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WERKPLAATS

De BigFoot maakt een excentrische beweging waarbij de polijstpad vrij kan roteren om zijn eigen as. De kans op lak-
schade is daardoor minimaal.

‘DE PAD MAAKT 
NOOIT DEZELFDE 
BEWEGING’

WERKPLAATS

POETSEN VOOR PROFESSIONALS MET RUPES BIGFOOT

Oog voor detail
Meer dan honderd Ne-
derlandse autopoet-
sers en detailers verza-
melen zich op het 
eerste Rupes BigFoot 
Seminar in de Benelux. 
Op het evenement 
staan de verschillende 
BigFoot-polijstmachi-
nes centraal. Wanneer 
kies je voor welk mo-
del? En wat is het voor-
deel van een excen-
trisch roterende 
machine?

ging en draait hij overal even snel. De kans op lakschade is 
daardoor minimaal. Bovendien kan iedereen met de machi-
ne werken”, zegt Gagliardi. 

Less is more
De Rupes BigFoot is makkelijk in gebruik. Je hoeft geen druk 
uit te oefenen en met de handgreep aan de voorzijde hoef je 
hem alleen maar de juiste richting op te sturen. Rupes werkt 
met een kleurensysteem voor de pads en pasta’s. Afhankelijk 
van het soort lak, leeftijd en de kleur kies je de juiste opties. 
Gagliardi geeft een paar praktische tips voor het praktijkge-
deelte begint: “Maak je pads tussentijds voldoende schoon! 
Je haalt lak weg, die verzamelt zich in de pad waardoor de 
prestaties van de pad achteruit gaan. Met een blaaspistool 
spuit je hem tussentijds schoon. En wees zuinig met de hoe-
veelheid pasta, less is more. Voordat je begint, zet je de snel-
heid van de BigFoot op 2 en voorzie je de pad van vier drup-
pels pasta. Plaats de pad op de lak en schakel de BigFoot 
gedurende 20 seconden in. Zo warm je de pad op. Vervol-
gens voeg je twee druppels toe en verhoog je de snelheid 
naar 4 om te polijsten. Daarna veeg je de pasta uit.”

Werk in vlakken
In de logistieke ruimte van WSB staat een zwarte Maserati 
Quattroporte klaar om gepolijst te worden onder leiding van 
Jason Rose. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid een deel 
van de auto onder handen te nemen. Rose: “Werk in vlakken 
van drie tot vier keer de padgrootte. Ga drie keer van links 
naar rechts en dan drie keer van boven naar beneden. Met 
een microvezeldoek veeg je het vervolgens uit. Let op dat je 
goede microvezeldoeken gebruikt, die voelen een beetje 
plakkerig. Het resultaat controleer je met behulp van een 
lampje. Dat richt je op de lak. Vervolgens kijk je onder een 
hoek van 45 graden naar de reflectie.” 
Ben je tevreden met het resultaat, dan ga je door naar het 
volgende vlak. Er zijn een aantal variabelen die je aan kunt 
passen. “Je hebt met polijstmachines de mogelijkheid om de 
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Het Rupes BigFoot Seminar vindt bij WSB Finishing Equip-
ment plaats. “We willen graag onze klanten naar een hoger 
niveau brengen, daarom organiseren we deze dag”, zegt 
salesmanager Edwin Heijkamp. Het seminar bestaat uit ver-
schillende workshops. Jason Rose, global director of training 
en Fabrizio Gagliardi, training manager bij Rupes, begelei-
den de aanwezigen bij de praktische workshops. Maar voor-
dat we starten aan de voertuigen en carrosseriedelen, krij-
gen we theorie. “Al sinds 70 jaar is Rupes gespecialiseerd in 
innovatieve gereedschappen. We focussen ons op opper-
vlaktebehandelingen zoals schuren en polijsten. De auto-
branche is onze belangrijkste markt. Alle producten, zowel 
onze machines als onze pasta’s en toebehoren, produceren 
we zelf”, zegt Gagliardi.
De Rupes BigFoot-polijstmachines staan centraal. Gagliardi 
begint met uitleg over roterende polijstmachines: “Een rote-
rende polijstmachine werkt het snelst, maar het gebruik er-
van vereist ervaring. De buitenkant draait sneller dan het 
midden van de polijstpad. Bij een 150 mm-variant draait de 
buitenkant met ruim 25 km/u bij 900 tpm. Je moet blijven 
bewegen, anders brand je door de lak heen. Roterende po-
lijstmachines, ook wel rotary’s genoemd, maken continu de-
zelfde beweging. Daardoor kunnen ze hologrammen in de 
lak veroorzaken. Vaak zie je dat bij randen, daar beweeg je 
langzamer waardoor de pad daar een paar keer vaker rond-
draait. Ondanks dat deze machines risico’s met zich mee-
brengen, zijn ze nog altijd populair. En als je weet waar je 
mee bezig bent, zijn ze prima te gebruiken.”
Gelukkig zijn er verschillende oplossingen om lakschade en 
hologrammen te voorkomen. Bij dual action apparaten vin-
den twee bewegingen tegelijkertijd plaats. De machine 
maakt dan ook een excentrische beweging. Dit wordt vooral 
bij schuurmachines gebruikt. De BigFoot maakt een excen-
trische beweging waarbij de polijstpad vrij kan roteren om 
zijn eigen as. “Daardoor maakt de pad nooit dezelfde bewe-

