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DQN-Du Quesne haalt Duits WDK-certificaat

Eigenzinnig banden (de)monteren
Om het (de)monteren van runfl ats en laagprofi elbanden te vergemakkelijken, komen 

constructeurs met semi-automatische machines. De Belgische fabrikant DQN-Du Quesne heeft 

zijn eigen oplossing. Bij hun machine, de Opti-Fit, komt er geen elektronica aan te pas. 

Vader Francis en zoon Bertrand Du Quesne verdienden er een fel begeerd WDK-certifi caat 

DQN-Du Quesne kun je de Minerva onder de ban-
denmonteermachines noemen: Belgisch, degelijk, 
niet echt goedkoop maar vooral ook origineel en 
zeker eigenzinnig. De onderneming die in 1929 
van start ging en nog altijd een familiebedrijf is, in 
de derde generatie nota bene, heeft de reputatie 
met eigen eenvoudige oplossingen naar voren te 
komen. Dat de Opti-Fit, die toch geschikt is om die 
vervelende runfl ats en brede laagprofi elbanden te 
demonteren en monteren, niet eens elektronica 
gebruikt, mag daar een bewijs van zijn.

De Opti-Fit werd ontwikkeld in functie van enkele 
belangrijke criteria en daarbij werd rekening 
gehouden met de weinig fl exibele wand die eigen 
is aan ‘runfl ats’ en laagprofi elbanden. Een eerste 
belangrijk criterium is er voor zorgen dat de velg 
niet wordt beschadigd tijdens de werkzaam-
heden. In de tweede plaats wil men er zeker 
van zijn dat de hiel en de inwendige structuur 
van de band intact blijft. Derde criterium is het 
zoeken naar eenvoudige oplossingen door geen 
elektronica en een minimum aan pneumatische 
aandrijvingen te gebruiken.
Door in samenwerking met zijn Duitse distribu-
teur Longus enkele minimale aanpassingen te 
integreren, is DQN-Du Quesne erin geslaagd het 
fel begeerde Duitse WDK-certifi caat (zie kader) te 
behalen met de Opti-Fit.

Mechanische werktafel
Het eerste waarmee de Opti-Fit zich onderscheidt 
is de manier waarop de hiel van de band uit de 
‘seat’, of de zitting, van de velg wordt gedrukt. 
Dat gebeurt door een pneumatisch geactiveerde 
lineaire hieldrukker; trouwens de enige pneumati-
sche werking aan het toestel. De tweede originele 
functie is de manier waarop de velg op de werkta-
fel wordt vastgeklemd. De vier klauwen die op de 
draaitafel staan worden niet met perslucht maar 
elektromechanisch aangedreven. Daar is een 
reden voor. Als de behandeling van een band wat 
lang duurt, dan ontstaat er op den duur licht druk-
verlies (bij het gebruik van perslucht) waardoor 
de klauwen de velg niet meer optimaal op hun 
plaats houden. Als dan de draaitafel in werking 
treedt, is het mogelijk dat op die manier de velg 
wordt beschadigd. Bij een elektromechanische 
verankering, waarvoor DQN-Du Quesne kiest, is 
zoiets uitgesloten. De velg blijft muurvast zitten, 
ongeacht de duur van de operatie. De machine 
kan velgen aan tot 23 duim. Als optie zijn er mak-
kelijk te plaatsen adapters verkrijgbaar waardoor 
de machine zelfs tot 26 duim kan werken.

Belgische worst
De grootste uitdaging bij het verwijderen van 
runfl ats en laagprofi elbanden is om zonder te 

veel moeite te demonteren en vooral te werk te 
gaan zonder de band en de velg te beschadigen. 
Tijdens de demontage heeft DQN-Du Quesne 
daarvoor twee hulpmiddelen die je nergens 
anders vindt. Na het plaatsen van de hieldrukker 
is er de zogenaamde RF-arm die tussen de hiel en 
de rand van de velg wordt gedrukt. Die arm heeft 
een bijzondere vorm waardoor hij vanzelf wordt 
aangedrukt zonder dat hij daarom mechanisch of 
met perslucht wordt bijgestaan. Het meest origi-
nele is nog de zogenaamde ‘Belgische worst’. Het 
is een stevige rubberen slang die ongeveer over 
de helft van de omtrek van de hielband en tussen 
de rand van de velg en de hiel van de band wordt 
geplaatst. De slang zorgt er voor dat de fl ank naar 
beneden wordt gedrukt en tegelijk wordt voor-
komen dat de velg wordt beschadigd. Door het 
wiel te laten draaien wordt de hele omtrek van de 
hiel van de band naar beneden tot in de velgholte 
gedrukt. Dan kan door middel van een hefboom 
waardoor de hiel over de rand van de velg wordt 
getild. Tussen de hefboom en de velg wordt een 
kunststof beschermingsstuk aangebracht.

