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Betrouwbaarheid = winnen. Toch zie 
je bij de preparatie van een race-auto 
vaak dat voor een aantal componen-
ten en systemen wordt vertrouwd op 
hetgeen de fabrikant met het oog op 
straatgebruik heeft ontwikkeld. Vooral 
leiding- en slangenwerk blijkt nogal 
eens het ondergeschoven kindje als 
het om speciale aandacht gaat. Terwijl 
dit een zwaarwegende factor is in het 
realiseren van topprestaties. Het Ameri-
kaanse merk Aeroquip spitst zich toe op 
dit onderschatte segment.

Noem alle vloeistoftransporten in een auto 
gerust de bloedsomloop. Met een slechte 
bloedsomloop kan een atleet opgeven. Vele 

belangrijke organen zijn er rechtstreeks van afhan-
kelijk. Betrekken we dit op een auto, dan hebben 
we het onder andere over remmen, koeling, stuur-
bekrachtiging, koppelingbekrachtiging en het motor-
oliecircuit. Zoveel meer dan bij straatgebruik komen 
in de racerij eisen als een optimale warmteafvoer 
dan wel koeling, een onbelemmerde doorstroming 
en een onvoorwaardelijke lekdichtheid cq drukbe-
stendigheid om de hoek kijken. Plus een zo kort mo-
gelijke vervangings- cq reparatietijd.
Een aantal fabrikanten van vloeistoffen heeft speci-
ale productseries voor de racerij ontwikkeld, maar 
die komen pas volledig tot hun recht indien het lei-
dingwerk aan de specifieke eisen voldoet. Wie zich 
daarmee bezighoudt is Aeroquip, een bedrijf dat zijn 

oorsprong (rond 1940) kent in de ontwikkeling van 
leidingwerk voor de luchtvaart.

Snelle olie-aftap
Kenmerkend voor de vliegtuigindustrie is de con-
stante zoektocht naar lichte en extreem betrouwbare 
producten. Toen de eerste metalen meeuwen op de 
sloop belandden ontdekten autosportteams de voor-
delen van de Aeroquip-Aerospace-producten: een 
laag gewicht bij een hoge kwaliteit, te assembleren 
met standaard middelen en hergebruikbaar, met 
name de koppelingen. Toen Aeroquip lucht kreeg 
van deze belangstelling besloot het zelf producten 
voor rechtstreekse autosporttoepassingen te gaan 
ontwikkelen. Het voert te ver om de hele productlijn 
hier te belichten, maar een paar voorbeelden willen 
we u niet onthouden. Zoals de STARTLITE-slang, 
een 45 procent lichter alternatief voor de traditionele 
RVS-omvlochten slang. In plaats van staal is hier 
een zeer slijtvaste combinatie van nomex en kev-
lar gebruikt, die bovendien vlamvertragend werkt. 
Andere stokpaardjes van Aeroquip zijn lichtgewicht 
aluminium krimp- en schroeffittingen, waarvan ver-
schillende series bestaan voor diverse toepassin-
gen. Speciale snelkoppelingen van aluminium kun-
nen gebruikt worden in koelsystemen en in de olie-
aftapplug, waardoor je de vloeistof veel sneller en 
zonder kans op beschadiging kunt vervangen. Deze 
fittingen bieden geen weerstand in het systeem en 
kunnen door hun softe vitonafdichting hoge tempe-
raturen en een verscheidenheid aan chemicaliën 
weerstaan. Voor rem- en hydraulische circuits be-
staan er snelkoppelingen die bij het (ont)koppelen 
voorkomen dat er lucht in het systeem komt.
Belangrijk om te weten: Aeroquip kent een groot 
en groeiend assortiment aan metrische adapters 
voor Europese en Aziatische auto’s, wat zijn positie 
in onze racewereld kan verstevigen. Sinds dit jaar 
vertegenwoordigt PowerFlex uit Weesp Aeroquip 
Performance Products (de racetak) officieel voor 
Nederland. (AvdH) ■
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