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ONDERDELEN
Wheeltrim maakt beschadigde velgen weer als nieuw

Verantwoord velgen uitdeuken, richten en verfraaien

Wheeltrim uit Nijkerk heeft grote expertise in het repareren en verfraaien van licht-

metalen velgen. Veel is mogelijk, zoals spuiten, coaten, uitdeuken, richten en in som-

mige gevallen zelfs lassen, maar de veiligheid blijft de beperkende én doorslaggeven-

de factor. Waar is Wheeltrim zoal toe in staat?

Tik in Google maar eens ‘velgreparatie’ in. Je
krijgt een stortvloed aan bedrijven te zien, die
zich bezighouden met deze professie. “Toch
willen we ons niet spiegelen aan veel van die
reparateurs. Er is ontzettend veel kaf onder het
koren. Bedrijven doen dingen die in onze op-
tiek onverantwoord zijn”, aldus Henk van
Eeken, directeur van Wheeltrim uit Nijkerk.
Aan klandizie heeft het bedrijf geen gebrek.
”We krijgen om de haverklap telefoon of we
een reparatie kunnen uitvoeren en wat de prijs
is. Dat laatste kunnen we geven, of we repare-
ren is vers 2. We hebben dan goede foto’s van
de velg in kwestie nodig en dan nog moeten we
in tweede instantie soms nee verkopen.”

No cure no pay
De procedure is als volgt. Als Wheeltrim een
velg accepteert, wordt deze opgestuurd of ge-
bracht naar Nijkerk. Blijkt reparatie toch niet
mogelijk, dan worden geen kosten (behalve
transportkosten) in rekening gebracht. De velg
gaat terug naar de klant. Die zal vervolgens
waarschijnlijk een concullega van Wheeltrim
consulteren. Daar blijkt de lat soms niet zo
hoog te liggen en gaat men rustig over tot re-
pareren. “Vooral bij breuken zijn we bijzonder
voorzichtig. Eigenlijk doen we het liever niet,
maar als een klant echt een probleem heeft en
het is technisch verantwoord dan pakken we
het wel eens op.”
Het lassen kan slechts in beperkte gevallen.
Aan de voorzijde van de velg is uitgesloten be-
halve het oplassen van stoeprandschades, aan
de achterzijde kan het soms, als de scheur niet
parallel aan de velgrand loopt en deze niet
door de hump van de velg heen loopt. Dat
heeft alles te maken met de warmte die tijdens
het lassen in het materiaal gebracht wordt.
Omdat je door de vorm van de velg de hitte
niet goed kunt afvoeren, verandert de materi-

aalstructuur en wordt de velg keihard. Een velg
hoort van nature enigszins f lexibel te zijn, iets
wat hard is heeft namelijk de neiging te bre-
ken.

Oppassen met lassen
“Ondanks onze strenge selectieprocedure gaat
er toch wel eens wat mis. Alhoewel, niet bij
ons maar bij de klant. Zo kregen we een velg
van een Bentley met een scheur aan de achter-
zijde. Het voldeed aan onze reparatiecriteria.
Velg netjes gelast, afgewerkt en teruggestuurd
naar de klant. Een dag later de klant aan de te-
lefoon: op dezelfde plaats weer gescheurd! Velg
terug naar Nijkerk en intensief onderzocht.
Wat bleek, er zat naast een scheur ook een be-
hoorlijke deuk in. De klant had een ‘aanvaring’
gehad met een stoeprand of iets dergelijks.
Doordat de velg op één plek dan iets indeukt,
moet het ergens anders wijken. Laat daar nu
net de las hebben gezeten. Maar maak de klant
maar eens duidelijk dat de nieuwe breuk alles
te maken heeft met zijn rijstijl en niet met het
door ons geleverde werk!”
Wheeltrim adviseert klanten altijd om een ge-
last exemplaar linksachter te monteren, dat is
namelijk de minst kwetsbare plek.

‘Ongezien’ kopen
Lichtmetalen velgen zijn een sieraad voor de
auto. Maar aan goede exemplaren zit een be-
hoorlijk prijskaartje. Tweedehandsjes zijn dus
bijzonder gewild. “Mensen kopen bijna onge-
zien van internet. Of de velgen nog recht zijn is
bijna niet te beoordelen, zeker als ze van de
auto zijn geschroefd. Ze laten zich vooral lei-
den door het uiterlijk. De beste methode om de
conditie te controleren is ze aan de auto op een
brug met de wielen vrij te beoordelen. Houd er
maar een schroevendraaier of iets dergelijks bij
en ga draaien. Hoogteslag haal je er zo uit, en

Oogverblindend rond

Polijsten doen ze zo veel mogelijk in de draaibank.
De medewerkers van Wheeltrim hebben zelfs een
manier gevonden om de machine automatisch te
laten werken, bij 1400 toeren per minuut! Durft u
het aan?
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ook een slingering openbaart zich via deze me-
thode.
Doe je dit niet op deze manier, dan merk je het
in de praktijk. Hoogteslag voel je meestal via
een trilling in de auto, een zijdelingse slinge-
ring meestal niet. Die merk je doordat de band
aan één kant van het loopvlak extreem slijt.

