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Bumper volgt carrosserievorm niet: wat doe je eraan?

De achterliggende gedachte zal onge-
twijfeld in orde geweest zijn, het resul-
taat is echter een beetje 'krom'. Of
eigenlijk ook weer niet... 
We zitten met een voorbumper van een 
Porsche 356, die na schade keurig 
hersteld is. De ronding van de 
bumper is echter niet meer gelijk aan
de vorm van de Porsche-neus, dus werd
Norbert erbij gehaald om het één en
ander 'naar de smaak van de eigenaar'
aan te passen. Hij legde de klus vast op
de gevoelige plaat.

1 
Na schade is de originele bumper van de
auto uitgedeukt, maar heeft daardoor
een nogal vreemde, 'rechte' vorm gekre-
gen. De bumper sluit niet mooi aan op de

contouren van de neuspartij, wat de eigenaar van de
auto gerectificeerd wil zien. Een andere bumper
blijkt echter ook niet helemaal de vorm van de neus
te volgen, zodat ervoor gekozen wordt de originele
bumper aan te passen. Hierdoor zou de bumper wat
betreft vorm af kunnen gaan wijken van de oor-
spronkelijke vorm; een kenner vertelde Norbert eens
dat de bumpers af-fabriek al niet de belijning van de
neus volgde en aan de buitenkant duidelijk van de
carrosserie afstonden.
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2 
Om de bumper een ronder
verloop te geven, moet het
metaal gekrompen worden.
Dit is alleen in het midden van

de bumper gedaan. De binnenrand van de
bumper is naar buiten gevouwen, zodat
deze met de krimp-/rekmachine bewerkt
kan worden.

3 
Hier ziet u één van de
twee bekken waarmee
metaal gekrompen of
gerekt wordt. Deze

bek is van de achterkant gefoto-
grafeerd, zodat de vier stempels
goed te zien zijn. Het drukopper-
vlak van zo'n stempel is getand,
zodat er veel grip op het materi-
aal is. Door de arm van de krimp-
/rekmachine naar beneden te
drukken, worden de stempels bij
het krimpen naar elkaar toe, en
bij het rekken uit elkaar gedrukt.
Door deze beweging van de stem-
pels wordt het materiaal van de
plaat gekrompen of gerekt. 4 

Hier ziet u gedemonstreerd wat er met een rechte
strook metaal gebeurt als je hem krimpt. De radi-
us kan worden aangepast naar gelang je meer
druk uitoefent of door de strook metaal meerdere

keren op hetzelfde punt te krimpen.

5 
Omdat bij het krimpen met de krimp-/rekmachine
alleen de buitenste rand bewerkt kan worden, is in het
onbewerkte deel spanning ontstaan. Hierdoor is het
materiaal

op sommige punten ligt
op gaan bollen. Deze
bollingen zijn op hun
beurt weer gekrompen
met de autogene las-
vlam. Je kunt het
materiaal net zo lang
bewerken tot het weer
helemaal strak is. In dit
geval heeft het zo'n 14
uur gekost om de bum-
per in de bedoelde
vorm te krijgen, waar-
van een groot deel van
de tijd in beslag is

genomen door het krimpen met de autogene lasvlam. Omdat je
werkt met aardig dik materiaal, laat het zich natuurlijk niet zo
gemakkelijk bewerken...
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6 
De bumperrozetten moeten bij montage natuurlijk ook
weer netjes aansluiten, zonder kieren. Voordat de bum-
per zodanig hersteld is dat de rozetten weer mooi aan-
sluiten, zijn we

weer een paar uurtjes verder.
In dit geval zal de bumper
gelakt worden en niet ver-
chroomd. In dit geval wordt de
bumper vóór het lakproces
eerst nog voorbehandeld met
grondlak en filler. De laatste
oneffenheden kunnen tijdens
deze voorbehandeling worden
weggewerkt. Zou de bumper
verchroomd moeten worden,
moet wél een volkomen strak-
ke bumper aangeleverd wor-
den. In dat geval zou de bum-
per eerst een aantal maal ver-
koperd kunnen worden en
geslepen, alvorens verchroomd
te worden. Op deze manier

zou de bumper ook wel strak gemaakt kunnen worden, maar dat is
gezien het aantal bewerkingen een kostbare aangelegenheid.
Bovendien hoort de bumper op deze Porsche gewoon gelakt te zijn.

7 
Hier valt goed te zien dat de bumper netjes aansluit met de carrosserie. De
afstand tussen de bumper en de neus is over het gehele bereik een stuk klei-
ner geworden én bovendien overal gelijk.

Voor vragen en
cursussen

Meer algemene informatie over lassen,
plaatwerken of andere klussen met
auto- of motormetaal kunt u vinden op
Nobert Wennink's eigen website: surf
naar www.mobylas.nl. Hierop vindt u
ook de laatst verschenen artikelen uit
deze rubriek van Klassiek & Techniek.
Op de website van Norbert Wennink
kunt u zich tevens aanmelden voor een
cursus lassen en/of plaatwerken, voor
beginners en gevorderden. Norbert
Wennink geeft tevens een cursus waar-
in speciaal aandacht gegeven wordt
aan het vertinnen van plaatdelen. Spe-
ciale wensen zijn bespreekbaar. Deze
opleiding zal plaatsvinden op een door-
deweekse avond, in Eemnes (nabij Hil-
versum). Meer weten? Stuur dan een e-
mail naar info@mobylas.nl. Bellen kan
natuurlijk ook: 035-533 5302 (tijdens
kantooruren) of 0629-508 723 (vanaf
20.00 uur).