lak snel te verwijderen. Maar je wilt juist zoveel mogelijk lak 
op de auto laten zitten”, zegt Rose. “Een aantal variabelen 
ligt voor de hand. Draait de machine sneller, dan verwijder je 
meer lak. Dat is ook het geval als je meer druk uitoefent. De 
snelheid waarmee je de machine beweegt heeft ook in-
vloed. Beweeg je langzaam, dan verwijder je meer lak. Ver-
der kun je de hoek van de pad variëren, maar bij voorkeur 
hou je die vlak zodat hij normaal roteert.”
Andere variabelen die je kunt beïnvloeden zijn de hoeveel-
heid pasta, temperatuur (buiten of in de werkplaats) en de 
verwachting van de klant. “Wanneer ben je tevreden met 
het eindresultaat? Bespreek de eisen met de klant”, zegt 
Rose. Behalve extra pasta kun je ook vocht toevoegen. Een 
Supplemental Wetting Agent, zoals Rose het noemt. “Je spuit 
het residu op de lak nat met een watervernevelaar. Dat ver-
sterkt de werking van de pasta, zonder dat je extra pasta 
toevoegt. Wil je zo min mogelijk lak verwijderen, dan kun je 
de watervernevelaar beter laten staan”, waarschuwt Rose.

Elektrisch of pneumatisch
Het Rupes-productaanbod bestaat uit meer dan alleen de 
BigFoot. De BigFoot Mark II is een verbeterde versie die min-
der energie verbruikt, ergonomischer is en minder trilt dank-
zij een balansas. De LHR Mark II, zoals de BigFoot Mark II ook 
wel genoemd wordt, heeft een uitslag van 21 mm en een 
schuurzooldiameter van 150 mm. De kleinere variant is de 
LHR 15 Mark II, die, zoals de naam al doet vermoeden, een 
uitslag heeft van 15 mm en een schuurzooldiameter van 125 
mm. “Vroeger gebruikte je één tool voor de hele auto, de 
LHR 15 is daar perfect voor. Maar we zien een verschuiving 
naar het gebruik van meerdere tools. In dat geval kun je kie-
zen voor een LHR 21 voor grote oppervlakken en voor klei-
nere tools voor hoekjes en randjes. Een geschikt apparaat 
daarvoor is bijvoorbeeld de LHR75E Mini, een elektrische po-
lijstmachine voor 80 en 100 mm-pads en een uitslag van  
12 mm. Van de LHR 75 is ook een pneumatische variant ver-
krijgbaar. Die weegt door het ontbreken van de elektromo-
tor maar 650 gram, tegenover de 2,3 kg zware elektrische 

variant. Ook is het maximumtoerental twee keer zo hoog, 
namelijk 11.000 tpm in plaats van 5.500 tpm. Een aandachts-
punt bij de pneumatische variant is dat je een goede com-
pressor nodig hebt. En de uitslag is met 15 mm 3 mm groter 
dan die van de elektrische variant. Met de pneumatische va-
riant kun je heel snel werken, maar wat je kiest, is afhankelijk 
van je eigen voorkeur”, zegt Gagliardi. 

