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VB-Airsuspension presenteert nieuwe volledige luchtvering voor Mercedes-Benz Vito
en Sprinter
2015 is voor VB-Airsuspension een jaar met veel ontwikkelingen rondom luchtvering voor MercedesBenz. Sinds september levert het bedrijf namelijk zowel een tweede generatie luchtvering voor de huidige
Mercedes-Benz Sprinter als volledige achterasluchtvering voor de nieuwe Mercedes-Benz Vito en
V-klasse.
Dit jaar presenteerde Mercedes-Benz zijn nieuwe Vito en V-klasse. Af fabriek levert Mercedes-Benz geen
luchtvering meer op de achteras, maar als officiële VanPartner Mercedes-Benz heeft VB-Airsuspension nu een
luchtveersysteem voor deze voertuigen ontwikkeld. Het nieuwe VB-FullAir 2C-systeem zorgt onder andere voor
een constante rijhoogte, verbeterd comfort, een optimale wegligging, verhoogde stabiliteit, verminderde slijtage
aan banden/remmen en een lagere CO2-uitstoot. Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om de achterzijde
van het voertuig te laten zakken: de zogenaamde ‘knielfunctie’.
Mercedes-Benz Sprinter
Daarnaast is ook de luchtveringset voor de Sprinter geoptimaliseerd. Deze luchtvering is ten opzichte van zijn
voorganger uit 2006 op meerdere punten verbeterd. Zo zijn onder andere de schokdempers en de
compressorbox aangepast en wordt de nieuwe set standaard met een luchttank geleverd, die het voertuig sneller
laat zakken en heffen.
Verdere ontwikkeling
De lancering van de nieuwe sets sluit volledig aan bij de ambities van VB-Airsuspension. (Door)ontwikkeling van
de diverse soorten veersystemen – van schroefveren, hulpluchtvering tot volledige luchtvering – staat hoog in het
vaandel bij het bedrijf dat momenteel een sterke groei doormaakt.
VB-Airsuspension is van 16 tot en met 21 oktober aanwezig op Busworld 2015 (stand R29) waar het haar nieuwe
ontwikkelingen presenteert.
Noot voor de redactie
Over VB-Airsuspension
Het in 1993 opgerichte VB-Airsuspension produceert – als één van de weinige Europese fabrikanten – een breed pakket aan
veeraanpassingen en veersystemen voor onder andere lichte bedrijfswagens, ambulances, auto-transporters en campers.
Van schroefveer tot volledige luchtvering, er zijn vele mogelijkheden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Varsseveld
(Nederland). Het bedrijf heeft 5 dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Rusland en de Verenigde Staten.
Daarnaast beschikt VB-Airsuspension wereldwijd over een uitgebreid netwerk van dealers en importeurs/distributeurs.
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