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Formule 1-carbondelen worden per
stuk geproduceerd. Soms blijkt op
het circuit dat de afwerking net niet
aan de extreem hoge eisen voldoet.

Of de praktijk op het circuit eist een
iets andere vorm dan de windtunnel
voorspelde.

En dus ziet een werkbank achter in
de Super Aguri-pits er zo uit, bezaaid
met Rodac-luchtgereedschap.

REPORTAGE
Rodac ontwikkelt mee in Formule 1

Nederland spreekt een aardig woordje mee in
de Formule 1. De auto’s van wereldkampioen
Renault zijn deels ING-oranje, die van het voor-
malige Midland-team heten Spyker en kleuren
zelfs helemaal oranje en natuurlijk hebben we
Christijan Albers. Veel minder opvallend is de
Hollandse aanwezigheid bij het Japanse Super
Aguri-team.
Super Aguri? Even het geheugen opfrissen.

Sleutelen aan topsnelheid

November 2005. Eindelijk is er een koper voor
de voormalige Arrows-opstallen in het Engelse
Leafield. Het is de Japanse ex-F1-coureur Aguri
Suzuki. Binnen 100 dagen stampt hij een com-
pleet Formule 1-team uit de grond, koopt hij de
oude Arrows F1-auto’s uit 2002 erbij en bouwt
ze om tot Formule 1-auto’s voor 2006.
Met kunst en vliegwerk slaagt het team er in
om zo’n 300 testkilometers te maken. En dan

op naar Bahrein voor de eerste race. Daar en in
de races die volgen, maken de antieke Super
Aguri-auto’s natuurlijk geen schijn van kans op
aansprekende resultaten. Dieptepunt is de race
in San Marino. Onervaren tweede rijder Yuji Ide
ramt Christijan Albers en verliest zijn Formule
1-racelicentie.
Pas later in het seizoen 2006 voldoet de iets
modernere voormalige BAR-auto aan de FIA-

Testen op het circuit van Barcelona. Coureur Anthony Davidson wacht af, terwijl het Super Aguri-team de
laatste hand legt aan zijn auto. Belangrijkste testdoel: het verbeteren van de aërodynamica.

Lucht als geheim 
De motorenontwikkeling is

stopgezet, iedereen scha-

kelt met quickshift en de

banden komen exclusief

van Bridgestone. Wat valt

er eigenlijk nog te ontwik-

kelen in de Formule 1? Op

die vraag geven alle teams

hetzelfde antwoord:

“Aërodynamica!” Het

Super Aguri F1-team krijgt

daarbij hulp uit onver-

wachte hoek, van Rodac.
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Hiërarchie in de Formule 1. De kam-
pioen van vorig jaar staat vooraan,
het team dat het slechtst presteerde
achteraan. Dat geldt voor de pits én
voor de teamtrucks die er achter
staan. Dus: eerst Renault, dan
Ferrari, dan McLaren, dan nog zeven
teams en tenslotte, helemaal achter-
aan, niet eens zichtbaar, Super Aguri.

eisen en mogen de Arrows-auto’s definitief met
pensioen. Ook met de ‘nieuwe’ auto kan het
jonge team niet echt potten breken. Toch blijft
het een prestatie van formaat om in zo’n korte
tijd een team op poten te zetten dat meedoet in
de meest prestigieuze raceklasse ter wereld.

Beste van de kleintjes
Voor dit jaar wil Super Aguri iets meer dan
alleen meedoen. Doel is een 7e of 8e plaats in de
constructeurstitel. Dat klinkt misschien niet zo
ambitieus, maar eist wel dat het team beter
presteert dan de andere ‘kleintjes’ in de
Formule 1. Om dat waar te maken staat voor dit
seizoen, behalve een Honda-motor, ook een
door dat merk ontwikkeld chassis gereed. Ook
de beide rijders komen van Honda. Tacuma
Sato reed voor de teams van Jordan Honda en
BAR Honda en Anthony Davidson was tot dit
jaar testrijder bij Honda.
Met al die Honda-hulp staat Super Aguri er aan
het begin van dit seizoen een stuk beter voor
dan een jaar geleden. In plaats van op zoek te
moeten naar auto’s (én rijders) die aan de regels
voldoen kan het team zich nu, net als de con-
currentie, concentreren op het optimaliseren
van de techniek.

