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TECHNIEK
Innovaties van Hella

Veel nieuwe led-toepassingen, meer technische service

Twee jaar geleden toonde Hella trots zijn eerste full-led

koplamp. Dat was het licht van de toekomst, al lag er

nog heel wat ontwikkelwerk in het verschiet. Verbluf-

fend vlug hebben ze al veel gedaan, blijkt nu. Hoewel

verlichting het belangrijkste product is van Hella heeft

het bedrijf meer poten om op te staan. Ook in werk-

plaatsuitrusting en in technische ondersteuning laat

Hella van zich spreken.

Nadrukkelijk brengt Hella vooral voor het (on-
afhankelijk) autobedrijf naar voren dat ze veel
meer doen dan licht alleen. Er zijn daarnaast
elektrische en elektronische componenten, en
thermisch management, dus samen met ver-
lichting vier productgroepen. Die worden ook
als eerste uitrusting geleverd. Voor het niet-ge-
bonden autobedrijf komen er twee producten
bij, verkoopondersteuning en technische ser-

vice. Vandaar dat Hella spreekt van de 4+2 stra-
tegie, waarmee ze aangeven hun twee diensten
niet minder belangrijk te vinden dan hun vier
productgroepen.

Sterke partners
Ruim op tijd zag Hella in dat het riskant is
sterk op één product te leunen, in hun geval
verlichting. Daarom kwam er een joint venture

met koelspecialist Behr, wat nu de afdeling
‘thermisch management’ heet, met voorop air-
coservice. Een kleine twee jaar geleden kwam
daar een soortgelijke samenwerking bij met
Gutmann. Zijn elektronicakennis wilde Hella
gebruiken om meer in serviceapparatuur te
doen, met name in diagnosetesters. Dat ge-
beurde uiteindelijk via diagnosespecialist Gut-
mann.
Ook in verlichting zocht Hella de samenwer-
king, om een completer programma te kunnen
bieden in de vervangingsmarkt. Vandaar dat
Hella een contract verwierf voor exclusieve
vertegenwoordiging van Visteon-lichtproduc-
ten, nu deels ook Magneti Marelli en de Oos-
tenrijkse ZKW-lichtproducten.
Er is zelfs een begin gemaakt met diversificatie
buiten de autobranche. Bij de nieuwste ont-
wikkelingen in autolicht spelen leds en came-
ra’s met beeldanalyse een grote rol. Die came-
ra’s zijn nodig voor allerlei vormen van adap-
tieve verlichting. Maar, zo bedacht Hella, zeer
zuinig ledlicht is ook interessant voor open-
bare verlichting. Ze zijn begonnen met straat-
verlichting, en het gebruik van de cameratech-
niek voor ‘people counters’. Dat zijn systemen
die met beeldanalyse bijhouden hoeveel men-

Hella geeft lichtend vo

Het gepatenteerde Vario-X system van Hella maakt
bij de Mercedes-Benz E adaptief koplicht mogelijk
dat, zoals hier aangegeven, vanzelf traploos dimt
bij voor- en tegenliggers.

In de nieuwste volledig-led-koplamp voor de Audi
A8 bestaat het dimlicht (hier getoond) uit vier mo-
dules met in totaal tien Osram-leds. Twee extra leds
geven grootlicht, er is een aparte led voor bocht-
licht, en nog eentje voor snelweglicht (dimlicht met
groter bereik).
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sen in een ruimte zijn of langs een bepaald
punt komen.

