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Professionele aircoservice is duide-
lijk een win-winsituatie. Met regel-
matige aandacht voor het aircosys-
teem voorkomt u dat de klant ge-
confronteerd wordt met een dure
reparatie, zijn airco werkt onder
alle weersomstandigheden opti-
maal en u genereert werkplaats-
traffic.
Ons advies: integreer aircoservice
in de grote beurt. Zo weet u zeker
dat eens in het jaar naar het airco-
systeem gekeken wordt. Met een
paar simpele handelingen kunt u
snel een oordeel vormen over de
conditie van de installatie.
Geef ook het aircosysteem van in-
ruilers aandacht! Garantie geven
op een auto met een rotte airco is
niet verstandig en kost geld, vaak
veel geld.

Installatie lekt
Een airco-installatie staat onder
druk. Dat betekent dat de installa-
tie zo opgebouwd is, dat de inhoud
niet naar buiten lekt. Op zich hoeft
dat geen probleem te zijn, een koel-
kast functioneert immers jaren
probleemloos volgens hetzelfde
principe.
Maar bij voertuigen is dat een
ander verhaal. De installatie is on-
derhevig aan trillingen en dat blij-
ken slechte omstandigheden, om
het systeem langdurig gasdicht te
houden. Een auto-airco lekt dan
ook circa 40 gram koudemiddel per
jaar. De gemiddelde middenklasser
heeft een installatie-inhoud van on-
geveer 700 gram R134a, dus raakt
de installatie jaarlijks 6% kwijt. Ei-
genlijk zijn alle verbindingen, lei-

dingen en slangen in de installatie
potentiële lekplaatsen, dat moge
duidelijk zijn.
Maar ook de condensor is vanwege
zijn locatie erg gevoelig voor bescha-
digingen. We zien daar over het al-
gemeen geen kleine lekkages, maar
aanzienlijke. Soms zo groot dat de
installatie zich zelf uitschakelt.
In dergelijke gevallen is de oorzaak
van de storing eenvoudig te trace-
ren. De ervaren aircospecialist richt
zijn blik bij bepaalde merken al au-
tomatisch op deze warmtewisselaar.
Diverse, veelal Europese merken,
staan bekend om hun zwakke pun-
ten in de airco-installatie. Bij som-
mige merken hebben we zelfs de
indruk dat het deel uitmaakt van
de verkoopstrategie; geef de airco
(bijna) gratis weg bij de aankoop

van een nieuwe auto en verdien de
centen terug als de klant met
klachten in de werkplaats ver-
schijnt. Het zou een verklaring
kunnen zijn waarom die airco-on-
derdelen zo schreeuwend duur
zijn.

Lekkages hebben
 vergaande gevolgen
Over het algemeen functioneert
een installatie nog redelijk als er
iets minder koudemiddel in het
systeem zit. De klant zal op een ge-
geven moment wel gaan klagen dat
de capaciteit minder wordt. Maar
wees alert. Een installatie die lang-
durig met een tekort aan koude-
middel draait, kan compressor-
schade oplopen.
De koudemiddelstroom door de in-

De airco-installatie blijft een beetje een vreemde eend in de werkplaats. Het

werkingsprincipe is vaak moeilijk te doorgronden, waardoor het storingzoeken

niet meevalt. Toch blijkt dat veel problemen te herleiden zijn naar één simpele

oorzaak. Met weinig inspanningen zijn uitval en dure reparaties te voorkomen.

Geef de airco voldoende aandacht!

Lekkage nummer één bij aircostoringen

Voorkom aircoschade!
Foto’s: Jan Lieftink / Unicorn / Aircontrol

In een moderne autowerkplaats mag
 aircoservice niet meer ontbreken.
 Bedenk wel dat u er met het aan-
schaffen van een servicestation niet
bent, goede scholing is minstens zo
belangrijk.

