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“Het airco-apparaat is het meest rendabele stuk gereedschap in de werkplaats”, zegt

Hamer-demonstrateur Bennie Jansen. En hij heeft nóg een ‘moneymaker’ meegeno-

men naar de werkplaats van Mercedes-specialist Sterdome in Goes: de Hofmann Me-

gamount Matic-bandenwisselaar. Zo komen de Zeeuwse ATC-leden de crisis wel door.

In 1938 schroefde oprichter Hamer
een bordje op zijn deur. “HJ Hamer.
Loodgieter Electr. Enz.”, stond er
op. “Dat ‘Enz.’ heeft in ons bedrijf
een vrij ruime betekenis gekre-
gen”, zegt verkoopdirecteur Carel
ten Horn tegen de ATC-leden in de
werkplaats van Sterdome. Hij toont
een foto van een nostalgisch tank-
stationnetje: “Een tank in de grond
en een handbediende pomp, dat
was het”, licht Ten Horn toe.
“Daar zijn we mee begonnen. Er
kwam een shop bij met elektrici-
teit en verwarming. Later werden
tankstations groter en inmiddels
zijn er vloeistofdichte vloeren,
overkappingen, kassaregistratie-
systemen, krokettenmuren enzo-
voorts. Hamer installeert het alle-
maal.” Terwijl Hamer meegroeide
met de evolutie van het tanksta-
tion, richtte het bedrijf ook werk-
plaatsen in. En zo ging ook werk-
plaatsequipment onderdeel uitma-
ken van het ‘Enz’ van HJ Hamer.

Hoe werkt de airco?
Demonstrateur Bennie Jansen rijdt
met een truck vol werkplaatsappa-
ratuur van werkplaats naar werk-
plaats. Bij Sterdome in Goes heeft
hij het Sun Koolkare Pro-aircoser-
viceapparaat en de Hofmann Mega-
mount Matic-bandenwisselaar uit-
gepakt.
Hij begint met de aircoservice en
legt voor de zekerheid even vlot
uit hoe een airco werkt: “De airco-
compressor brengt gasvormig kou-

Geld verdienen met 
en bandenwisselen

demiddel onder druk. In de con-
densor koelt het koudemiddel af,
zodat het condenseert. Het expan-
sieventiel of de orifice tube laat
het vloeibare koudemiddel gedo-
seerd de verdamper binnen. Door
de lagere druk daar verdampt het,
zodat de verdamper warmte ont-
trekt aan de langsstromende inte-
rieurlucht”. En niet alleen warmte:
“Koelere lucht kan minder water-
damp bevatten, dus dat conden-
seert”.
Eén onderdeel heeft Jansen nu nog
niet genoemd: “De filter/droger.

Die ontdoet het koudemiddel van
vuil en water. Heel belangrijk,
want die twee zijn funest voor het
functioneren van een airco”.

Pak de stank aan!
Inmiddels wordt 90% van de nieu-
we auto’s verkocht met een airco.
“Maar met de verkoop houdt het
niet op”, betoogt Jansen. “Een air-
co heeft ook onderhoud nodig.
Geen enkel systeem is 100% dicht.
Per jaar ontsnapt er zomaar 10%
van het koudemiddel. Zit er te wei-
nig in, dan beginnen de proble-
men.” Een tweede probleemver-
oorzaker is condens: “Waar tempe-

ratuurverschillen zijn, ontstaat
condens. Dat zorgt voor problemen
in de koudemiddelkringloop, als
de filter/droger verzadigd is. En
het bevordert de groei van schim-
mels en bacteriën op de verdam-
per. De meest voorkomende klacht
over de airco is dan ook stank. De
Sun Koolkare Pro pakt ook die
klacht aan. Je kunt er de klant een
compleet pakket mee bieden”.

Administratie op orde
Om te laten zien hoe, neemt Jan-
sen de Zeeuwse ATC-leden mee
naar een Mercedes CLS. De Kool-
kare Pro heeft hij ernaast opge-

Aan de slag met slimme werkplaats-
apparatuur. Op en top ATC.
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aircoservice

steld. “Dit apparaat is een volauto-
maat. Je voert een aantal gegevens
in en het apparaat doet de rest. Pas
als er een probleem is roept hij je
er weer bij. Tot die tijd kun je rus-
tig verder met de rest van het on-
derhoud aan de auto.”
Jansen voert merk en type in van
de auto, zodat de Koolkare Pro uit
zijn database kan halen hoeveel
koudemiddel en olie er in het sys-
teem hoort te zitten. Ook het ken-
teken voert hij in: “Het apparaat
onthoudt hoeveel koudemiddel er
straks in de auto met dit kenteken
is gegaan. Via de usb-aansluiting
kun je die gegevens naar je compu-
ter halen. Dan heb je meteen je
koudemiddelbalans compleet.
Want ja, de STEK-verplichting mag
dan vervallen zijn, milieutech-
nisch blijft dat van belang”.