Grote vooruitgang in led
Het is duidelijk dat ledverlichting snel opkomt,
in rem/achterlichten en dagrijlicht zie je het op
veel nieuwe auto’s. Ook in combinatie met
kunststof lichtgeleiders, om met één of twee
leds een groot lichtoppervlak te maken. In vol-
ledige ledkoplampen begint tevens vaart te
komen. Twee jaar geleden had Hella zijn eerste
exemplaar voor een Amerikaans Cadillac-
model, in Europa mocht ledkoplicht alleen nog
met speciale toestemming, zoals Audi voor zijn
R8 kreeg. Nu mag het wel, en is er ook voor de
nieuwe Audi A8 volledig ledkoplicht, van Hella.
Dit jaar komen vier andere merken erbij, één
met Hella-koplampen.
De komende tijd verwacht Hella een markt-
groei van 50% per jaar in ledkoplampen, en
11% in koplampen met led-signaalverlichting.
Er wordt ook op gerekend dat de energie- en
verbruiksbesparing met zuiniger verlichting,

xenon of led, steeds
zwaarder gaat tellen
en de opkomst van de
modernste koplichten
versnelt. Met andere

woorden, lichttechniek uit dure
modellen zal vrij snel in meer betaal-

bare auto’s verschijnen.
Als voorbeeld haalt Hella natuurlijk zijn

nieuwste product, de Audi A8-koplampen aan.
Die overigens zelfs in de A8 nog een vrij prijzig
extra zijn. Ze verbruiken maar 37 Watt. Twee
jaar geleden lag dat stroomverbruik nog een
stuk hoger. Op het niveau van halogeenlicht,
terwijl nu dus al het niveau van xenonlicht is
bereikt.
Bovendien maakte de elektronica achter elke
led de koplamp nog vrij fors in formaat. Met

daarbij een ventilatortje om de elektronica ac-
tief te koelen. “Een ventilator is nu alleen nog
nodig bij adaptieve koplampen”, zegt dr. Mi-
chael Kleinkes, ontwikkelingschef lichttech-
niek.

Led en xenon goedkoper
Om het stroomverbruik van verlichting te
drukken, als bijdrage aan verbruiksbesparing,
is behoefte aan betaalbare versies van moderne
koplampen. De ontwikkeling daarvan is in
volle gang. Zo zien we in demonstraties al een
eco-versie van xenonlicht. Niet met 35W ver-
mogen, maar 25W.
Uiteraard is de lichtopbrengst dan wel minder.
Maar dat brengt ook een voordeel. Omdat er
minder dan 2000 lumen aan licht uitkomt hoe-
ven deze xenonlampen wettelijk niet samen te
gaan met automatische lichthoogteregeling en
koplampsproeiers. Zo wordt de lichtinstallatie
goedkoper. Daarbij blijft het xenonlicht duide-
lijk helderder, met een wittere kleur dan halo-
geenlicht. Dus je ziet toch meer.
Ook een eco-led is in ontwikkeling. Die bevat
vier chips met elk vier leds erop, voor dim- en
grootlicht, met een stroomverbruik van 20W
bij dimlicht en 40W bij grootlicht. We krijgen
uitleg en demonstratie van varianten, een pro-
jectielamp met lens of een grotere lamp met 
reflectors. “Een projectielamp, of het nu met
led of een andere lichtbron is, werkt minder ef-
ficiënt”, legt Kleinkes uit. Het projectiemodel
heeft een lichtrendement van 50%, een reflec-
torlamp haalt 70%. Begin volgend jaar wil Hella
toch een projectietype eco-ledkoplamp klaar

orbeeld

Een blik in de xenonkoplamp van een nieuwe Volks-
wagen Touareg. Midden voor het lampje langs loopt
de cilinder voor de lichtverdeling. Hier dekt het
rechterdeel een stuk van de lichtbundel af. Onderin
ziet u het stelmotortje voor de cilinder.

Het resultaat van GHB, anti-verblindings groot-
licht in de VW Touareg. Waar de videocamera in

de auto een tegenligger signaleert wordt een
verticale streep in het grootlicht verduisterd.

Geen kunstmatig foto-effect, het bovenste halo-
geenlicht is echt geel en flauw, vergeleken met
veel witter xenonlicht daaronder. Terwijl naast echt
wit ledlicht het xenonschijnsel eigenlijk blauw-
groenig blijkt te zijn.

Foto’s/Tekeningen: Hella
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hebben, omdat die qua inbouw zonder meer
uitwisselbaar zal zijn met een xenonprojectie-
lamp.

