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Als coureur heeft Heinrich
Baumgartner in de autosport nooit
een grote naam opgebouwd. De
velgenfabriek die hij in 1970 sa-
men met Klaus Brand in het Zuid-
Duitse Schiltach begon wordt
daarentegen wel in één adem ge-
noemd met de racerij: BBS. BBS

staat dan ook voor Baumgartner
Brand Schiltach. Het eerste pro-
duct was een driedelige velg voor
eigen gebruik. Maar al binnen een
jaar vinden de BBS-wielen hun
weg naar de Duitse Formule 3- en
Europese toerwagenkampioen-
schappen. Onder menige dikke

Capri, BMW CSI of Porsche 911
reden BBS-wielen in die dagen
naar het eremetaal.

Tegenwoordig slepen teams een
heel arsenaal aan wielen in de
meest uiteenlopende maten mee
van circuit naar circuit. In de be-
ginjaren van BBS was dat echter

nog niet de gewoonte. Vandaar dat
het driedelige wiel een uitkomst
was. Er kon zo immers met een
minimum aan investeringen en ma-
teriaal toch in vrij grote mate geva-
rieerd en gecombineerd worden.

Een multinational
Wat als een klein specialistisch be-
drijfje begon is in dertig jaar uitge-
groeid tot een wereldspeler op het
gebied van velgen. Het concern
heeft tegenwoordig vestigingen in
Duitsland, Italië, Frankrijk en de
Verenigde Staten. Daarnaast wordt
er nauw samengewerkt met produ-
centen in het Verre Oosten, Arabië
en Zuid-Amerika. Het resultaat is
een productie van ongeveer twee
miljoen wielen per jaar. De meeste
wielen vinden hun weg naar straat-
auto’s, maar de rensport is voor
BBS nog steeds belangrijk.

Richting klant
De klantenkring voor straatwielen

Voordat een velg glimmend op de
pallet ligt zijn er heel wat handelin-
gen uitgevoerd.Niet alleen in de
productie,maar ook in de ontwik-
keling steekt BBS de nodige ener-
gie om de kwaliteit op het gewens-
te niveau te krijgen.

Wanneer de vorm van een nieuw wiel min of meer vasstaat berekent de
computer of de sterkte voldoende is.Door middel van kleurverschillen
wordt aangegeven waar eventuele spanningen zich voordoen. Indien de
spanningen ontoelaatbaar zijn kan het ontwerp nog aangepast worden.

De computer is in staat om mooie drie
dimensionale beelden te genereren,
toch blijkt een tastbaar prototype nodig
om een goede indruk van het ontwerp te
krijgen.Deze zogenaamde mock-ups
worden uit kunststof vervaardigd en
daarna in de gewenste kleur gespoten.
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is vrij divers. Zo zijn er de autofa-
brikanten die (een deel van) hun
lichtmetalen wielen bij BBS laten
maken en vaak ook laten ontwer-
pen en ontwikkelen. Deze wielen
kunnen direct richting autofabriek
gaan, waar ze als eerste montage
onder de auto gezet worden, maar
kunnen ook bij de autodealer te-
recht komen, om achteraf gemon-
teerd te worden. De wielen die on-
der de naam BBS de fabriek
verlaten, zijn allemaal voor de af-
ter-market. Deze wielen komen via
de reguliere distributiekanalen uit-
eindelijk bij de consument. Naast
de wielen die onder de naam van
een autofabrikant of onder de ei-
gen BBS-vlag verkocht worden is
er nog een derde verkoopkanaal,
dat van de tuners. In Schiltach
worden onder andere wielen voor
veredelaars zoals Brabus, Alpina
of ABT geproduceerd.

Ontwikkelingsproces
Een nieuw wiel op de markt bren-
gen gaat niet van vandaag op mor-
gen, daar gaat een heel proces aan
vooraf. Het begin van het ontwik-
kelingsproces ligt eigenlijk in han-
den van de stylisten. Zij bepalen de
‘look’ van het nieuwe wiel, min of
meer gestuurd door wat er in de
markt leeft.  De stylisten gaan
hoofdzakelijk schetsmatig te werk.
Hun schetsen worden op de teken-
kamer omgezet naar tekeningen in
de computer met behulp van CAD-
programma’s. Aan de hand van
deze digitale tekeningen worden
door de computer diverse bereke-
ningen op het wiel uitgevoerd. Met
behulp van speciale programma’s
kan de sterkte van het ontwerp al
bepaald worden door denkbeeldige
krachten uit te oefenen. 
Overigens heeft een wiel meer te
lijden van krachten in bochten, dan
van de krachten die optreden bij
accelereren en remmen. Wanneer
een ontwerp al in het digitale stadi-
um niet sterk genoeg blijkt, kan het
nog eenvoudig aangepast worden.

