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Midden jaren 80 zaten er onder een Audi 100 ban-
den in de maat 185/70 R14. Nu, 25 jaar later, zit er
onder de eenvoudigste uitvoering van opvolger
A6 al 225/55 R17. Maar wie dat niet imposant
 genoeg vindt, kiest 255/40 R19 op 8,5 inch brede
velgen uit de optielijst. Onbalans werkt op zo’n
groot wiel veel harder door dan op dat kleinere
wiel uit het verleden. Concreet: 30 gram onbalans
op een 14 inch wiel vertaalt zich bij 120 km/uur
in een centrifugaalkracht van 6 kg. Bij zo’n
 hedendaags 19 inch wiel is dat 8 kg.
Dat verschil is nog maar het begin. Voeg er aan

toe dat de arm waarover die kracht werkt bij een
breed wiel langer is dan bij een smal wiel. Het
 resulterende, steeds wisselende, koppel op de
 ophanging is daarmee echt serieus groter. Met
 andere woorden, de wieltrillingen zijn heftiger. 
En daarmee zijn we er nog niet. Want terwijl wie-
len steeds zwaarder worden, worden ophangings-
delen juist lichter. Goed wegcontact eist immers
een kleine onafgeveerde massa. Het gevolg: min-
der massa om die heftiger trillingen te dempen.
Zo kan het komen dat 10 gram onbalans aan een
14 inch wiel op een auto uit 1985 niet voelbaar

was, terwijl het op een 19 inch onder een
 moderne auto een vervelende trilling geeft.
En dus hoort de klant nu vaak na het balanceren:
“Als ie trilt moet u maar even terugkomen”.
“Niet nodig”, zegt Rob Viset namens Rema Tip Top.
Natuurlijk! Hij verkoopt graag de allerbeste balan-
ceermachines. Dat valt mee: “Meestal zit het pro-
bleem niet in de machine, maar in het opspannen”.

Weg met vuil en roest
Viset legt uit wat er mis kan gaan: “Opspannen
 begint met schoonmaken. Vuil of roest op het

Balanceren? Ga direct voor goud!
Goed balanceren vraagt perfect opspannen

Je hoort het vaak: “Vroeger was alles beter”. Onzin! Tegenwoordig zijn de banden beter, de

 velgen beter, de auto’s beter én de balanceermachines beter. En toch nemen de trillingsproble-

men toe. Hoe dat kan? Goed balanceren vraagt perfect opspannen, en daar gaat het vaak mis.

AMT belicht de valkuilen.

Goed balanceren, vraagt perfect opspannen. Zelfs de beste balanceermachine produceert geen trillingsvrije wielen zonder de juiste opspanmiddelen.
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Opspanregel 1: werk schoon. Vuil en roest tussen opspanning en
wiel bederven het balanceerresultaat. Schoonmaken kan met
een staalborstel, maar met de Wheelhub Grinder gaat het  sneller.
Vergeet de naaf op de auto niet!

De conus rechts is het meest universeel. Vergelijk hem met een
baco. Die in het midden kan minder maten aan, maar heeft twee
kanten en is dus korter. Vergelijk hem met een steeksleutel.
De conus links is het minst universeel, maar past het best op
de maten waarvoor hij geschikt is. Vergelijk hem met een
 ringsleutel.

Mooi resultaat! Maar als de plaats van de rotatieas op de machine
niet exact dezelfde is als die straks op de auto, is de klant toch
niet tevreden.
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Fout! De conus moet aan de binnenkant van het wiel. Daar is het
gat gecentreerd en nabewerkt.

Waarom toch vaak aan buitenkant? “Dan beschadigt de velg niet.”
Die beschadiging is te voorkomen met een speciale kap of een
rubber ring op de kap.

Conus aan de binnenkant. Dan denk je dat je het goed doet, maar
deze conus is te lang. Hij pakt het wiel alsnog op de verkeerde
plaats.

De drie standaard conussen voldoen niet meer. Het alternatief
van Hunter: veel korte conussen. Elke conus heeft twee kanten.
Links personenauto’s, rechts het zwaardere werk. 

aanlegvlak aan de binnenkant van het wiel ver-
hindert een perfecte opspanning”. Om de invloed
van vuil zichtbaar te maken, balanceert hij een
schoon wiel perfect op nul. Dan steekt hij een visi-
tekaartje tussen aanlegvlak en wiel. Het resultaat:
links 35 gram aanbrengen en rechts 40. “Een
tiende millimeter vuil of roest aan de binnenkant
van het wiel is goed voor 10 gram onbalans. En
roest is al snel meer dan een tiende mm”. Oh ja,
ook belangrijk: “Zorg dat ook de opspanmiddelen
en de naaf aan de auto schoon zijn”.