Legen, testen, vullen
Dan gaat het apparaat aan de slag.
Het begint met een snelle diagnose

aan de hand van temperaturen en
drukken. Die brengt geen tekort-
komingen aan het licht. De volgen-
de stap is vacumeren. De Koolkare
Pro zuigt het koudemiddel af. “Stel
de vacumeertijd niet te kort in”,
waarschuwt Jansen. “Het afzuigen
gebeurt geleidelijk om de olie zo-
veel mogelijk binnen te houden.
Ondertussen moet alles wat niet in
het systeem hoort, zoals condens
en f luor, wel naar buiten. Dat
vraagt tijd.”
Aansluitend gaat het aircoservice-
apparaat verder met de vacuüm-
holdtest. “Het systeem wordt op
100 mbar onderdruk gebracht. En
blijft zo 15 tot 20 minuten staan.
Is dan een deel van die onderdruk
verdwenen, dan is er een lek”, legt
Jansen uit. “Maar”, waarschuwt
hij, “zo vind je niet alle lekken. In
het systeem komen drukken tot 17
bar voor. Daarom kan de Koolkare
Pro aanvullend een lektest doen
door het aircosysteem onder druk

te zetten met 15 bar stikstof”.
De Mercedes is dicht, dus hoeft de
Koolkare Pro geen kleurstof te in-
jecteren om een lekkage op te spo-
ren. Jansen laat het apparaat wel
spoelen: “Deze machine spoelt met
koudemiddel. Daar was ik in het
begin een beetje sceptisch over,
maar het werkt goed. Het apparaat
stuurt 3 kg koudemiddel met hoge
druk door het systeem en herhaalt
dat net zo lang tot er in het filter
geen gruis meer bijkomt. Zo komt
het slijtagegruis er uit, zonder dat
je een vreemde stof in het systeem
brengt. Voor het overbruggen van
de smoorklep in systemen met een
variabele pompopbrengst beschikt
de Koolkare Pro over speciale adap-
ters”.
Dan wordt het tijd voor het service-
apparaat om de airco weer te vul-
len. De Koolkare Pro vult automa-
tisch de oliehoeveelheid aan, voegt
op Jansen’s wens kleurstof toe en
weet uit de database hoeveel kou-
demiddel het systeem nodig heeft.
Als die hoeveelheid bijna bereikt
is gaat het bijvullen langzamer:
“Op die manier vult het apparaat
op 14 gram nauwkeurig bij. De
nieuwe SAE-standaard die in Ame-
rika vanaf 1 januari 2008 geldt,
eist zo’n grote nauwkeurigheid.
Op dit moment zijn er nog appara-
ten met een tolerantie van meer
dan 50 gram. Als je bedenkt dat er
aircosystemen zijn waar maar 400
gram ingaat, snap je hoe belang-
rijk een kleinere tolerantie is”.

Langdurige reiniging
Blijft over de stank. Heeft de Kool-
kare Pro die veel voorkomende
klacht nu wel bestreden? “Jazeker”,
zegt Jansen. En hij wijst op een
slang die vanaf de Koolkare Pro
door de op een kier geopende zij-

Bennie Jansen demonstreert de Sun
Koolkare Pro. Voor wie er op let is de
zwarte slang die via de zijruit het in-
terieur inloopt net zichtbaar.

Met ultrasoon verne-
veld reinigingsmiddel
pakt de Koolkare Pro

een stinkende verdam-
per aan.
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ruit de Mercedes inloopt. “Door
deze slang gaat een reinigingsmid-
del dat in de machine ultrasoon
verneveld wordt. Dat middel wordt
ook in ziekenhuizen gebruikt voor
desinfectie. Omdat het ventilatie-
systeem van de auto aanstaat en de
recirculatieklep dicht, reinigt het
middel zo interieur en verdamper.
En dat nu al 30 tot 40 minuten
lang. De kracht van het systeem is
die langdurige reiniging.”
De Koolkare Pro maakt indruk. Dit
is een slim en praktisch aircoser-
vicestation, zoveel is duidelijk.
“Maar wat kost zo’n apparaat”, wil
een Zeeuws ATC-lid weten. “Ruim
5.000 euro”, antwoordt Jansen.
Veel geld, maar: “Zeker nu je geen
STEK-abonnementsgeld meer hoeft
te betalen, is het airco-apparaat
het meest rendabele stuk gereed-
schap in de werkplaats”. Wie de
gele vlakjes in de rendementsbere-
kening op www.AMT.nl (rubriek
Equipment, onderwerp Aircoser-
vice) invult, komt tot de conclusie
dat Jansen daar wel eens gelijk in
kan hebben. Twee complete con-
troles in de maand zijn al genoeg
om de investering rendabel te
maken.