Hoekjes en het interieur
Het laatste nieuwe polijstproduct van Rupes is de BigFoot 
nano iBrid. Een compacte polijstmachine die zowel roterend 
als excentrisch roterend werkt. De schuurzooldiameter is 30 
of 50 mm. De nano is in twee versies verkrijgbaar, met een 
lange en met een korte nek. De naam iBrid dankt het  

Jason Rose legt uit hoe je de Rupes BigFoot Mark II bedient: “Je hoeft geen 
kracht te zetten en de handgreep aan de voorzijde heb je enkel nodig om 
het apparaat te sturen.”

De BigFoot nano iBrid is perfect voor polijsten van randen en het reinigen 
van het interieur. 

Het resultaat bekijk je door met een lampje op de lak te schijnen, vervolgens kijk je onder een 
hoek van 45 graden in de reflectie.
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Uiteraard ontbreken de pneumatische gereedschappen niet. De Ru-
pes LHR 75 heeft een maximumtoerental van 11.000 tpm. De werk-
druk is 6,2 bar. Een goede compressor met een tank van minimaal 
400 liter is aan te bevelen. 

Rose. “Controleer de lakdikte, dan heb je een indicatie. Zo’n 
apparaatje meet de gehele dikte, inclusief primer en blanke 
lak. Je wilt de dikte van de blanke lak weten. Daar zijn apar-
te tools voor, maar die zijn duur en de nauwkeurigheid laat 
soms te wensen over. Normaal gesproken mag je ervan uit-
gaan dat de helft van de totale lakdikte blanke lak is. Maar 
er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Is een auto ooit op-
nieuw gespoten? Of heeft een andere poetser de auto al 
eens onder handen genomen? En: reinig het oppervlak 
voor je gaat schuren.” 
De Rupes Skorpio III is een excentrisch roterende schuurma-
chine. Ook bij dit pneumatische apparaat werkt het lage 
gewicht in het voordeel, de machine glijdt soepel over de 
lak. “Begin met korrelgrootte 3.000, dat is voldoende om de 
lakstructuur te behouden. En zorg dat je voldoende extra 
discs hebt, zodat je ze tussendoor kunt vervangen. Werk je 
te lang door dan vervuilt je disc, waardoor zogenoemde 
pigtails kunnen ontstaan. Zie je dat er krassen ontstaan, 
stop dan direct en onderneem actie. Als je op dezelfde ma-
nier doorgaat, is de kans op meer schade groot. Je kunt bij-
voorbeeld een interface-pad van foam gebruiken tussen de 
schuurmachine en de schuurfilm. Andere aandachtspunten 
zijn de snelheid. Vermijd hoge snelheden en beperk de hoe-
veelheid water. Anders krijg je de maken met hydroplaning. 
Voorkom ook dat je teveel wegschuurt. Drie tot vier passa-
ges zijn voldoende. Ben je tevreden met het resultaat, dan 
kun je daarna gaan polijsten.”
Uiteraard mogen we alle apparatuur bij WSB Finishing 
Equipment testen. Het polijsten mag op auto’s van relaties, 
maar voor het schuren staan enkele bodypanelen opge-
steld. Rose: “Dat is de beste manier om te beginnen. Bij het 
schuren werk je met lage temperaturen, waardoor het niet 
schadelijk is voor de lak. Op losse onderdelen kun je goed 
oefenen. En mocht het toch misgaan, dan is het gelukkig 
niet de auto van de klant.”

apparaat aan het gebruik op zowel batterij als aan een ka-
bel. Rupes levert twee batterijen mee, waarmee je een half 
uur (per batterij) kunt werken. Is de batterij leeg, dan laad je 
die in 20 minuten weer op. Je kunt dus continu doorwerken. 
“De iBrid is ideaal voor bijvoorbeeld wielen, spoilers en het 
interieur. Met een paardenhaarborstel kun je de naden van 
lederen stoelen goed reinigen”, zegt Rose. 

Mentale blokkade bij schuren
Naast de polijstapparatuur biedt de fabrikant schuurmachi-
nes aan. “Daarmee kun je de oorspronkelijke lakkleur te-
voorschijn halen. “In de praktijk blijkt vaak dat autopoetsers 
niet graag schuren. Ze hebben een mentale blokkade. Toch 
kan er maar weinig misgaan, als je weet wat je doet”, zegt 

Soms zeggen afbeeldingen meer 
dan duizend woorden.

Eerst schuren met de Skorpio III (links), dan polijsten met de BigFoot (rechts).  
WSB Finishing Equipment stelde verschillende bodypanelen op om het schuren onder 
de knie te krijgen.