Conus aan de binnenkant
Goed, alles is schoon, we gaan opspannen. Om het
lichtmetalen wiel niet te beschadigen zetten we de
conus op de buitenkant van het wiel. “Fout!”, zegt
Viset. “De conus moet aan de binnenkant van het
wiel. Daar is het gat gecentreerd en nabewerkt. Het
middelpunt van het gat aan de buitenkant valt
minder nauwkeurig samen met de rotatie-as.”
En er is nog een reden: “Zet je de conus op de
 buitenkant, dan zit hij op het gedeelte van de
 balanceeras waar het schroefdraad zit. De speling
tussen conus en as is daar veel groter”.
Allemaal leuk en aardig, maar met de conus aan
de binnenkant beschadigt de kap onder de span-
moer het lichtmetalen wiel. “Geen probleem, er
zijn kappen met een rubberen ring om de rand.”

As en conus slijten
Ook als de conus aan de goede kant zit, verdient
de speling tussen de as van de balanceermachine
en de conus aandacht: “As en conus slijten. Met
een meetkaliber controleren wij of de slijtage niet
te groot is geworden”. Viset’s collega Bob Bosters
van opspanmiddelenspecialist Easywheel valt
hem bij: “De meeste balanceermachines worden
standaard geleverd met drie conussen. Als die
nieuw zijn gaat het allemaal nog wel. Maar slijt
zo’n conus eenmaal, dan bereik je er geen goed
resultaat meer mee”.
Toch zijn klanten vaak wantrouwig als Boster’s
meetkaliber door hun conus valt: “Doorgestoken
kaart!” Dan maar de proef op de som: “Span het
wiel op met het ventiel aan de bovenkant. Balan-
ceer het wiel keurig op nul gram. Maak het los en
span het opnieuw op, maar nu met het ventiel
aan de onderkant. De speling zit nu aan de andere
kant. Vind je nu 15 gram onbalans dan is die het
gevolg van de speling op je conus”.

“Bedenk dat een conus meetgereedschap is”, vult
Viset aan. “Houd conussen schoon, laat ze niet
 vallen en gebruik ze niet om lagers uit te persen.”

Nacentreren op de boutgaten
Zijn we er dan met opspannen? “Nee, het kan
beter”, vindt Viset. “Om het goed te doen, moet je
net als op de auto, voorcentreren op het midden-
gat en nacentreren op de boutgaten.” Dat vraagt

om het gebruik van een zogenaamde typespan-
flens. Die pakt het wiel op de boutgaten. Viset:
“Dat centreert niet alleen nauwkeuriger, het
maakt meteen de kap met rubber beschermring
overbodig”.
Klinkt goed, maar helaas heeft niet ieder wiel het-
zelfde aantal boutgaten en is ook de steekcirkel
van die boutgaten niet op ieder wiel gelijk.
Daarom zijn er universele typespanplaten. Viset:
“Die hebben een flens met een reeks gaten en een
set bouten. Je meet de steek of zoekt hem op in
autodata of een andere bron. En je prikt de bou-
ten in de juiste gaten. De dealer heeft aan één of
twee universele typespanplaten genoeg, de ban-
denspecialist heeft zes of zeven varianten nodig”.
Past het dan? “Nee, want ook de bouten zijn niet
allemaal gelijk”, vult Bosters aan. “Er zijn bolle en
conische boutkoppen. Vandaar de verschillende
kunststof opzetstukjes.”
Een alternatief voor de typespanflens met al die
boutgaten is de Quick Plate van Haweka. “Dat is
een traploos verstelbare universele typespan-
plaat. Die kan steken van 100 tot 160 mm aan en
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een keten ooit met balanceren op niveau Goud,
Zilver of Brons. Brons-balanceren was basis en zat
bij de prijs in. Goud was het andere uiterste. De
beste opspanmiddelen werden gebruikt, maar de
klant moest wel extra betalen. Uiteindelijk bracht
het niets. Immers, ook de Brons-klant eiste tril-
lingsvrije wielen. Dus kwam hij terug en moesten
de wielen opnieuw op de balanceermachine.
Nu wel met de beste opspanmiddelen. Zo kostte
Brons-balanceren uiteindelijk meer dan Goud.
Kortom, wie liever tevreden klanten ziet dan
 herhalingsbezoeken trekt één simpele conclusie:
ga direct voor goud!