Rendabel bandenwisselen
Als we dan toch de werkplaats in-
richten, demonstreert Jansen ook
graag de Hofmann Megamount
Matic ‘bandenwisselrobot’. Het ap-
paraat ziet er indrukwekkend uit

en laat zich bedienen met een joy-
stick. Jansen legt uit waarom dat
nodig is: “In 1954 kwam de super-
ballonband. Die was een fractie
breder dan hij hoog was, een revo-
lutie! Inmiddels zijn er al banden
met een hoogte/breedte verhou-
ding van 20. Voeg daar de enorme
maten van de moderne band en de
runflat-revolutie aan toe en je be-
grijpt ineens waarom er vaak twee
man nodig zijn voor banden de- en
montage. En dan nog staan ze alle-
bei met het zweet op het voor-
hoofd. Als het bovendien een
beetje tegenzit beschadigen ze de
band of de kwetsbare lichtmetalen
velg”.
Kortom, nieuwe banden vragen
om nieuwe apparatuur. “Maar”,
waarschuwt Jansen, “die appara-
tuur moet multi-inzetbaar zijn. Je
moet er ook de ‘ouderwetse’
kleine maten mee aankunnen. En
net zo snel als met een conventio-
neel bandenwisselapparaat”. Vol-
gens fabrikant Hofmann kan dat
met de Megamount Matic. Dat ap-
paraat kan velgdiameters van 10
tot 34 inch aan en velgbreedtes tot
16 inch.

Feest in de werkplaats
Jansen gaat vanavond geen rug-
kwetsuur oplopen, want de Mega-
mount Matic heeft een bandenlift.
Die brengt een 22 inch velg met
een platte brede Pirelli in positie.
Met het linkerpedaal brengt hij

het wiel op de juiste hoogte, met
het rechter zet hij het horizontaal
in de juiste positie. Het middelste
pedaal gebruikt hij om het wiel
links- of rechtsom te draaien. Met
twee handels op het controlepa-
neel bedient Jansen de hieldruk-
kers en met het derde handeltje
brengt hij het omkeerbare de- en
montagegereedschap naar het
werkgebied. Daarna gebruikt hij
de joystick voor de demontage. Dit
gaat wel heel gemakkelijk! Kracht

is niet nodig en doordat twee la-
sers de positie van de velgrand in
de gaten houden, is beschadiging
van velg of band uitgesloten. De
Zeeuwse ATC-leden zijn er wel uit:
“Oké, zo’n Megamount Matic ban-
denwisselaar kost wat in aanschaf,
maar het is ook echt een feest om
er een in de werkplaats te heb-
ben”. �

Erwin den Hoed

ATC Zeeland zette in de werk-
plaats van Sterdome een bijzon-
dere jubilaris in de bloemetjes.
De heer Kouijzer is 50 jaar lid van
de club. In zijn actieve carrière
leidde hij een groot deel van de
leraren autotechniek in zuidwest
Nederland op. Dankzij goede
contacten met de auto-industrie
in vooral Duitsland, Engeland en
Frankrijk bouwde de heer Kouij-
zer een enorme collectie hand-
boeken, vakbladen, servicebulle-
tins en andere autodocumentatie
op. De heer Kouijzer schonk een
groot deel van die collectie aan
het Nederlands Centrum voor
Autohistorische Documentatie in
Helmond. De collectie is daar nu
in te zien (zie: www.ncad.nl). De
heer Kouijzer is inmiddels op
leeftijd en al jaren met pensioen,

De jaren tellen niet voor ATC-er
Kouijzer. Hij blijft actief.

ATC-er Kouijzer gaat 50
jaar met zijn tijd mee

maar dat weerhoudt hem er niet
van gewoon door te werken. Op
dit moment ontwikkelt hij een
lesprogramma dat inzicht geeft
in de werking van de snelle Flex-
Ray CAN-bus-variant. �

De hieldrukker past zich aan op de vorm van het velgbed. En los is hij al, die lastige, platte, brede Pirelli.
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