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Webasto ontwikkelt compact HEPA luchtfiltratiesysteem voor 
ambulances, taxi’s en bussen 

Kampen – 15 Juli 2020 – Per direct biedt Webasto, specialist in mobiele klimaatsystemen, 
HEPA luchtfiltratiesystemen aan, die eenvoudig achteraf in voertuigen geïnstalleerd kunnen 
worden. De “HFT 300” en “HFT 600” filtratiesystemen kunnen in elk voertuiginterieur worden 
ingebouwd, zoals ambulances, bussen en trams. De systemen zijn in staat om deeltjes kleiner 
dan 0,3 micrometer te filteren, waaronder luchtgedragen virussen, bacteriën, aerosolen en stof, 
uit 5 tot 10 kubieke meter lucht per minuut. Hierdoor voldoen de systemen aan de vereisten van 
klasse H14 HEPA filters en de richtlijnen van de World Health Organization (WHO), de US 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het European Centre for Disease 
Prevention and Control (ecdc). De mate van zuivering komt overeen met 99,995 percent. In 
ambulances wordt het besmettingsgevaar voor hulpverleners en patiënten, in combinatie met 
persoonlijke beschermingsmiddelen, significant gereduceerd.  

Er zijn filtersystemen leverbaar met een lengte van 60 of 120 centimeter, voor verschillende 
interieurvolumes. Deze zijn in staat om respectievelijk 300 of 600 kubieke meter lucht per uur te 
zuiveren. Meerdere filters kunnen gecombineerd worden om grotere ruimtes te filteren. De 
systemen hebben een diameter van 20 centimeter, wegen slechts 3,1 respectievelijk 5,5 kilo en 
kunnen in elke gewenste positie gemonteerd worden. Indien gewenst heeft Webasto ook 
speciale montagebeugels beschikbaar, waarmee de installatietijd slechts 30 minuten bedraagt. 
De systemen hebben verder slechts een 12 of 24 volt voeding nodig. Filters kunnen zonder 
risico op besmetting vervangen worden. 

De luchtfiltratiesystemen zijn in Europa beschikbaar vanaf medio augustus, onder andere via 
het Webasto dealer netwerk. 

Meer informatie is beschikbaar op www.webasto.com/hepa. 

 

* * * 

Over Webasto: 
De Webasto Groep is een wereldwijde innovatieve systeempartner voor nagenoeg alle autofabrikanten en behoort  
tot de top 100 automotive-leveranciers wereldwijd. Het product portfolio van Webasto omvat een breed 
gamma van dak- en verwarmingssystemen voor elk type voertuig, alsook batterijsystemen en 
laadoplossingen. Daarnaast heeft Webasto een sterke positie in de aftermarket, waar aan dealers en 
eindgebruikers maatwerkoplossingen op het gebied van thermo management en e-mobility worden 
geboden. In 2019, realiseerde de groep een omzet van 3,7 miljard euro en waren er bijna 14.000 
medewerkers op meer dan 50 locaties wereldwijd werkzaam (waarvan meer dan 30 productielocaties). Het 
hoofdkantoor van de onderneming, opgericht in 1901, is gevestigd in Stockdorf nabij Munchen (Duitsland).  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.webasto-group.com / http://www.twitter.com/WebastoGroup. 
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