Een periodieke controle van de be-
langrijkste functies van de installatie
is een belangrijke stap naar een sto-
ringsvrij dienstverband van de airco.
De bepaling van de lage- en hoge
druk met bijbehorende temperaturen
geeft veel informatie.
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stallatie zorgt voor het transport
van de olie en dus ook voor de sme-
ring. Klagen over een gebrekkige
capaciteit doet men echter pas als
de buitentemperatuur hoog is en
dus het uiterste van de installatie
wordt gevergd. Bij die condities
horen hoge systeemdrukken. Juist
de combinatie van hoge druk en
weinig smering is ‘killing’ voor de
compressor.

Koppie erbij houden
Heeft u nog een duidelijker argu-
ment nodig waarom regelmatig on-
derhoud noodzakelijk is? Een
compressor in ee n goed onderhou-
den systeem, met voldoende koude-
middel en olie, is een lang leven
beschoren. Dit pompend hart zal
nooit zomaar kapot gaan, er is al-
tijd een reden.
Komt het toch tot compressor-

schade, dan zult u altijd de oor-
zaak moeten achterhalen. Even
‘simpel’ een nieuwe compressor
monteren, is geen oplossing. Wees
ook bedacht op de ellende die een
kapotgelopen compressor in het
systeem achterlaat. Slijpsel bijvoor-
beeld, werkt als schuurpapier op
de nauwe passingen van de nieuwe
compressor. Zorgvuldig spoelen
luidt het devies, liefst met een ma-

chine die speciaal voor dit doel is
ontwikkeld. Heeft u die niet, dan
maar met vloeibaar koudemiddel
spoelen. Moderne machines zijn
daarvoor uitgerust met een filter-
unit, adapterset en hebben een
spoelfunctie in het menu.
Bedenk dat er zich delen in de in-
stallatie bevinden die niet schoon
te spoelen zijn. Filter/droger en 
expansieventiel of -pijpje bijvoor-
beeld. Maar bij sommige merken
moet u de condensor ook vervan-
gen, omdat de bouw zodanig is dat
deze niet schoon te spoelen is. 

Juiste hoeveelheden
Volgend probleem is de installatie
weer te voorzien van nieuw koude-
middel en olie. Het eerste zal nog
wel lukken, maar hoeveel en welke
olie moet je toevoegen?
Het type compressor bepaalt welke
olie (er zijn drie viscositeiten) er in
de installatie gebruikt moet wor-
den, de inhoud van het systeem en
de hoeveelheid die nodig is. Be-
denk dat te weinig olie funest is,
maar hetzelfde geldt voor te veel.
Een vloeistofslag maakt in één klap
een einde aan het leven van dit
dure onderdeel.
U moet de gegevens van de fabri-
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Meer weten over
 aircoservice?
Professionele aircoservice
vraagt om kennis van zaken,
hoogwaardige airco-appara-
tuur, regelmatige trainingen,
ondersteunende aircoconcep-
ten en kwalitatief goede on-
derdelen voor een betrouw-
bare reparatie. 
Over al deze onderwerpen
vindt u informatie op
www.AMT.nl/aircoservice.
Wie geabonneerd is op de
AMT e-mail nieuwsbrief, ont-
vangt ook een speciale Airco-
service-nieuwsbrief. Nog geen
gratis nieuwsbriefabonnee?
Ga naar www.AMT.nl en klik
bovenin op het tabblad
‘Nieuwsbrief’, waarna u zich
eenvoudig registreert.

Aandacht voor variabele compressor
Sommige auto’s zijn uitgerust
met een aircocompressor met va-
riabele opbrengst. Deze draait al-
tijd mee, zodat de smering
gewaarborgd is en de afdichtin-
gen in goede staat blijven. Ook

ontbeert de variabele compressor
het ‘schokkerige’ inschakelen van
de vasteslagtypes.
De nieuwste types worden elek-
tronisch aangestuurd vanuit het
motormanagement van de auto.

