
 

 

Covid-19 crisis – Gevolgen voor het 
luchtvering systeem 

 
 
Door de komst van het Covid-19 virus, is het woon-werk verkeer drastisch afgenomen. Dit heeft 
tot gevolg dat het overgrote deel van de auto’s voor langere tijd geparkeerd staat. Heeft u zich al 
eens afgevraagd wat dit voor consequenties kan hebben voor het luchtvering systeem van de 
auto? 
 
Indien een luchtvering systeem niet regelmatig geactiveerd wordt, verliest deze na verloop van tijd 
een deel van de druk. In deze situatie is het volstrekt normaal dat de carrosserie enkele centimeters 
is gezakt als de auto - na een nacht geparkeerd te zijn - de volgende dag weer wordt gestart. 
Desalniettemin, wat kunnen de gevolgen zijn als de auto voor langere tijd niet wordt gebruikt? 
 
Het is belangrijk om te weten dat factoren zoals het systeemontwerp, de toleranties van de 
fabrikant, de weersinvloeden en de leeftijd van het systeem bepalend zijn in hoeverre het systeem 
er onder leidt. Houd in het achterhoofd dat afdichtingen uiteindelijk uitdrogen en verbindingen 
minder luchtdicht zijn als het systeem ouder wordt. Deze slijtage kan zorgen voor (kleine) lekkages, 
waardoor de compressor harder moet werken om het voertuig op hoogte te brengen en de 
gewenste systeemdruk vast te houden.  Dit alles hoort bij het verouderingsproces van het 
luchtvering systeem - dat grof gezegd een gemiddelde levensduur heeft van 6-10 jaar voordat 
componenten aan vervanging toe zijn. 
 

 
 
De Effecten – Wat er gebeurd bij langdurige stilstand van de auto:  

1. Auto’s die langer dan normaal stilstaan, trekken vocht aan door het gebrek aan ventilatie en 

luchtverplaatsing. Corrosie van bijvoorbeeld het kleppenblok en de compressor is een van 

de gevolgen die kan leiden tot storing en/of lekkage. 

2. Op de vouwrand van het rubber, daar waar de luchtbalg tijdens het rijden continue in- en 

uitvouwde, krijgt (reeds bestaande) oxidatie nu vrije kans om zich verspreiden. 

3. Het verouderde rubber van een luchtbalg verliest iets van zijn oorspronkelijke flexibiliteit, en 

uiteindelijk zal het uitdrogen. Indien de lucht volledig uit de balgen is verdwenen, zakt de 

wielophanging helemaal door. Hierdoor komt het rubber in een ongebruikelijke positie. De 

kans bestaat dat, bij het activeren van het systeem, de balg daarna niet goed uitvouwt 

hetgeen scheurvorming vergroot. Het kan ook tot gevolg hebben dat de krimpring loskomt. 

4. Het is mogelijk dat een verouderde compressor onvoldoende druk opbouwt om het voertuig 

vanuit nul op hoogte te brengen. Dit probleem wordt vergroot als er ook een (kleine) 

luchtlek aanwezig is. Het relais kan defect hierdoor raken, en in het ergste geval kan de 

compressor doorbranden in zijn poging het systeem op operationele werkdruk te krijgen. 



 

 

 
 
 
 
 
De eerste 2 punten beïnvloeden met name het verouderingsproces, het zal de levensduur van de 
systeem componenten verkorten. De laatste 2 punten hebben directe invloed op de werking van het 
luchtvering systeem. Op het instrumentenpaneel zal een waarschuwingsindicatie worden getoond 
en het system zal zich uitschakelen. Wanneer dit gebeurd, kan er niet meer veilig met de auto 
worden gereden en zal een garage diagnose- en reparatiewerkzaamheden uit moeten voeren. 
 
Wat kan een auto eigenaar doen om het systeem in optimale conditie te houden? 

• Indien mogelijk, rij tenminste 1x per week met de auto. Dit heeft niet alleen een gunstig 

effect op het luchtvering systeem, maar is bevorderlijk voor de auto in algemene zin (denk 

ook eens aan de accu, de airco, de motorolie, het remsysteem, etc.) 

• Wanneer rijden niet mogelijk is, start de auto dan 1x per week om het luchtvering systeem 

op druk te houden. Indien het systeem over een hoogte regeling beschikt, wordt het 

aanbevolen om het systeem op zijn minst 1x in de hoogste en laagste positie te zetten. Dit 

verwijdert het aanwezige vocht sneller uit het systeem (het komt in de droger terecht waar 

het door de opwarmende compressor verdampt).  

 

 
Deze informatie wordt u aangeboden door Arnott – Air Suspension Products. Met meer dan 30 
jaar ervaring in ontwikkeling en fabricage van hoge kwaliteit luchtvering producten voor de  
aftermarket is Arnott dé technische expert op het gebied van luchtvering. Arnott producten 
worden geproduceerd met hoge kwaliteit OE componenten, hetgeen een perfecte passing en 
functionaliteit garandeert. Alle producten worden uitgebreid in de Amerikaanse en Europese 
faciliteiten getest en op maat gemaakt voor elke afzonderlijke applicatie, voordat het wordt 
vrijgegeven voor productie. 

 

 


