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VB Airsuspension ontwikkelt luchtveersystemen

Luchtvering kennen we van trucks en

 topklasselimousines. Maar heeft het ook

zin op personenbusjes en bestellers tussen

2 en 7,5 ton? “Jazeker!”, zegt Iginio Voor-

horst, de V van VB-airsuspension. Het be-

wijs? Het bedrijf verkocht het afgelopen

jaar luchtveringsets voor 4500 busjes. Alle

reden voor ATC-afdeling Deventer-Zutphen

om ter plekke poolshoogte te nemen.

Een klein deel van de Volkswagens
T5 verlaat de VW-fabriek in Hanno-
ver op luchtvering. VB Airsuspen-
sion ontwikkelde het systeem en
levert de onderdelen. VW had na-
tuurlijk ook zelf luchtvering voor
zijn T5 kunnen ontwikkelen, maar
berekende dat daar enkele tiental-
len miljoenen euro’s mee gemoeid
zouden zijn. VB werkt met veel
kleinere budgetten. Met maar 25
medewerkers is het zelf natuurlijk
ook onmetelijk veel kleiner dan
VW. Toch heeft Volkswagen, net als
Isuzu, Mercedes, Mitsubishi, Re-
nault en Toyota alle vertrouwen in
het bedrijf van Iginio Voorhorst en
Erik Bruil. “Hoe kan dat en
waarom luchtvering?”, wilden de
leden van ATC-afdeling Deventer-
Zutphen weten. Voor de antwoor-
den togen ze naar Varsseveld.

Banket op lucht
Iginio Voorhorst vertelt over een
banketbakker in Lichtenvoorde:

Schokvrij over
elke weg

“Bij iedere verkeersdrempel drukte
het deksel van de doos de kaarsjes
weer wat verder in de taart. Dat
moest anders. Dus zette de chauf-
feur de kaarsjes pas aan het einde
van de rit op de taart. Maar ja, de
chauffeur is geen banketbakker en
dus zagen de verjaardagstaarten er
toch net wat minder feestelijk uit.”
Inmiddels is het probleem opge-
lost: “De banketbakkersauto kreeg
VB-luchtvering op de achteras.”
Voorhorst noemt nog een voor-
beeld: “Champignons zijn er in A-,
B-, en C-kwaliteit. Het aantal
zwarte plekjes bepaalt de kwaliteit.
Die plekjes ontstaan als de cham-
pignons tegen elkaar stoten. Een
kweker die nog geen 50% A-kwali-
teit afleverde, liet onze luchtvering
installeren en haalt nu 80%.”
Niet alleen goederen profiteren
van luchtvering, ook mensen varen
er wel bij: “Taxi- en VIP-busjes bie-
den meer comfort, dankzij onze ve-
ring. Busjes voor invaliden kunnen

‘knielen’, zodat de rolstoel er mak-
kelijker inrijdt. En met één druk op
de knop nemen ambulances pre-
cies de juiste hoogte aan. Daardoor
kunnen de verpleegkundigen, zon-

der tillen, de stretcher met patiënt
de auto in schuiven. En Lucht-
macht-militairen gebruiken een
VB-aanhanger om de munitie zon-
der tillen onder de vleugels van
een F16 te monteren.”
Ook voor campers is luchtvering
aantrekkelijk. Maar dan liefst op
alle vier de wielen: “Met een 4-cor-
ner-systeem kun je de auto water-
pas zetten. Op ongelijke grond
kampeert dat wel zo prettig.”

Iginio Voorhorst leidt de ATC-leden
rond door de ontwikkelwerkplaats
van VB Airsuspension. “Ombouw ge-
beurt altijd volgens de richtlijnen van
de fabrikant, dus niet lassen, boren
of slijpen aan het chassis en ESP
blijft gewoon werken.”
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Een ATC-lid ziet ook bezwaren:
“Word je in zo’n camper niet con-
stant wakker omdat de compressor
de balgen weer ietsje bijvult?” Die
angst is ongegrond: “Nadat de
motor is afgezet, zet de compressor
de auto waterpas. Dat duurt hoog-
uit twee minuten. Daarna komt de
compressor niet meer in actie.
Hoeft ook niet, want het systeem is
absoluut luchtdicht”. Hoe Voor-
horst dat zo zeker weet: “We heb-
ben tests gedaan met op alle vier
de hoeken van de auto een touwtje
met een gewichtje. De touwtjes
waren precies zo lang, dat ze strak
stonden terwijl de gewichtjes de
grond raakten. Pas na enkele
weken hingen de touwtjes slap”.