Vervolgens worden er op basis
van de computergegevens prototy-
pes gemaakt, in eerste instantie
van kunststof, om naar het design
te kijken. Daarna worden er mo-
dellen gemaakt die geschikt zijn
om aan zware tests onderworpen te

worden. Overigens legt BBS de lat
voor zichzelf hoger dan een keu-
ringsinstantie dat doet. Een wiel
dat bijvoorbeeld geen 2.000.000
lastwisselingen kan weerstaan,
wordt door BBS niet verkocht. De
TÜV is al met 200.000 lastwisse-

lingen tevreden. 
Wanneer een wiel geschikt is

voor productie, worden er mallen,
gereedschappen en processen ont-
wikkeld. Pas wanneer dit allemaal
gereed is, kan een wiel in produc-
tie genomen worden.

De fabriek door
Om een optimale materiaalsamen-
stelling te krijgen worden er, af-
hankelijk van de toepassing, diver-
se materialen aan het aluminium
toegevoegd, waarvan silicium en
magnesium de belangrijkste zijn.
De concentraties van de laatste
twee toevoegingen bepalen in gro-
te mate de materiaaleigenschappen
en zijn dan ook verantwoordelijk
voor de uiteindelijke kwaliteit van
een wiel. De vloeibare legering
wordt vervolgens tot een wiel ge-
goten. Het gietproces en eventueel
nog het smeden zijn bepalend voor
de eigenschappen van het wiel.

Om een zijwaartse piekbelasting
te simuleren wordt een wiel inge-
spannen onder een hoek van der-
tien graden.Op de rand van deze
opstelling laat men een gewicht
van enkele honderden kilo’s val-
len.Wanneer het niet goed gaat
breekt de velg met de band los van
het hart.

De duurzaamheid van een wiel kan
gesimuleerd worden door de velg
op te spannen en vele duizenden
malen achter elkaar te belasten op
buiging.Hoe goed een wiel ook is,
ooit zullen er vermoeidheidsver-
schijnselen optreden.Dit kan zich
onder andere uiten in de vorm van
scheuren in een spaak (zie inzet).

Het begin van de fysieke productie
wordt gevormd door een smelto-
ven.Hier wordt het aluminium ge-
smolten en vervolgens gelegeerd,
waarna er dan uiteindelijk een velg
van gegoten kan worden.Ook af-
gekeurde velgen verdwijnen voor
een tweede kans in de ovens.

Meerdelige wielen worden pas in
een later stadium uit een velg en
een hart samengesteld.Tot die tijd
leggen de onderdelen een ver-
schillend bewerkingstraject af.
Hier ligt een pallet spaken te wach-
ten op verdere bewerking.

Na het gieten en afkoelen heeft de
velg z’n ruwe vorm.Omdat het gie-
ten in mallen de nodige naden en
randen achterlaat op de velg is het
noodzakelijk om de wielen nog
aan de nodige fijnslijperij te on-
derwerpen.
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Hoe hoogwaardiger het proces,
hoe beter de kwaliteit. Dit heeft
echter wel z’n prijs. Voor straatge-
bruik komt het niet op de laatste
gram aan, in de Formule 1 wordt

daar echter heel anders tegenaan
gekeken. Het is voor de materiaal-
structuur dus van groot belang dat
de juiste methode toegepast wordt.

Om de kwaliteit hoog te houden,
wordt er veel gecontroleerd. Eén
van de eerste controles in het pro-
ces is het röntgenonderzoek. Even-
tuele ongewenste holtes of vervui-
lingen in het gietwerk komen zo
aan het licht. Overigens gaat het
bij dit onderzoek om ongewenste
holtes. Soms zijn er ook gewenste
holtes: om gewicht te besparen zijn
de spaken van sommige wielen be-
wust hol uitgevoerd. Deze holtes
ontstaan door middel van het zand-
kern-gietproces. Een wiel met hol-
le spaken kan tot enkele kilo’s lich-
ter zijn. Dit kan een forse invloed
hebben op het rijgedrag, zeker
wanneer je bedenkt dat een ge-
wichtsreductie van één kilo bij stil-
stand gelijkwaardig is aan een ge-
wichtsbesparing van zestien kilo
bij een snelheid van 150 kilometer
per uur. Het gaat hier wel om
meerdere kilo’s en vier wielen, er
is dus vrij eenvoudig winst te boe-
ken in de onafgeveerde massa.