een beperkt aantal naafmaten zijn werkplaats ziet
binnenrijden, kan daar best mee uit de voeten.
Voor het bandenbedrijf of de universele werkplaats
met een veel grotere variëteit aan wielen is dat
 lastiger. Maar gelukkig is er de spreidhuls. “Dat is
een universele cilindrische huls, die zich in het
 middengat van het wiel centreert”, legt Viset uit.
“Bovendien klemt hij zich vast om de balanceeras,
dus heft hij daar de speling op. Met twee van die
spreidhulzen kom je een heel eind. Tenminste, als
je ze goed schoon houdt en niet laat vallen. Spreid-
hulzen zijn nog kwetsbaarder dan vaste conussen.”

Spreidhuls minder kwetsbaar
Bob Bosters is het met zijn Rema Tip Top-collega
eens, maar hij heeft een aanvulling: “Haweka heeft
een nieuw type DuoExpert-spreidhuls geïntrodu-
ceerd. Die heeft de segmenten aan de achterzijde,
zodat ze minder snel beschadigen. Bovendien is
de nieuwe spreidhuls beter bestand tegen meten
onder belasting, zoals sommige balanceermachi-
nes doen om de hoogteslag te bepalen”. Tegen-
over die voordelen staat een nadeel: “Een kleiner
spanbereik”. Het gevolg: “Kon je als universeel
 bedrijf voorheen volstaan met twee spreidhulzen,
nu heb je er drie nodig”. Maar er is ook goed
nieuws: “Easywheel levert die drie nieuwe voor
de prijs van twee oude”.

Brons, zilver of goud? 
Het is duidelijk, de auto van vandaag is anders
dan die van 25 jaar geleden. En de standaardset
bij de wielbalancer met drie conussen, een kap en
een spanmoer voldoet niet meer. Trillingsvrije
wielen vragen om goed opspannen. Liefst precies
zo als het op de auto gebeurt. Dus: voorcentreren
op het naafgat en nacentreren op de boutgaten.
En dat met nauwkeurige opspanmiddelen, die als
meetmiddelen behandeld worden. Dat vraagt om
een extra investering bovenop de wielbalancer.
Vervelend, want in Nederland zit het balanceren
bij de prijs in, terwijl daar bij een bandenwissel nu
juist de grootste kans op klachten ontstaat. 
Om het probleem op te lossen, experimenteerde

Opspannen met de universele typespanflens begint met de steek
meten of opzoeken.

De nieuwe Haweka DuoExpert III spreidhuls heeft de segmenten
aan de achterkant en is daardoor minder kwetsbaar dan zijn
voorganger. Drie maten dekken een bereik van 54 tot 78 mm. Dat
volstaat voor 95% van de personenautowielen. Let op: dit is
meetgereedschap. Het wordt geleverd in een koffer en met een
wandbord.

Dan de boutpennen met de juiste boutkopdopjes in de juiste
gaten op de typespanflens.

En net als op de auto, voorcentreren op het middengat en
 nacentreren op de boutgaten. Geen beschadigingen meer en
goed opgespannen.

Supersnelle en toch spelingvrije universele typespanplaat, de
Quick Plate van Haweka. Ook leverbaar met vier of zes bouten en
met dopjes voor bolle of conische boutkoppen.

Perfect opgespannen: universele typespanplaat met passende
dopjes in combinatie met een spreidhuls.

is absoluut spelingsvrij.” En heel slim: “De buiten-
diameter is net wat groter dan die van de verstel-
tandwieltjes, dus mocht hij onverhoopt toch een
keer vallen dan zijn ze niet meteen kapot”.

Conus moet beter
Juist, nu hebben we opgespannen met een
schone, niet versleten onbeschadigde conus aan
de binnenkant op het naafgat en een passende
typespanplaat op de boutgaten. Toch is Viset nog
niet tevreden: “Het kan het nog beter”. Nu we
zover zijn, moeten we nog een keer kritisch naar
de conus kijken: “Een universele conus loopt taps
toe, en hoe langer hoe universeler. Maar is de
conus te lang dan loop je de kans dat je het wiel
alsnog op de buitenkant centreert. De conus
moet dus kort zijn”.
Autofabrikanten gaan een stapje verder: “De naaf
van het wiel is recht, dus moet de conus ook recht
zijn. Een schuine conus pakt het wiel op het zoek-
randje”. Klinkt logisch. En de merkdealer, die maar
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