Moderne auto’s zijn 
uitgerust met een com-
pressor met variabele
opbrengst. Deze wordt
aangestuurd door het
motormanagement en
heeft zelfs in rustfase
nog een opbrengst van
3%.

Probleem bij compressoren met vari-
abele opbrengst is de controle op
juiste werking. Zit het probleem in de
aansturing of is de pomp defect?
Deze CLT1-tester is verkrijgbaar bij
Unicorn (www.unicorn-tools.nl) en
kan de compressor extern aansturen.

Met de CLT1-tester stuurt u de com-
pressor aan en de manometers op het
serviceapparaat tonen het resultaat.

Vaak blijkt de regelklep in de pomp
de boosdoener.

In het verleden werd een complete
compressor vervangen, terwijl alleen
de regelklep kapot was. Dit is nu
makkelijk te controleren als u extern
de pomp kunt aansturen. Een losse
regelklep is te verkrijgen bij de airco-
specialist.

Dat bedient een klep in de com-
pressor, die met koudemiddel de
regelplaat verdraait waardoor de
slag verandert en dus de op-
brengst.
Groot probleem bij dit soort com-
pressoren is de controle op juiste
werking. Hiervoor moet u eigen-
lijk de klep bedienen. Daar is spe-
ciaalgereedschap voor nodig. Dit
sluit u aan op de compressor, om
de klep te bedienen. Met een
drukmeting aan de hoge- en la-
gedrukzijde ziet u dan het resul-
taat.
Gebeurt er niets, dan is waar-
schijnlijk de klep kapot. Vaak is
dit een reden om de hele com-
pressor te vervangen, maar er
zijn vervangingskleppen te ver-
krijgen bij de aircospecialist.
VAG, Mercedes, BMW, PSA en Re-
nault gebruiken dit soort com-
pressoren en daar doen de pro-
blemen zich ook voor. Er is één
verschil: VW en de rest regelen
van 0 tot 100% en Renault net
andersom.
Is de klep inclusief compressor na
deze test in orde maar werkt het
systeem nog niet, dan moet de
oorzaak in de aansturing gezocht
worden. �
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kant dus achterhalen voor een
juiste vulling. Dat geldt ook voor
de hoeveelheid koudemiddel. Te
weinig is niet goed, te veel geeft

hoge drukken in het systeem. Daar-
 bij zorgt het voor een hoge mecha-
nische belasting van de
compressor. Bijzonder praktisch is

een serviceapparaat met database
voor zowel koudemiddel als olie.
Normaal gesproken vult u bij een
servicebeurt dezelfde hoeveelheid

nieuwe olie bij als eruit komt.
Maar, heeft u een onderdeel uitge-
wisseld dan dient u hiermee reke-
ning te houden. Er blijft namelijk
altijd iets olie achter in het onder-
deel dat u vervangt. Het gevaar be-
staat dan dat u te weinig bijvult.

Snelle systeemcontrole
Met regelmatig onderhoud aan het
systeem kunt u een hoop ellende
voorkomen. Maar het zou ook pret-
tig zijn als u de aircoconditie weet
van de inruilers. Waar moet u op
letten?
Allereerst moet u het systeem ge-
woon met het blote oog en met de
hand eens nalopen. Zijn alle ver-
bindingen in orde, geen zweetplek-
ken, zijn de lamellen van de warm-
tewisselaar schoon en onbescha-
digd, doet de ventilator het om een
goede warmteafvoer te garanderen.
Is de afvoer van het condenswater
in orde, is de luchtspleet van de
magneetkoppeling correct?
Met uw hand kunt u voelen of de
onderdelen die koud/warm moeten
zijn dat ook inderdaad worden. Al-

Oppassen
met
 hybrides!

Denk er bij hybride-auto’s om dat er
een speciale olie en UV-vloeistof toe-
gevoegd wordt.

 Denk ook bij airco-onderhoud om de
hoogspanningskabels als u een
hybride-auto moet servicen.