Geen agressieve montage
Laten we eens kijken hoe zo’n
luchtveringsysteem in elkaar zit.
Voorhorst neemt het gezelschap
mee naar de werkplaats en toont
een 5-tons VW Crafter. De bladve-
ren zijn verwijderd en er is aan
beide zijden een juk voor in de
plaats gekomen. Vooraan gebruikt
het de bevestigingspunten van de
bladveren. Aan de achterzijde steu-
nen de luchtbalgen er op af. Aan
de bovenkant steunt het chassis op
de balgen. Omdat de balgen geen
dwarskrachten over kunnen bren-
gen, is tussen chassis en achteras
een Panhardstang bevestigd.
Ter hoogte van de balgen is het
chassis versterkt met een extra
dwarsligger. Tegen die dwarsligger
is een doos met de compressor en
het veermanagement geschroefd.
“Al die aanpassingen gebeuren zon-

der ‘agressieve’ montage”, legt
Voorhorst uit. “Lassen, boren, slij-
pen aan het chassis; allemaal niet
nodig. Sterkte en corrosiebesten-
digheid blijven zo gewaarborgd.”
“Doen jullie de ombouw in deze
werkplaats”, vraagt een ATC-er.
“Nee, wij bouwen vrijwel niet meer
om. Vroeger wel, maar tegenwoor-
dig zijn we vooral ontwikkelaar.
Wij ontwikkelen de systemen en le-
veren ze aan autofabrikanten en
ombouwspecialisten. Die trainen
wij en we voorzien ze van de juiste
technische informatie, om zeker te
zijn dat er niets fout gaat.”

Achter gesloten deuren
Goed, VB Airsuspension is geen om-
bouwbedrijf maar het is ook nau-
welijks een productiebedrijf: “We
laten onderdelen volgens onze
specs maken en kopen dus vrijwel
alles in. We controleren de kwali-
teit, pakken de producten samen
tot complete sets en leveren ze
uit”. Eén van de onderdelen die VB
wel zelf produceert, is de lucht-
balg: “We hebben samen met Conti
een tapered sleeve ontwikkeld. Dat
is een taps toelopende balg uit het
juiste materiaal. Die tapered slee-
ves maken we hier op een eigen
machine op lengte”.
Meer of minder lengte maakt de
balg geschikt voor een zwaarder of
juist lichter voertuig. Maar hoe de-
gressief of lineair het voertuig ook
geveerd moet zijn, VB gebruikt al-
tijd diezelfde tapered sleeve. “Dat
is uniek”, zegt Voorhorst. “Terwijl
andere fabrikanten voor een an-
dere veerkarakteristiek een andere

balg gebruiken, wisselen wij alleen
de kelk waarover de balg afrolt.”
Een deel van het ontwikkelings-
werk gebeurt achter gesloten deu-
ren. Voorhorst neemt de ATC-leden
mee naar een afgesloten ruimte
waarin een nieuwe Renault Kangoo
staat. “Al een half jaar voordat hij
op de markt was, stuurde Renault
ons deze Kangoo met het verzoek

VB Airsuspension is vooral ontwikkelaar, maar ook
een klein beetje ombouwer en zelfs een officiële
voertuigfabrikant. De marktverkoopwagens van VB
komen tot stand door een Renault Master achter
de cabine af te zagen en daarvoor in de plaats een
chassis met luchtvering te bouwen. Dat geeft een
bodemvrijheid van 25 cm en een vloerhoogte van
16 cm. Voorhorst: “Een visje verkopen is psycholo-
gie. De auto laten zakken geeft omzetstijging.”

Luchtvering gemonteerd. Let op het juk dat aan de achterkant
naar binnen loopt. Daardoor komt de balg recht onder het chas-
sis te staan. Dat maakt een steun aan de buitenkant van het
chassis overbodig.

De onderdelen van de 4-corner-lucht-
vering voor de Volkswagen T5.
Rechtsboven de luchtbalgen met kel-
ken voor de achteras. Daaronder de
compressor, die op maat onder de
bodem past. Linksonder de veerpoten
voor de vooras: “Heeft niemand”. 
En daarboven de FSD-schokdempers:
“Frequency Selective Damping maakt
de demping van de uitgaande slag
slapper bij hogere frequentie.”

En hier komt het voor in de plaats.
Dat lijkt veel minder, toch scheelt het
maar 10 kg.

