadzaam een dergelijk filter te
plaatsen tussen de autoairco-installatie en het ser-
vicestation. Het voorkomt dat een eventueel lekstop-
middel de apparatuur verstopt.

Wie leveren airco-apparatuur?
A’Gramkov

Waeco Benelux

☎ (0165) 58 67 00

www.waeco.nl

Aircontrol

Aircontrol Automotive

☎ (0413) 25 30 00

www.aircontrol.nl

Airtest

Valeo Service Benelux

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.com

Amtech

Autodistribution Nederland

☎ (0162) 49 74 97

www.autodistribution.nl

Ariazone

Unicorn

☎ (023) 553 00 77

www.unicorn-tools.nl

BrainBee

Rocar-Tech

☎ (053) 434 23 21

www.rocartech.nl

Beissbarth

Saarloos Automotive Equipment

☎ (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

Bosch

Nijboer Blijstra Techniek

☎ (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Climtest

Valeo Service Benelux

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.com

Clim-on Line

Valeo Service Benelux

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.com

Diavia

Delphi Automotive Systems

☎ (0416) 33 49 17

www.delphi.com

Delphi

Delphi Automotive Systems

☎ (0416) 33 49 17

www.delphi.com

Ecoklima

Amtech Almere

☎ (036) 536 92 86

www.amtech.nl

Facom

Facom Gereedschappen

☎ (0347) 36 23 62

www.facom.com

Hella

Hella

☎ (030) 609 56 11

www.hella.nl

ISC

Nijboer Blijstra Techniek

☎ (0341) 35 41 82

www.nbtweb.nl

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Launch

Launch Benelux

☎ (040) 251 30 40

www.launchtech.nl

Robinair

Explora

☎ (0318) 64 82 20

www.explora.nl

Rema Tip Top Nederland

☎ (0318) 50 99 50

www.rema-tiptop.nl

Sun

Autec-SUN/VLT Equipment

☎ (0348) 47 60 00

www.autec.nl

TEN

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Texa

Unicorn

☎ (023) 553 00 77

www.unicorn-tools.nl

Waeco

Waeco Benelux

☎ (0165) 58 67 00

www.waeco.nl

Lasaulec M&E

☎ (0512) 58 32 11

www.lasaulec.nl

Wigam

TBA

☎ (0294) 28 44 28

www.tba-tenautomotive.nl

Wynn’s

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

Wynn’s Nederland

☎ (071) 589 44 02

www.wynns.nl

Wie leveren airco-onderdelen?
Aircontrol

Aircontrol Automotive

☎ (0413) 25 30 00

www.aircontrol.nl

Behr

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

Climate Comfort

PeBe&R

☎ (0495) 45 11 00

www.pber.nl

Continental

Continental Bandengroep

☎ (0342) 49 79 11

CPS

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Diavia

Delphi Automotive Systems

☎ (0416) 33 49 17

www.delphi.com

Delphi

Delphi Automotive Systems

☎ (0416) 33 49 17

www.delphi.com

Denso

Kühne Automotive

☎ (033) 254 22 11

www.kuhne.nl

Diverse Merken

Techno Center Leiden

☎ (0800) 288 624 726

www.autoairco.nl

Facom

Facom Gereedschappen

☎ (0347) 36 23 62

www.facom.com

Four Seasons Europa

Coolmotive

☎ (0486) 42 36 00

www.coolmotive.nl

Hella

Hella

☎ (030) 609 56 11

www.hella.nl

Autodistribution Nederland

☎ (0162) 49 74 97

www.autodistribution.nl/www.adin

dustrie.nl

Intermotor

Emwe

☎ (035) 694 19 51

www.emwe.nl

ITE

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Mastercool

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Nissens

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

SMP

Emwe

☎ (035) 694 19 51

www.emwe.nl

Stag

Wiel Service Equipment

☎ (0341) 36 10 94

www.wseweb.nl

Teamec

Havam Automotive

☎ (077) 387 95 00

www.havam.nl

Valeo

Valeo Service Benelux

☎ (0492) 58 08 00

www.valeo.nl

Autodistribution Nederland

☎ (0162) 49 74 97

www.autodistribution.nl/

www.adindustrie.nl

Waeco

Waeco Benelux

☎ (0165) 58 67 00

www.waeco.nl

Lasaulec M&E

☎ (0512) 58 32 11

www.lasaulec.nl

Van Heck&Co

☎ (010) 446 96 00

www.vanheck.nl

In principe is het aircosysteem een gesloten circuit, toch lekt er gemiddeld 8
tot 10% naar buiten. Op termijn kan dat voor storingen zorgen.
Foto: Waeco
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