De compressor van de Honda Civic
Hybrid is zowel riem- als elektrisch

aangedreven.

De airco-installatie van de Toyota Prius
moet ook de converter koel houden.

Airco’s horen tegenwoordig stan-
daard in een moderne auto. De
vormgeving en het grote glas-
oppervlak maken dit meer dan
een prettig accessoire.
Bij de nieuwe generatie voertui-
gen, de hybrides, komt daar nog
een technische reden bij. De airco
dient ook om de converter te
koelen. Een falend aircosysteem
heeft bij hybride-auto’s dus met-
een hele grote consequenties.
De compressor van de hybride
wordt of 100% elektrisch aange-
dreven (Toyota) of elektrisch
(15%) en mechanisch (Honda). In
beide gevallen moet u een speci-
ale hybride-olie gebruiken en
een speciale UV-vloeistof. Een
normale PAG-olie tast de wikke-
lingen van de elektromotor aan.
Ook moet u bij werkzaamheden
aan hybrides altijd bedacht zijn

op de hoge spanning die op de
delen kunnen staan. Maar dat
geldt eigenlijk voor al het onder-
houd aan dit soort voertuigen. �

Heeft u moeite om zelf de oververhitting te bepalen, dan is dit apparaatje
wellicht iets voor u. U sluit het aan op de lagedrukaansluiting en op de uit-
gang van de verdamper. Het is te verkrijgen bij Unicorn in Haarlem.

Een belangrijke controle van het sys-
teem is de uitstroomtemperatuur.
Een goede thermometer is het enige
wat u hiervoor nodig heeft.

Investeer in een goede thermometer
waarmee u via een meting op de lei-
ding een betrouwbaar beeld krijgt van
de temperatuur van het koudemiddel.

Inlaatzijde Uitlaatzijde

Riemaangedreven scroll-
 compressor

Elektrisch aangedreven
scroll-compressor

Borstelloze
elektromotorRiemaangedreven scroll-

 compressor (75 cc)
Elektrisch aangedreven 

scroll- compressor (15 cc)
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lemaal zaken waar u geen speciaal-
gereedschap voor nodig heeft, al-
leen maar een stukje gezond

verstand en kennis van het wer-
kingsprincipe.
Wilt u controleren of er voldoende
koudemiddel in het systeem zit,
dan moet u verder gaan. De meest
simpele manier is om het systeem
leeg te trekken met het servicesta-
tion en opnieuw volgens de specifi-
caties af te vullen. De meeste stati-
ons werken automatisch, dus veel
manuren kost dit niet.
Een andere manier is de bepaling
van de oververhitting en nakoe-
ling. Hiervoor heeft u een goede
thermometer en een manometer-
set nodig. Het gaat er hierbij om

dat u zeker weet dat het koudemid-
del als vloeistof de verdamper in-
gaat en er als gas weer uit komt. De
oververhitting is het verschil tus-
sen de temperatuur aan de uitgang
van de verdamper (bepalen met
een goede thermometer op de zuig-
leiding) en de verdampingstempe-
ratuur (is afhankelijk van de tem-
peratuur die bij de zuigdruk hoort,
die is af te lezen op de lagedrukme-
ter). Die behoort tussen de 2°C en
6°C te liggen. Ligt de temperatuur
hoger, dan zit er te weinig koude-
middel in het systeem. 
Bij de nakoeling gaat u het omge-
keerde bepalen. Nakoeling is het

verschil tussen de condensatietem-
peratuur en de temperatuur aan de
uitgang van de condensator. Hier-
voor bepaalt u de persdruk en de
bijbehorende condensatietempera-
tuur. De temperatuur van de uit-
stromende R134a moet hier 5 tot
15°C onder liggen. Is deze lager,
dan is de persdruk te laag wat als
oorzaak kan hebben dat de com-
pressor is versleten of dat er te wei-
nig koudemiddel in het systeem
zit. Een te hoge persdruk kan het
gevolg zijn van te veel koudemid-
del in het systeem. �

Hans Doornbos

Wie denkt aan airco-
service, denkt aan de
STEK. Tenminste, dat
geldt voor de airco-
specialisten van het
eerste uur. Hierin
was bepaald dat een
bedrijf en personeel
dat aircoservice uit-
voerde, aan bepaal-
de regels moest vol-
doen. De hele STEK-
erkenning was een
puur Nederlandse
aangelegenheid, ter-
wijl we er juist naar
streven om derge-
lijke zaken Europees
te regelen. Dit moet
oneerlijke concurren-
tie tussen de verschil-
lende lidstaten voor-
komen. Daarom is de
erkenning voor be-
drijven die werken
aan systemen met
minder dan 3 kilo in-
houd vervallen, ge-
bleven is de oplei-
dingseis voor mon-
teurs. 
De nieuwe Europese
F-gassenverordening
is erop gericht om de
uitstoot van gefluori-
deerde broeikassen
zoveel mogelijk te

beperken en op ter-
mijn zelfs uit te slui-
ten. In deze verorde-
ning is ook opgeno-
men dat personen
die betrokken zijn bij
het terugwinnen van
gefluorideerde gas-
sen uit mobiele air-
cosystemen
gecertificeerd moe-
ten zijn, oftewel een
adequate opleiding
hebben genoten. Er
worden geen eisen
gesteld aan het be-
drijf en ook niet aan
de apparatuur. Deze
verordening geldt als
een minimum eis.

STEK-opleiding
volstaat
De definitieve versie
van deze verorde-
ning heeft Neder-
land nog niet gefor-
muleerd, de ver-
wachting is dat dat
voor 4 juni van dit
jaar gerealiseerd zal
zijn. De minimale
training zal bestaan
uit een theoretisch
en praktisch deel.
Veel aandacht zal
uitgaan naar het

werken met het ser-
vicestation.
Bij het ontwerp van
de F-gassenverorde-
ning is rekening ge-
houden met al be-
staande certificatie-
systemen (STEK) en
opgebouwde werk-
ervaring. Concreet
betekent dit dat ie-
mand die de STEK-
opleiding heeft ge-
volgd, automatisch
een attest krijgt voor
deze nieuwe veror-
dening.
Het lijkt erop dat de
eisen zoals geformu-
leerd in de verorde-
ning wel erg margi-
naal zijn. De branche
is gebaat bij perso-
neel dat de symbiose
van de airco-installa-
tie met de overige
regelsystemen be-
grijpt en weet te
doorgronden. Bezui-
nig dus niet op scho-
ling van uw mon-
teurs, zodat zij met
ruime bagage hun
werk kunnen doen.
Een dergelijke inves-
tering verdient zich
altijd terug! �

Wel opleidingseisen,
geen bedrijfserkenning

Een manier om te controleren of er
zich voldoende koudemiddel in het
systeem bevindt is leegzuigen en
 opnieuw met de voorgeschreven
hoeveelheid vullen. Het lijkt wat
 omslachtig, maar de meeste 
moderne servicestations voeren dit
automatisch zelfstandig uit.

Nieuw van Aircontrol (www.aircon-
trol.nl) is deze A/C vloeistofcheck. Die
wordt aangesloten op de lage- en ho-
gedrukaansluiting. De vloeistofcheck
visualiseert de conditie van het kou-
demiddel en de olie en toont eventu-
ele verontreinigingen. U kunt deze
diagnose in het bijzijn van de klant
uitvoeren en hem zo overtuigen van
het nut van een servicehandeling. De
A/C vloeistofcheck kost € 295,-.