Overigens blijkt een velg met hoogteslag in de
achterrand ook vaak zijdelingse slag te hebben,
het wiel knikt als het ware om de f lens heen
en het hart van de velg staat scheef in de velg.
Wij hanteren vaste prijzen voor velgreparatie,
het maakt niet uit of het een gerenommeerd
merk of imitatie-exemplaar betreft. De schoen-
maker hanteert ook geen andere prijs voor het
verzolen van een Van Bommel.”
Vaak blijkt ook nog bij een setje tweedehands
velgen dat niet één maar minimaal twee velgen
gedeukt zijn. Dat is ook te verklaren. Rijd je na-

melijk over een hobbel of raak je naast de weg
dan zijn er minimaal twee wielen bij betrok-
ken.

Fractie van de nieuwprijs
Over clientèle heeft Wheeltrim, ook in deze
tijd, niet te klagen. De klantenkring bestaat
voor de helft uit garage- en autoschadebedrij-
ven. De andere helft is particulier. “Je ziet vaak
dat actiemodellen van een automerk worden
opgesierd met lichtmetalen velgen. Die velgen
zijn vervolgens maar een half jaar in het pro-
gramma. Heb je daarna problemen, dan blijkt
het onmogelijk om er een nieuwe bij te bestel-
len. De klant heeft dan de keuze, of vier nieu-
we exemplaren aanschaffen of de gekwetste
velg door ons op laten knappen. Een particulier
overhalen tot dat laatste is geen punt, maar bij
auto- en schadebedrijven spelen nogal eens an-
dere overwegingen. Zeker in deze moeilijke tijd
is het lucratiever om vier nieuwe velgen te ver-
kopen en de bijbehorende marge op te strijken.
Maar dat zoiets korte termijn politiek is hoeft
geen betoog, want ook hun klanten hebben

Tijdens het polijsten wordt er een minimale hoe-
veelheid materiaal van het oppervlak gehaald.

Dit is het geheim van de automatische ‘mode’, de
opnemer volgt de zelf gemaakte mal en geeft de
beweging over op de diamantbeitel. Ze hebben bij
Wheeltrim stapels van dit soort mallen die alle-
maal een velgtype vertegenwoordigen.

Dan rijd je een Bentley, maar denk je in een tank te
zitten. Ga je over een stoeprand of knal je in een
gat en scheurt je velg op de plek waar hij de vo-
rige dag is gelast. Dan twijfel je aan het laswerk.
Maar meneer, het is geen tank!

Een fraai staaltje van ‘velg lezen’. De eigenaar van
deze velg rijdt regelmatig met een te lage banden-
spanning waardoor de rand van de band gaat
wringen en zijn sporen achterlaat.

Gedeelde velgen zijn prachtig, maar als ze gaan
oxideren rest er eigenlijk alleen complete demon-
tage.

Meer weghalen van deze beschadigde Suzuki Vi-
tara-velg zou niet verantwoord zijn, vandaar dat
de eigenaar genoegen moet nemen met dit resul-
taat. Overigens is dit geen gedeelde velg maar
dienen de inbusboutjes ter decoratie.

Voorbewerken en coaten van gedeelde velgen
wordt zeer serieus aangepakt. Alle bout- en tapga-
ten worden met dopjes afgedicht zodat er geen lak
in komt. Dan scheelt later weer bij de montage.

Moderne velgen zijn afgewerkt met soms wel ze-
ven verschillende lagen. U kunt zich voorstellen
dat het afwerken van een dergelijke velg behoor-
lijk wat arbeid kost.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



ONDERDELEN
Wheeltrim maakt beschadigde velgen weer als nieuw

toegang tot internet!
Maar ook de malafide autoschadebedrijven wil-
len zich nog wel eens schuldig maken aan der-
gelijke praktijken. Tijdens het herstel komen
ze er in een heel laat stadium ’achter’ dat er
nog een velg vervangen moet worden. De auto
moet bij wijze van spreken morgen afgeleverd
worden en er is dus geen tijd meer om de velg
te laten richten. In overleg met de expert
wordt dan besloten om vier nieuwe exempla-
ren te monteren. De schade-expert wordt bij
wijze van spreken voor het blok gezet; óf

nieuwe velgen óf nog een aantal dagen een
leenauto verstrekken.”