Drietand
Ook voor de montage hebben ze bij DQN-Du 
Quesne een originele oplossing bedacht. Er is een 
drietand waarvan de middelste tand iets hoger 
komt dan de twee andere. De hoogste tand wordt 
in de ‘seat’ geplaatst. Daar bijna recht tegen-
over wordt de drukarm op de rand van de velg 
geplaatst. Zo wordt de hiel van de band onder de 
rand van de velg geduwd; dat gebeurt tegelijk 
met de RF-arm die zorgt voor een goede gelei-
ding. De draaitafel komt in beweging. Origineel 
aan de Opti-Fit zijn dus de RF-arm, de rubberen 
slang en de drietand. Ten slotte melden we voor 
Nederlandse lezers dat Saarloos de importeur is 
van de DQN-Du Quesne Equipment.
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WDK staat voor ‘Wirtschaftsverband der 
Deutschen Kautschukindustrie’ en is eigenlijk 
de Duitse vakvereniging voor de bedrijven die 
actief zijn in de banden- en rubberindustrie. 
Deze vakvereniging telt meer dan negentig 
leden en zorgt dat er een doorstroom is van 
basis knowhow. Ook worden de leden op de 
hoogte gebracht van problemen en zowel 
technische, legale als economische ontwik-
kelingen binnen de sector. De vereniging is 
ook een lobbyapparaat naar de overheden 
toe (ook op Europees niveau). Het WDK heeft 
bovendien een certifi caat uitgevaardigd dat 
in Duitsland sinds 2008 verplicht is voor zowel 
het personeel als de machines waarmee ze 
werken om ‘runfl at’-banden en UHP-banden 
te (de)monteren. UHP staat voor ‘Ultra High 
Performance’ en is de verzamelnaam voor 
banden met een profi el vanaf 45 (en lager) en 
een V-snelheidsindex. DQN-Du Quesne heeft 
enkele lichte wijzigingen aangebracht aan zijn 
Opti-Fit bandenwisselaar waardoor het een 
WDK-certifi caat kon krijgen. De aanpassingen 
kunnen makkelijk aan reeds bestaande 
machines worden aangebracht waardoor ze 
ook ‘achteraf’ recht hebben op het certifi caat.

Banden(de)montage met de 
DQN-Du Quesne Opti-Fit

AMT003_Belgie-DQN.indd   80 3/13/2013   12:18:56 PM

1



AMT | 2013
81 AMT | 2013

A MT B E LG I Ë

Het plaatsen van de RF-hulparm gebeurt gewoon manueel 
zonder enige aandrijving en verzekert dat band en hiel 
beschermd blijven omdat ze geen overdreven krachten te 
verwerken krijgen.

Uiterst origineel, deze rubberen slang (de fameuze ‘Belgische 
worst’) houdt de hiel van de band weg van de rand van de velg 
en ook de seat.

De hiel van de band wordt uit de ‘seat’, of de zitting, van de velg 
gedrukt door een pneumatisch geactiveerde lineaire hieldruk-
ker; trouwens de enige pneumatische werking aan het toestel.

De vier klauwen op de draaitafel worden niet met perslucht 
maar elektromechanisch aangedreven. Dit verzekert dat de 
velg gedurende de gehele handeling met dezelfde druk op zijn 
plaats wordt gehouden.

De zwenkbare arm wordt geplaatst en laat een onmiddellijke 
verticale en horizontale positionering toe van de demonteer- 
en geleidingschoen.
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Tussen de drukarm en de velg wordt een beschermstuk (blauw 
gekleurd kunststof hulpstuk) geplaatst.

De hiel van de band wordt manueel en met een hefboom 
(demonteerstaaf) over de velgrand getild. Door de vorm van de 
hefboom en het hulpstuk op de draagarm, kan de hefboom niet 
zijdelings verschuiven.

De RF-hulparm wordt ook gebruikt voor het naar boven druk-
ken van de onderste hiel.

De onderste hiel van de band wordt met de hefboom (demon-
teerstaaf) over de rand van de velg getild.

Bij de montage blijft het van belang om voldoende monteer-
pasta te gebruiken.

De drietand is alweer een bijzonder origineel hulpstuk dat van 
belang is dit keer bij de montage. De middelste tand komt iets 
hoger dan de twee andere. De hoogste tand wordt in de ‘seat’ 
geplaatst. De specifi eke vorm van dit hulpstuk zorgt er voor dat 
de hiel van de band bij rotatie automatisch in de ‘seat’ terecht 
komt en bijvoorbeeld niet doorschiet naar de velgholte. Tegelijk 
wordt de velg gespaard en de hiel van de band minimaal belast.

De verdere ontwikkeling van de apparatuur bij DQN-Du Quesne 
zit soms verscholen in details zoals te zien in de vorm van de 
hefboom (demonteerstaaf). De nieuwste hefboom (boven) is 
breder en reikt dieper.
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