Beter zicht met grootlicht
Nog een aardige betreft de werking van het
menselijk oog. “De wittere kleur van ledlicht
brengt mee dat 20% minder lichtvermogen
nodig is, vergeleken met xenonlicht, om voor
het oog gelijke zichtbaarheid te geven.” De
lichttunnel van Hella laat zien hoe groot de in-
vloed is van lichtkleur. Een led geeft echt wit
licht, weer helderder dan xenon. Ook op de
weg, met auto’s voorzien van een rek met
proefkoplampen, is het verschil in zicht over-
tuigend. Geen wonder dat een ADAC-test met
proefpersonen als uitslag geeft dat ze achteraf
het extra zicht met xenonlicht vinden opwegen
tegen de meerprijs daarvan.
Maar er gebeurt meer om het zicht bij duister
te optimaliseren, door de nieuwste adaptieve
verlichting. Het heet in Hella-termen aCOL en
GHB, adaptive Cut-Off Line en Glare-free High
Beam. Xenonlicht met aCOL verscheen in de
Mercedes E-Klasse. Hierin draait een geprofi-
leerde cilinder vóór de xenonlamp in een pro-
jectiekoplamp. Deze cilinder zorgt voor de
afsnijlijn van het dimlicht, een rechte halve ci-
linder maakt in een bi-xenonkoplamp met één
lampje groot- en dimlicht. Die afsnijlijn ver-
plaatst traploos door met een stappenmotortje
een geprofileerde cilinder te verdraaien.
Verder is nog een camera achter de voorruit
nodig. Die bekijkt de verlichting van voor- en
tegenliggers. En meer, legt marketingchef Stef-
fen Pietzonka van de lichtafdeling uit bij proef-
ritten. “De camera onderscheidt voor- en ach-
terlichten. Hij herkent ook motorrijders. Ver-
der merkt hij straatverlichting op, dan wordt
geen adaptief dimlicht ingeschakeld. Ook niet
bij snelheden tot 50 km/h, adaptief dimlicht
mag niet in de stad.”
Het eindresultaat is dat buiten de stad op niet
verlichte wegen naar grootlicht wordt gescha-
keld. Zodra de camera ander verkeer waar-
neemt wordt automatisch het licht continu zo
ver gedimd dat anderen niet verblind worden.
Net nog iets mooier werkt dat nu bij de Audi
A8. Daarin wordt rekening gehouden met hel-
lingen in de weg, helling-op gaat het licht hoger
en helling-af lager.
Adaptieve GHB-xenonlampen hebben hun pri-
meur in de nieuwe Volkswagen Touareg. Hier

wordt de lichtbundel niet horizontaal, maar
verticaal aangepast. Met dezelfde bedoeling,
dat met grootlicht gereden kan worden zonder
anderen te verblinden. In dit geval beweegt een
rechtopstaand schermpje voor de xenonlamp
heen en weer. Zo ontstaat een verticale donkere
streep, van variabele breedte. Deze donkere
streep volgt automatisch voor- en tegenliggers,
terwijl naast dat andere verkeer het grootlicht
over grote afstand de weg en bermen blijft ver-
lichten.

Uitbreiding online informatie
Ter ondersteuning van vooral het niet merkge-
bonden autobedrijf bouwt Hella niet alleen zijn
onderdelenaanbod uit, maar ook zijn techni-
sche voorlichting. In zes jaar is het aantal ver-
schillende vervangingsdelen dat Hella biedt
met de helft toegenomen, van 16.000 naar
24.000 items. Alles gedocumenteerd via Tec-