�

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4



www.AMT.nl/aircoserviceThema

De echte professional kiest vaak
voor een airco-apparaat waar hij di-
verse handelingen handmatig kan
activeren. Bij de meeste autobedrij-
ven is de koeltechnische kennis
minder ontwikkeld en gaat de
voorkeur uit naar een volautomaat.
Aftappen, oliescheiden, recyclen,
vacumeren, vullen, olie injecteren
en eventueel UV-vloeistof toevoe-
gen: al deze stappen worden in een

automatisch proces doorlopen.
Sommige apparaten zijn in staat
om aan de hand van gemeten druk-
ken en temperaturen zelfstandig
diagnose te stellen. De machine op-
pert na het diagnoseproces moge-
lijke storingsoorzaken, en dat helpt
de monteur snel op weg. Prettig is
bovendien dat de diagnoseresulta-
ten meestal uitgeprint kunnen
worden. Dat levert een betrouw-

baar bewijs op voor de werkplaats-
klant. Overigens zijn er ook losse
diagnosetools te koop, ideaal voor
een snelle check wanneer het
‘grote’ airco-apparaat in gebruik is.
De eerlijkheid gebiedt wel te zeg-
gen dat diagnosefuncties een han-
dig hulpmiddel zijn, maar zeker
niet altijd zaligmakend. Kennis van
de monteur blijft het allerbelang-
rijkste om aircoproblemen snel op

te kunnen lossen..
Nog een punt van aandacht is de
toenemende elektronisering van
het aircosysteem. In de nieuwe ge-
neratie auto’s maakt de airco vaak
deel uit van een geavanceerde,
elektronisch gestuurde klimaatre-
geling. Aircostoringen kunnen dan
ook een elektronische oorzaak heb-
ben. Vaak zal de elektronica-diag-
nosetester er aan te pas moeten
komen. Maar weet deze wel raad
met de elektronische klimaatrege-
ling? Punt van aandacht bij de aan-
schaf van een diagnosetester!

Database: e en aanrader
Erg belangrijk is het toedienen van
de juiste hoeveelheid koudemiddel
en de juiste soort en hoeveelheid

Wie aircoservice actief ter hand wil nemen, ontkomt niet aan de

investering in bijpassende apparatuur. Wordt het een handbe-

diend of volautomatisch airco-apparaat? Moet deze ook diagnose

kunnen stellen? Is een apart spoelapparaat een verstandige keus?

Allemaal vragen die U goed moet overdenken.

Wegwijs in   
airco-apparatuur

Sommige airco-apparaten, zoals de
topmodellen van Texa, beschikken
over een diagnosefunctie, die be-
hulpzaam is bij het lokaliseren van
aircoproblemen.
Foto: Stokvis Equipment

Voor professionele aircoservice zijn
kennis, apparatuur, onderdelen en sup-
port vereist. Hella biedt het allemaal.
Deze SECUsmart-volautomaat is uitge-
rust met een databank die eenvoudig
via de pc en een Compact Flash Card
geactualiseerd kan worden.
Foto: Hella
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Investeer met kennis 
van zaken!
Wilt u investeren in een air-
coservice-apparaat? Ga dan
niet over één nacht ijs, maar
laat u eerst kundig adviseren.
Daar helpt AMT u graag bij.
Ga naar de investeringshulp
AMT PRO op www.AMT.nl en
kies voor de sectie Aircoser-
vice. Daar vindt u specifica-
ties en prijzen van alle
airco-apparatuur, en krijgt u
waardevolle tips voor aan-
schaf. Ook kunt u met een
rendementsberekening uitre-
kenen hoe rendabel aircoser-
vice in de werkplaats kan
zijn. Maak er gebruik van!