Veeroogrubber
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Compressor +
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Hoogteregelaar
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er luchtvering voor te ontwikkelen.
Dat project is inmiddels afgerond,
maar ook op dit moment werkt VB
Airsuspension aan de ontwikkeling
van luchtvering voor een auto die
nog niet op de markt is. De nieuwe-
ling staat in een tweede afgesloten
ruimte. Helaas blijft die voor de
ATC-leden hermetisch op slot.
Oplettende Varssevelders zien der-
gelijke auto’s wel af en toe voorbij-
komen, zij het gecamoufleerd:
“Natuurlijk testen wij op testba-
nen. We testen regelmatig bij Ford
in Lommel, bij Mercedes in Papen-
burg, bij DAF in St. Oedenrode en

bij de RDW in Lelystad. Maar onze
klanten rijden op gewone wegen.
Dus testen wij ook op onze eigen
openbare ‘testbaan’ in en om Vars-
seveld. En geen misverstand,
daarop houden we ons gewoon aan
de verkeersregels, hoor! De test-
route hebben we opgedeeld in sec-
ties. Zo hebben we een sectie met
kasseien, een met verkeersdrem-
pels, een met boomwortels door
het asfalt, een stukje snelweg met
brug en richels overdwars, kortom
de omgeving van Varsseveld biedt
alles wat we wensen”.

Luchtveren voor Superbus
De belangrijkste testen voor VB zijn
die waarbij het comfort gemeten
wordt. Hoe gaat dat in zijn werk?
Voor hij dat uitlegt toont Voorhorst
een zogenaamde badkuipgrafiek.
Die toont de stress die mensen on-
dervinden door blootstelling aan
verschillende soorten trillingen.
Op de horizontale as staat de tril-

lingsfrequentie, op de verticale as
de verticale versnelling in g (de gra-
vitatieversnelling = 9,81 m/s2). In
de grafiek zijn een aantal isostress-
lijnen getekend. En omdat trillin-
gen tussen 4 en 8 Hz de mens meer
last bezorgen dan trillingen met
een hogere of lagere frequentie
hebben die lijnen de vorm van een
badkuip. Voorhorst helpt de gra-
fiek te lezen: “Een trilling van 4 Hz
met een versnelling van 1 g houd
je één uur vol. Is de frequentie
maar 1 Hz, dan houd je een trilling
met dezelfde versnelling 2,5 uur
vol. Met onze luchtvering proberen
wij dus niet alleen de versnelling
te verlagen, maar ook de frequen-
tie van de trillingen”. Dat lukt aar-
dig zo blijkt uit de meetresultaten
die Voorhorst toont. “We horen wel
eens van klanten dat ze minder
moe worden met onze vering. Dat
klopt, kijk maar naar de grafieken.”
Misschien heeft voormalig astro-
naut Wubbo Ockels dat ook wel ge-
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Meer zien van VB Airsuspen-
sion? Bekijk de filmpjes op
www.AMT.nl, rubriek Video,
Onderstel.

daan: “Zijn Superbus, u weet wel:
een stoel reserveren via internet en
dan met 250 km/h naar de bestem-
ming, krijgt onze luchtvering.
Boven 120 km/h gaat de bus 7 cm
naar beneden. Dat maakt hem aë-
rodynamisch bij hoge snelheden
terwijl hij toch ook gewoon over
verkeersdrempels kan rijden”.
Ockels presenteert zijn bus volgend
jaar bij de Olympische Spelen in
Beijing. Dus dan maakt ook China
kennis met lucht uit Varsseveld. �

Erwin den Hoed
Uitslag van een test met twee ambu-
lances op kasseien. De groene lijnen
horen bij een exemplaar met bladve-
ren, de rode bij een met VB-luchtve-
ring. Linksboven de snelheid,
linksonder de verticale versnellingen,
rechtsboven een histogram van de
verticale versnellingen, rechtsonder
de verticale versnellingen verdeeld
over de testbaan. In welke auto zou
de patiënt liever liggen?

Comfort wordt niet alleen bepaald
door de versnellingen die de inzitten-
den doormaken, maar ook door de
trillingsfrequentie. De badkuiplijnen
hebben tussen 4 en 8 Hz hun laagste
punt. Voor die trillingen zijn we dus
het gevoeligst. Comfortabele vering
dempt grote versnellingen, en vooral
die in dat frequentiebereik. Meting van de versnellingen boven de achteras bij een Volkswagen T5 met 

4-corner-luchtvering en een Citroën Jumper met af-fabriek luchtvering (twee
verschillende beladingsgraden) toont dat VB zijn huiswerk goed doet. De piek
bij de T5 is lager en ligt verder weg van het kritische frequentiegebied.

Een sectie uit VB’s ‘eigen testcircuit’ in en om Varsseveld.

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