Nieuwe regels
Wat valt er dan zoal te optimaliseren? De
motor in ieder geval niet. De FIA heeft voor de
motoren een ontwikkelingsstop tot 2010 afge-
kondigd. Op het ontwerp, zoals gebruikt in de
laatste twee races van 2006, zijn alleen minima-
le wijzigingen toegestaan. Ook voor wat de ban-
den betreft zijn de mogelijkheden gering. Die
zijn namelijk voor alle teams precies gelijk.
Single supplier Bridgestone levert ieder race-
weekend twee bandentypes. Een met een harde

compound en een met een zachte. Tactisch zit
er nog wel een interessant aspect aan die ban-
den, want beide types moeten tijdens de race
gebruikt worden.
Wat de bandentechniek betreft, de Bridgestones
voor dit seizoen leveren vooral minder grip dan
de teams gewend waren. Dat gebrek aan grip
compenseren kan maar op één manier, extra
downforce. Dat verklaart dan ook waarom het
aantal vleugeltjes, flapjes en andere uitsteek-
sels aan F1-auto’s explosief groeit.
Aerodynamica was al doorslaggevend in de
Formule 1, maar door de nieuwe regels is het
nog weer belangrijker geworden. De topteams
gebruiken hun windtunnels volcontinu in ploe-
gendienst en ook het kleine Super Aguri legt
beslag op een groot deel van de capaciteit van
een Londense windtunnel.
Zeker bij wereldkampioen Renault is goed
zichtbaar wat al dat windtunnelwerk oplevert.
Als de achtervleugel zijn werk optimaal doet,
drukt hij de gladde Bridgestones zo hard op het
wegdek dat ze toch nog grip genereren.
Daarom mag niets de luchtstroom naar die
achtervleugel verstoren. Om die reden zijn de
winglets, de koelluchtschoorsteentjes en zelfs
de spiegels naar de uiterste zijkant van de auto
verplaatst. De bijzondere plaats van de spiegels
heeft overigens een minder gunstig nevenef-
fect. Op het circuit trillen ze zo sterk, dat ze
een nauwelijks bruikbaar zicht naar achteren
geven.

Snellere pitstop met Rodac?
Ook andere aërodynamische wijzigingen blij-
ken op het circuit soms net anders uit te pak-
ken dan in de windtunnel. Een paar millimeter
eraf of erbij, maakt soms een wereld van ver-
schil in de rondetijden. Vandaar dat er in de

wapen
Pitstop bij Renault

Is het kleine Super Aguri-team de wereldkampioen
straks te slim af met slim pitstopgereedschap?
“Ja”, zegt Rodac! Hoe? “Wacht maar af!”

Aërodynamisch hoogstandje bij
wereldkampioen Renault, de spiegels
verstoren niet langer de luchtstroom
naar de achterspoiler. Werkte perfect
in de windtunnel. Maar niet op het
circuit. Daar trilden ze te hard.
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pits tijdens testsessies druk gevijld, gezaagd,
geslepen en gepolijst wordt aan de vele carbon-
onderdelen van de Formule 1-auto’s.
Het Super Aguri-team heeft het geluk dat het
dat mag doen met het luchtgereedschap van
Rodac. Sinds juni 2006 mag dit Sittardse bedrijf
zich namelijk ‘Official Supplier’ van het Super

Aguri F1-team noemen. Maar even serieus, zou
een Formule 1-auto ook maar één streepje har-
der rijden omdat het team met zulk prettig
luchtgereedschap werkt? “Misschien niet”, zegt
Rodac-directeur Leon Melchior, “maar wij leve-
ren niet alleen goed luchtgereedschap, wij den-
ken echt mee met het team. Rodac ontwikkelt

nu een tool waarmee het Super Aguri F1-team
kostbare tijd wint tijdens pitstops. We verwach-
ten dat het team er eind april in het geheim
mee gaat testen. Ik mag er nog niets over zeg-
gen, maar het ziet er veelbelovend uit.” ●

Erwin den Hoed

AMT geeft een uniek inkijkje
in de productie van de Super
Aguri F1-auto’s. Bekijk de
video op www.AMT.nl.,
Video, rubriek Autosport.
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Rodac: “Krachtige vriendschap”
Precies veertig jaar
geleden startte
Harvey Rodac een
onderneming in
luchtgereedschap-
pen. Zijn klanten
vond hij in de lucht-
vaart. Later opende
het bedrijf een vesti-
ging in Sittard en
werd ook in Europa
actief. Terwijl het
Europese bedrijf zich
meer en meer richtte

op de industrie en de
autobranche hield
het Amerikaanse
bedrijf op te bestaan.
Enkele jaren geleden
nam ondernemer
Leon Melchior het
bedrijf over. Op dat
moment leverde
Rodac pneumatisch
gereedschap in 22
Europese landen. Wel
was met de vestiging
in Sittard het markt-

aandeel in de Bene-
lux veruit het hoogst.
Inmiddels is Melchior
ook in Duitsland een
eigen vestiging ge-
start, om ook daar
betere service en on-
dersteuning te kun-
nen geven. Die stra-
tegie betaalt zich uit.
De omzet in Duits-
land steeg met 40%.
Ook in andere
Europese landen wil

Rodac de verkrijg-
baarheid van zijn pro-
ducten verbeteren.
De samenwerking
met Super Aguri
zorgt daarbij niet
alleen voor de nodige
naamsbekendheid,
maar moet ook laten
zien dat Rodac met
zijn klanten mee-
denkt. Vandaar
Rodac’s pay-off: “Your
Powerful friend”. ●
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