Doc, dus makkelijk elektronisch te bestellen in
grossiersprogramma’s.
Voordat er iets besteld kan worden moet je na-
tuurlijk eerst weten wat er stuk is. Hella wil
graag bij het hele proces helpen, en realiseert
zich dat een juiste diagnose het halve werk is.
Daarvoor hebben ze online een database met
ruim duizend artikelen over specifieke proble-
men van bepaalde voertuigen en systemen. Er
is ook een overzicht van 136 Hella-producten,
met de werking, mogelijke defecten en metho-
den voor diagnose. Dat alles in veertien talen,
ook Nederlands. Er is nu begonnen nog meer
infobladen online te zetten, met als eerste air-
coservice.
Nog mooier wordt het met HGS-Data, van Hella
Gutmann Solutions, een databank vol techni-
sche gegevens. Alleen is die niet gratis, maar
voorbehouden aan gebruikers van Gutmann-
diagnosetesters. Na succes ermee in Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland gaat Hella nu ook in
de Benelux van start met een financieringspro-
gramma. De rest van Europa volgt later. Zo kan
zonder grote investering ineens een Gutmann-
tester in huis gehaald worden, met toegang tot

De grote hoeveelheid tips, trucs en gegevens die
Hella gratis beschikbaar heeft wordt de komende
jaren online gezet. Hier een voorbeeldscherm, waar
op de verschillende onderwerpen geklikt kan wor-
den voor nadere uitleg over werking en diagnose. 

Zelf had Hella al een gratis hotline om technische
vragen te beantwoorden, waar de hotline van Gut-
mann is bijgekomen. Eerst een Duitse aangelegen-
heid, die nu over heel Europa uitgerold wordt.
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HGS-Data en de Gutmann-hotline. Het zou hier
gaan om maandbedragen van 100 tot 120 euro,
afhankelijk van het gekozen pakket. Ook hier
zal zoveel mogelijk online gezet worden: up-
dates van technische gegevens, maar ook live
contact met de hotline. Op de Automechnika-
vakbeurs in het najaar volgt daarover meer
nieuws.

Alles met led
Nog een branche waarvoor Hella zijn best doet
is de carrosseriebouw. Wederom met voorop
lichtproducten, waar haast vanzelfsprekend

zuinig ledlicht de nieuwe ontwikkeling is. In
werklampen, omtreksverlichting, signaallam-
pen, overal zijn de nieuwste producten op led
gebaseerd. Met berekeningen ondersteund, dat

de hogere aanschafprijs meer dan gecompen-
seerd wordt door lager stroomverbruik, en
lange levensduur waardoor lampjes vervangen
en dus nuttige bedrijfstijd verliezen tot het ver-
leden behoort.
Een laatste actueel nieuwtje, met het oog op
energiegebruik, is de intelligente accusensor
voor inbouw achteraf. Vooral een goed idee bij
kampeerauto’s, maar ook voor bouw- en land-
bouwmachines. De sensor zelf wordt eenvoudig
op de min-pool van de accu gezet. Hiermee
wordt accuconditie, stroomverbruik en reste-
rende acculading gemeten. De stuureenheid
heeft vier aansluitingen waarop apparatuur
aangesloten kan worden die bij te zware accu-
last automatisch uitgezet mag worden om
stroom te sparen. Heel praktisch, zoals Hella
het graag heeft. ●

Peter Fokker

We krijgen een demonstratie, hoe
die laatste machine keurig via zijn
display vraagt wat er moet ge-
beuren, en dan laat zien wat er
nodig is. Van buitenaf zie je de
flessen compressorolie, en het fil-
ter van de machine, je komt er
makkelijk bij. Er is voorzien in
twee soorten olie, voor normale
en elektrisch aangedreven com-
pressoren.
Dit servicestation kan automa-
tisch de airco ontluchten, en een
lektest uitvoeren als een gasfles
wordt aangekoppeld. Hij spoelt
zichzelf, bij omschakeling tussen
verschillende oliesoorten. Via een
USB-aansluiting kunnen nieuwe
voertuiggegevens ingevoerd, en
administratieve gegevens uitge-
voerd worden.