Wanneer het gietwerk goedge-
keurd is, worden de ruwe wielen
ontdaan van alle grove uitsteeksels
en bramen. Om de structuur in het
materiaal te optimaliseren krijgen
de wielen een warmtebehandeling.
Het metaal wordt letterlijk gloei-
end heet gestookt waardoor de me-
taalkristallen vrij zijn om een
ideale structuur te vormen. Vervol-
gens wordt het nog warme wiel
uitgewalst, of beter gezegd: uitge-
rekt tot het de juiste breedte heeft.
Dit proces wordt ‘rim rolling’ ge-
noemd, wat eigenlijk ‘velg rollen’
betekent.

Wanneer het wiel de juiste af-

meting heeft wordt het netjes afge-
werkt om vervolgens een opper-
vlaktebehandeling te ondergaan.
Dit kan zijn lakken, spuiten of ko-
gelpolijsten. De eendelige wielen
zijn hierna in principe klaar voor
verzending. Bij de meerdelige wie-
len moet het hart nog in de velg ge-
schroefd worden.

Tweedelig maatwerk
Het hart en de velg samenvoegen is
een vak apart. Het is dan ook van
groot belang dat dat uiterst nauw-
keurig gebeurt. Zo dienen alle
schroeven met exact het juiste aan-
haalmoment vastgezet te worden
en dient de velg op de juiste ma-
nier ingespannen te zijn. Een klei-
ne afwijking bij de montage kan
een velg onbruikbaar maken. De
kans op het ontstaan van een slin-
ger of andere oneffenheid in de
velg is vrij groot. Dit geldt niet al-
leen voor nieuwe velgen, maar ook
voor velgen die al een carrière ach-
ter de rug hebben. Het komt nog
wel eens voor dat beschadigde
wielen weer opgeknapt worden.
Bij eendelige wielen kan dit in de
meeste gevallen prima. Maar wan-
neer men tweedelige wielen uit el-
kaar haalt en weer in elkaar zet, is
het eind vaak zoek. Zonder de juis-
te apparatuur is het praktisch on-
mogelijk om weer een perfect wiel
te creëren. De beste oplossing om

een tweedelig wiel met schade
weer bruikbaar te maken is verzen-
ding naar BBS. Daar is de juiste
kennis aanwezig om het wiel weer
in z’n originele staat te brengen,
uiteraard met het originele gereed-
schap.

ONDERDELEN
Het ontstaan van een BBS-wiel

De kwaliteit van het gietproces
kan niet alleen aan de buitenkant
beoordeeld worden.Om te contro-
leren of er inwendig niets mis is
gegaan worden alle wielen aan
een zogenaamd X-ray- of röntgen-
onderzoek onderworpen.

Of de wielen nu voorzien worden
van transparante lak of een kleur
krijgen (zoals sommige wielen
voor derden),eerst worden ze alle-
maal schoongeblazen voordat ze
de lakstraat in gaan.

Naast de wielen voor straatge-
bruik produceert BBS ook wielen
voor tal van autosportklassen.De
Formule 1-wielen waar Jos Ver-
stappen mee de baan op gestuurd
wordt volgen grotendeels hetzelf-
de traject door de fabriek als de
straatwielen.

Sommige velgen kunnen naar
keuze worden gelakt of gekogel-
polijst.Bij deze laatste behande-
ling wordt het wiel gehard door
duizenden kleine metalen kogel-
tjes.Het resultaat is een dichtere
metaalstructuur aan het opper-
vlak van de velg met als gevolg
een glanzend uiterlijk.

Om een sterke velg te creëren met een
laag eigengewicht kan een speciale
walstechniek toegepast worden.De
velg wordt in dit geval ingespannen en
rondgedraaid.Aan de buitenkant van de
velg rekt een wals het metaal op tot de
gewenste velgbreedte.Met gelijkblij-
vende sterkte is zo een velg te realise-
ren die 800 tot 1000 gram lichter is dan
een vergelijkbare op maat gegoten velg.

Een techniek die toegepast wordt om
wielen met een laag gewicht en een hoge
sterkte te creëren is het hybridesmeden.
De aluminiumlegering wordt onder re-
latief lage druk in een mal gegoten.Ver-
volgens wordt de mal als een pers om
het gietwerk heen aangetrokken.Hier-
door wordt de structuur van het metaal
verfijnd en neemt de sterkte toe.

Cornelis Kit
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