
ELEKTRISCHE  
KOELVLOEISTOFPOMPEN

ONDERDELENCOMPETENTIE VAN BEHR HELLA SERVICE

Behr Hella Service koelvloeistofpompen maken deel uit van een  
modern thermomanagementsysteem, dat bestaat uit koeling, 
airconditioning en ventilatie. Kortom, Behr Hella Service biedt 
een uitstekend servicepakket: dankzij onze partner BEHR een 
superieure competentie als leverancier van originele onderdelen 
in combinatie met een zeer complete productportefeuille. De 
grossiers en garages in de Aftermarkt profiteren bovendien van 
het wereldwijde logistieknetwerk van HELLA, dat garant staat voor 
een hoge beschikbaarheid.

KOELVLOEISTOFPOMPEN: STRENGE EISEN

Koelvloeistofpompen zijn voor koelvloeistofgekoelde motoren 
onmisbaar en leveren een belangrijke bijdrage aan de 
bedrijfszekerheid en probleemloze werking van een voertuig. 
De technische eisen zijn daarom bijzonder streng, onder andere 
vanwege de grote temperatuurverschillen, drukschommelingen en 
grote koelvloeistofstromen.

ELEKTRISCHE KOELVLOEISTOFPOMPEN: 
EIGENSCHAPPEN

De overgrote meerderheid van de huidige personenauto's 
is nog steeds uitgerust met mechanisch aangedreven 
koelvloeistofpompen, die via riemen met de aandrijving zijn 
verbonden. 
Moderne elektrische koelvloeistofpompen bewandelen een 
andere weg: deze regelen de koelvloeistofstroom in het koelcircuit 
elektronisch en onafhankelijk van het motortoerental. Daarom is 
er geen direct motorvermogen voor de aandrijving nodig.

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

 ➔ Bedrijfsspanning: 12 – 360 volt  
(kan variëren afhankelijk van de koelvloeistofpomp)

 ➔ Vermogen: 15 – 1.000 watt  
(kan variëren afhankelijk van de koelvloeistofpomp)

 ➔ Regeling: traploos, via een pulsbreedtegemoduleerd signaal
 ➔ Afhankelijkheid van het motortoerental: neen 
 ➔ Toevoer van koelvloeistof: naar behoefte
 ➔ Diagnosemogelijkheid: na integratie in de boordelektronica
 ➔ Geschikt voor aandrijvingstypen: verbrandingsmotor,  

hybride, elektrisch
 ➔ Koeling van de elektromotor van de koelvloeistofpomp door  

koelvloeistof



Artikelnummer Beschrijving Voertuiggebruik Versie  * OE-nummers**

8MP 376 830-001 E-koelvloeistofpomp Smart / Renault Zoe produced by 
Visteon ■

A4535000000
4535000000
A4535000200
4535000200
A4535000400
4535000400
A4535060300
144B03428R
144B03731R
210101348R
210102785R
210103413R
210103417R
210106749R
210109473R

8MP 376 830-011 E-koelvloeistofpomp Peugeot 3008 / Citroen produced by 
Visteon ■ 9807176880

9812011380

8MP 376 830-021 E-koelvloeistofpomp BWM 3 (E90), BMW 5 (F10) ■ 11517588885
7588885

8MP 376 830-031 E-koelvloeistofpomp BMW 3 (F30), BMW 5 (F10) ■ 11517597715
7597715

8MP 376 830-041 E-koelvloeistofpomp Toyota Yaris ■ 161A029015

8MP 376 807-561 E-koelvloeistofpomp BMW 3 (E90), BMW 5 (E60) ■ 11517546994
7546994

Raadpleeg voor meer details de informatie in de Behr Hella Service-catalogi, TecDoc en de specificaties van de fabrikant.  
Deze lijst maakt geen aanspraak op volledigheid en correctheid. 
* Ga voor meer informatie naar: www.behrhellaservice.com/premiumline 
** OE-nummers dienen uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden
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ELEKTRISCHE KOELVLOEISTOFPOMPEN:  
PRODUCTVOORDELEN

 ➔ Brandstofbesparing & minder uitlaatgasemissies
Aanpassing aan de daadwerkelijke koelvloeistofbehoefte leidt 
tot een lager opgenomen vermogen en lagere emissies, vooral 
bij koude start.

 ➔ Motoronafhankelijk koelvermogen
Onafhankelijkheid van de riemaandrijving maakt onder andere  
een voor- en naloop bij uitgeschakelde motor mogelijk.

 ➔ Versneld verwarmingseffect
Een snellere activering van de verwarming na de koude start 
zorgt voor meer comfort en veiligheid voor de passagiers.

 ➔ Inbouwvrijheid
De mogelijkheid om de pomp op een willekeurige plaats in de 
motorruimte aan te brengen, biedt extra toepassingsvoordelen, 
zoals integratie in andere componenten van het 
koelvloeistofcircuit.

 ➔ Vermogen om diagnose te stellen
Door aansluiting op de boordelektronica kunnen elektrische 
koelvloeistofpompen eenvoudig in de foutdiagnose worden 
geïntegreerd.

ELEKTRISCHE KOELVLOEISTOFPOMPEN:  
TOEPASSINGEN

Tegenwoordig worden de elektrische pompen vanwege hun 
technische complexiteit nog maar zelden door autofabrikanten 
in het hoofdkoelcircuit geïnstalleerd. Behalve voor motorkoeling 
kunnen elektrische koelvloeistofpompen ook voor vele andere 
toepassingen worden gebruikt:

 ➔ Indirecte inlaatluchtkoeling 
 ➔ Koeling van de uitlaatgasrecirculatie
 ➔ Koeling van aandrijving, vermogenselektronica en/of accu  

in hybride en elektrische voertuigen
 ➔ Transmissiekoeling 
 ➔ Koeling van diverse nevenaandrijvingen

Afhankelijk van het type aandrijving (verbrandingsmotor, hybride, 
elektrisch) en systeem kunnen in het voertuig één of meerdere 
pompen zijn geïnstalleerd.

PRODUCTOVERZICHT