Nieuw koudemiddel, 
nieuwe machine
Het is bijna ‘een kind kan de was
doen’, zo makkelijk. Ook voor het
nieuwe koudemiddel 1234yf?
Peter Bradley van Hella’s Techni-
sche Service kijkt meteen beden-
kelijk. “Nee, de wettelijke eisen
voor 1234yf-servicestations zijn

Aircoservice wordt lastiger
Al lang heeft Hella een joint venture met koelingspecialist Behr. Van-
daar dat ze uitstekend overweg kunnen met aircoservice, en de beno-
digde uitrusting leveren. Nieuwste in de rij is het ACTT 200-service-
station, in twee varianten. De versie met computergestuurd aanraak-
scherm komt wat later, de gewone versie met meters en een knop-
penpaneeltje is er nu net.

net binnen. En ze zijn anders.”
Het komt erop neer dat extra be-
veiliging wordt vereist omdat
1234yf enigszins brandbaar is, in
tegenstelling tot R134a. Daar-
naast is in een conventionele
airco maar half zoveel 1234yf
nodig als R134a, er kan een klei-
nere voorraad koudemiddel in
het servicestation. “Het is ontzet-
tend duur, dus daar wil je niet te-
veel van op voorraad houden.
Wat trouwens opvalt is dat de
prijs van R134a ook oploopt, alsof
ze hem vast dichter naar die van
1234yf willen brengen.”
Een servicestation mag niet meer
dan 120 kg wegen. Hiermee
wordt bij voorbaat onmogelijk
gemaakt een combi-apparaat te
ontwikkelen voor zowel R134a als
1234yf. Ook zullen de aansluitin-
gen voor 1234yf anders zijn. Zo
wordt zeker gesteld dat alleen
nieuwe, duurdere servicestations
met aangepaste veiligheidsmaat-
regelen te gebruiken zijn.

De keus valt op…
We begrijpen dat de auto-indus-
trie eind vorig jaar heeft afge-

sproken om te schakelen naar
1234yf, ter vervanging van R134a
dat binnenkort in nieuwe autoty-
pes niet meer gebruikt mag wor-
den. “Maar ook voor CO2-airco is
alles klaar, installaties en service-
stations. We krijgen signalen dat
toch ook CO2 toegepast kan gaan
worden. Het zou interessant zijn
voor bedrijfswagens, in warmere
landen, omdat CO2-airco minder
energie gebruikt. En voor hybri-
des, waarin wel elektrische airco-
compressors worden toegepast,
waar geen 1234yf in mag van-
wege de brandbaarheid.”
Waarmee Bradley aangeeft dat er
nog onzekerheid blijft over de
airco-toekomst. Volgend jaar wor-
den de eerste autotypes met
1234yf-airco verwacht. Dealers
zullen dan direct zulke installaties
moeten kunnen servicen. “Maar
ook het schadebedrijf zal zich
snel moeten voorbereiden”, tipt
Peter Bradley, “al zal het onaf-
hankelijk autobedrijf de eerste
jaren alleen R134a-airco’s blijven
zien”.
Dat geeft hen iets meer tijd voor
strategische keuzes. Zeker blijft
nog lange tijd service voor R134a
nodig. Duidelijk is nu dat een
tweede, ander station nodig is
om met 1234yf -koudemiddel te
kunnen en mogen werken. En
niet uitgesloten lijkt dat er ook
nog CO2 bijkomt, een totaal an-

der aircosysteem.
In het begin komen de nieuwe
koelsystemen mondjesmaat op de
markt. Dus lijkt het de aangewe-
zen weg dat maar enkelen zich
tot 1234yf- en misschien CO2-spe-
cialist omvormen. Terwijl anderen
afwachten wanneer nieuwe kou-
demiddelen de overhand krijgen,
en ook zij moeten omschakelen,
óf dubbele aircoservice gaan bie-
den. ●

“We hebben van proefpersonen ge-
hoord dat de machine er niet sexy uit-
ziet, maar wel erg praktisch en mak-
kelijk in gebruik is”, grapt chef Peter
Bradley van de Technische Service en
Hotline over de nieuwe ACTT 200.

Ook in allerlei soorten hulpverlichting komt led
snel op. Als voorbeeld deze werklamp Power Beam
1000, die maar 18W vermogen opneemt. Nieuw is
nu een sterkere 2000-versie van 40W, die evenveel
licht geeft als een xenonkoplamp.
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