Beissbarth levert aircomachines in
vele uitvoeringen. Voor de echte prof
is er deze A/Ccellence 3000. Hij be-
schikt over een beeldscherm, data-
bank en intelligente diagnosefuncties.
Foto: Saarloos Automotive Equipment

olie. Soms is het een heel gezoek
om deze informatie boven water te
krijgen. Reuze praktisch zijn
daarom de moderne airco-appara-
ten met database, waarin per auto-
type al deze belangrijke gegevens
zijn vastgelegd. Dat spaart tijd. Be-
langrijk is dat deze database met
regelmaat geactualiseerd wordt.
Let er bij aanschaf op hoe dit up-
daten in zijn werk gaat.
Enkele airco-apparaten voeren een
automatische koudemiddelanalyse
uit. De kwaliteit van het koudemid-
del wordt getest voordat het de ma-
chine in gaat. De machine stelt
vermenging met onzuiver of ver-
keerd koudemiddel vast, maar ook
bijvoorbeeld de aanwezigheid van
lucht. Na verwijdering van deze on-
gewenste bestanddelen wordt de
installatie gevuld met zuiver kou-
demiddel om een probleemloze
werking te garanderen.
Ook nuttig is een spoelfunctie. Bij
compressorschade is het van groot
belang het complete aircosysteem
grondig te spoelen. Veel aircoma-
chines beschikken over een spoel-
functie, waarbij meestal een aparte
spoelset aangeschaft moet worden.
Het aircosysteem wordt dan met
koudemiddel gespoeld en de ver-
ontreinigingen worden opgevan-
gen in een filter. De professional
kan kiezen voor een apart spoelap-
paraat, waarbij met speciale reini-
gingsvloeistof zeer intensief
gespoeld wordt. Dit geeft een be-
tere garantie dat het systeem 100%
schoon is, om vervolgschade te
voorkomen. �

Auke Cupédo

Rema Tip Top introduceert drie
nieuwe aircostations. Deze Proace
690 is de meest geavanceerde ma-
chine in de reeks, compleet met data-
base en printer. De onttrokken olie
wordt gewogen en in de juiste hoe-
veelheid weer automatisch toege-
voegd.
Foto: Rema Tip Top

Sun presenteerde onlangs een
nieuwe serie aircoservicestations.
De KoolKare Blizzard informeert de
monteur via een LCD-display,
waarop ook de tankdruk is af te
lezen. Standaard is een printer,
spoelfunctie en database.
Foto: Hamer Automotive

A/C Pulse Cleaner

Aircontrol Automotive

� (0413) 25 30 00

www.aircontrol.nl

Ariazone / Texa

Unicorn

� (023) 553 00 77

www.unicorn-tools.nl

Beissbarth

Saarloos Automotive  Equipment

� (0478) 64 21 25

www.saarloos.com

BrainBee

Rocar-Tech

� (074) 259 41 61

www.rocartech.nl

Ecotechnics

Amtech Almere

� (036) 536 92 86

www.amtech.nl

www.aircoservicenederland.nl

Four Seasons

Cool Car Automotive

� (0486) 42 36 00

www.coolcar-automotive.nl

Robinair

Explora

� (0318) 64 82 20

www.explora.nl

Secu / Behr

Hella

� (030) 609 56 11

www.hella.nl

Sun

Hamer Automotive

� (055) 577 72 00

www.hamer-automotive.net

TEN / FFB

Andriessen Groep

� (0294) 28 44 28

www.andriessengroep.nl

Texa

Stokvis Equipment

� (0570) 50 05 90

www.stokvis-equipment.nl

Tip Top PROACE

Rema Tip Top Nederland

� (0318) 50 99 50

www.rema-tiptop.nl

Valeo

Valeo Service Benelux

� (0492) 58 08 94

www.valeoservice.com

Vulkan Lokring

Brouwer Equipment

� (036) 533 01 77

www.brouwer-equipment.nl

Waeco AirCon Service  Center

Dometic Benelux 

� (076) 502 90 00

www.waeco.com

www.dometic.com

www.airconservice.nl

Würth

Würth Nederland

� (073) 629 19 11

www.wurth.nl

Wie leveren airco-apparatuur?

De SpeedMaxx 3 is een volautomaat
van Vulkan Lokring, volledig digitaal
en erg gebruiksvriendelijk. Diverse
autofabrikanten hebben de machine
gehomologeerd.
Foto: Brouwer Equipment
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