Gecontroleerd verwarmen
Het richten geschiedt met een hydraulische
pers. Maar zou je zo maar een deuk terugdruk-
ken, dan ontstaan er problemen. De meeste
velgen zijn gegoten en daardoor enigszins bros
én dus f lexibel. Maar als de velg een dreun
krijgt, ontstaat er een harde plek die totaal
niet meer f lexibel is. Zou je daar kracht uitoe-
fenen om de velg in zijn oorspronkelijke staat

terug te brengen, dan knapt het materiaal.
Door de velg plaatselijk op die plek te verwar-
men krijgt het materiaal weer zijn oorspron-
kelijke brosse structuur. Je moet daarbij wel de
gehele velg verwarmen, want bij plaatselijke
verwarming stroomt de warmte direct weg.
De werknemers van Wheeltrim zijn in staat
een velg tot op 2 graden nauwkeurig te ver-
warmen. Die nauwkeurigheid geeft al aan hoe
delicaat het verwarmingsproces is. Om nog
maar te zwijgen over de verschillende legerin-
gen die toegepast worden. De specialist moet

 Persen, uitklokken en veel, heel veel vakkennis,
zodat uiteindelijk de velg een slingering onder de
0,2 mm heeft.

Iedere aangeboden velg wordt uitgeklokt om te
bepalen of reparatie mogelijk is. Vervolgens krijgt
die een uniek registratienummer (voor de boeken)
en wordt in de velg vermeld wanneer de klant hem
komt halen.

Een driedelige velg moet luchtdicht
afsluiten. Tijdens de montage wordt

een nieuwe sealing aangebracht.

Soms krijgen gedeelde velgen nieuwe bouten en
moeren, het materiaal mag de klant zelf (tegen be-
taling) kiezen.

Verwarmen met een medium (hete lucht of brander) of zoals hier via inductie.

Ze kunnen ook motorfietsvelgen aan bij Wheeltrim.
Uiteraard doen ze dat met zelf ontworpen gereed-
schap.
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beschikken over een gedegen vak- en materi-
aalkennis.
Na het verwarmen kan het uiteindelijke richt-
proces plaatsvinden. Om uit te leggen welk
vakmanschap hierbij komt kijken, is de verge-
lijking met het spaken van een fietswiel mis-
schien nog wel het meest op zijn plaats. Het
vakkundig en efficiënt richten leer je niet in
een weekje, voorop gesteld dat je het in je vin-
gers hebt!

Het oog wil ook wat
Tot voor een aantal jaren was het richten de
voornaamste bezigheid van Wheeltrim. Maar
velgen worden steeds exotischer, alle kleuren
zijn tegenwoordig mogelijk en soms zelfs meer-
dere kleuren per velg. “Fantastisch mooi in
sommige gevallen, maar doordat het oog er zo
naartoe wordt getrokken vallen beschadigingen
ook meer op. En dat betekent voor ons werk.
Veel werk, want die kleuren worden in de fa-
briek veelal elektrostatisch aangebracht, dat
kunnen wij niet. Wij moeten het nat opbren-
gen en dat betekent spuiten en wachten voor-
dat de volgende laag erop kan. Bij sommige
merken zijn er wel zes lagen aangebracht, we
praten dan al gauw over 8 uur werk!”
Naast beschadigingen zijn het ook de elemen-
ten die de velg aantasten. Oxidatie is iedere

trotse autobezitter een doorn in het oog! “Voor
ons niet echt een probleem, wij hebben een
draaibank waarin we een groot aantal velgen
‘automatisch’ kunnen polijsten. Maar de twee-
en driedelige velgen vragen iets meer aan-
dacht. Juist omdat ze zijn opgebouwd uit ver-
schillende delen gaan ze onder de hechtopper-
vlakken oxideren. De enige manier om dit weg

te werken is demonteren, polijsten en eventu-
eel voorzien van nieuwe blanke lak of poeder-
coating. Het geheel wordt vervolgens weer
samengevoegd en gecontroleerd. “Maar op de
blanke lak geven we geen garantie, dat blijft
een zwakke schakel.” ●

Hans Doornbos

In geval van twijfel controleert de monteur de velg
met een scanner op scheuren. Bij blijvende twijfel
geldt afkeur!

Oxidatie onder de rand; veel voorkomend, bijzon-
der storend en, ter geruststelling, mooi weg te
werken.
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