
UITLAATGAS- 
RECIRCULATIEKOELERS

ONDERDELENCOMPETENTIE VAN BEHR HELLA SERVICE

De moderne Behr Hella Service uitlaatgasrecirculatiekoelers 
(EGR-koelers) bieden de mogelijkheid om voor wat betreft de 
uitstoot van stikstofoxiden (NOx) aan de strenge grenswaarden 
van Euro 6 te voldoen. Zij maken deel uit van het uitgebreide 
assortiment Behr Hella Service voertuigonderdelen, 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 
logistieke netwerk van HELLA, dat garant staat voor een hoge 
beschikbaarheid.

UITLAATGASRECIRCULATIEKOELERS: WERKING

Uitlaatgasrecirculatiekoelers werken volgens het volgende 
principe: een deel van de hoofduitlaatgasstroom tussen 
uitlaatspruitstuk en turbocompressor wordt naar een 
speciale warmtewisselaar (= EGR-koeler) gevoerd, in deze 
warmtewisselaar gekoeld en vervolgens naar de inlaatlucht 
teruggevoerd. Door de koeling daalt de verbrandingstemperatuur 
in de motor, wat resulteert in een reductie van stikstofoxiden.

UITLAATGASRECIRCULATIEKOELERS: OPBOUW

De EGR-koeler is gemaakt van roestvrij staal of aluminium 
en wordt dicht bij de motor gemonteerd. Via verschillende 
aansluitingen kunnen zowel de hete uitlaatgassen als koelvloeistof 
in de koeler stromen. Nadat de uitlaatgassen zijn afgekoeld, 
worden deze vanuit de koeler op gedoseerde wijze via het 
inlaatsysteem weer aan de verbrandingsruimte afgegeven. Dit 
leidt reeds voor de katalysator tot een reductie van de uitstoot van 
stikstofoxiden.

Pneumatische en/of elektrische actuatoren op de EGR-koeler 
zorgen ervoor dat de uitlaatgasrecirculatiesnelheid van de koeler 
naar de verbrandingsruimte wordt gedoseerd of geregeld.



UITLAATGASRECIRCULATIEKOELERS:  
MOGELIJKE UITVALSOORZAKEN

Voorafgaand 
De uitlaatgasrecirculatiekoeler behoort niet tot de klassieke 
slijtdelen. Desondanks kunnen hierbij mogelijk verschillende 
defecten en daarmee samenhangende storingen optreden:

 ➔ Extreme temperatuurschommelingen evenals ontbrekende of 
agressieve koelvloeistofadditieven kunnen leiden tot lekkages 
(zowel intern als extern).

 ➔ Vooral een geleidelijk verlies van koelvloeistof wijst op een 
lekke EGR-koeler - vaak in combinatie met een verhoogde 
motortemperatuur. 

Het gevaar
Door de hogere tegendruk van het uitlaatgas in vergelijking met de  
koelmiddeldruk bij draaiende motor kan het verlies aanvankelijk 
onopgemerkt blijven. Bij het herstarten van de motor kunnen 
vervolgens door ophoping van koelvloeistof en “waterslag”  
mechanische beschadigingen aan de motorcomponenten 
optreden.

Bij scheuren in de EGR-koeler kan de uitlaatgasdruk 
ongecontroleerd ontsnappen. Dit leidt tot een lager 
motorvermogen als gevolg van een gebrek aan laaddruk.

Andere uitvalsoorzaken zijn lekkages, gebarsten membranen, 
elektrische of mechanische storingen bij de toegepaste actuatoren. 
Ook koolvorming in de EGR-koeler kan tot uitval leiden.

UITLAATGASRECIRCULATIEKOELERS: DE WERKING

Veel van de genoemde storingen leiden via de regeleenheid tot het 
oplichten van het motorlampje.

Praktische tips voor de foutopsporing vindt u in ons gratis portaal  
HELLA TECH WORLD.

www.hella.com/techworld
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Artikelnummer Beschrijving Voertuiggebruik Versie  * OE-nummers**

8ME 376 701-671 Uitlaatgasrecirculatiekoeler VAG A1, Fabia, Rapid, Polo produced by  
Visteon ■ 04B131512D

8ME 376 745-261 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW 3 (E46), 5 (E60) produced by 
BEHR ■ 11717789790

7789790

8ME 376 745-271 Uitlaatgasrecirculatiekoeler Ford Mondeo / Citroen DS produced by 
BEHR ■

1861749
DS7Q9D475DA
9807593080

8ME 376 745-291 Uitlaatgasrecirculatiekoeler VW Passat / Audi A3 produced by 
BEHR ■

4L131512BH
4L131512BQ
4L131512D

8ME 376 745-301 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW 3 (E46) produced by 
BEHR ■ 11717787404

7787404

8ME 376 745-341 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW 1, 3 (E90), 5 (E60) produced by 
BEHR ■ 11717797371

7797371

8ME 376 745-351 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW 1, 3 (E90), 5 (E60) produced by 
BEHR ■ 11717800653

7800653

8ME 376 745-361 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW 1, 3 (E90), 5 (E60) produced by 
BEHR ■ 11717805189

7805189

8ME 376 745-371 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW 3 LCI (E90), 5 (F10) produced by 
BEHR ■ 11717805446

7805446

8ME 376 745-381 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW 3 LCI (E90), 5 (E60) produced by 
BEHR ■ 11717810166

7810166

8ME 376 745-391 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW X3 (E83) produced by 
BEHR ■ 11717805717

7805717

8ME 376 745-401 Uitlaatgasrecirculatiekoeler Mercedes Actros MP4 produced by 
BEHR ■ A4711405175

4711405175

8ME 376 750-761 Uitlaatgasrecirculatiekoeler BMW X3 produced by 
BEHR ■ 11717794245

7794245

8ME 376 780-721 Uitlaatgasrecirculatiekoeler Iveco Daily produced by 
BEHR ■ 504317815

8ME 376 908-131 Uitlaatgasrecirculatiekoeler Citroen C5, Xsara, Jumpy ■ 1628KC

8ME 376 908-141 Uitlaatgasrecirculatiekoeler Ford C-MAX, Focus, Mondeo ■
1233381
3M5Q-9F464-AA
161835

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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