www.moogproducts.com

Lichte voertuigen

Stuurinrichting
Steering

Suspension

General information

Tips van een expert
Axial rods

Easy Solutions Bulletin

Wheel end bearings
Expert tips

Wishbone

Drag Links and Centre Arms

Tie rod ends

Repair kits

Stabilizer Link Bars

Ball joint

Rubber-to-Metal

Tie rod assemblies

Track control arms

V-Torque rods

Steering Rack
Gaiter Kits

Wieluitlijning: tips van experts en probleemopsporing
General information

Expert tips

Wishbone

Repair kits

Een juiste wieluitlijning bespaart geld en
zorgt voor blije klanten!
Een wieluitlijning bestaat uit het zodanig
aanpassen van de hoeken van de wielen dat
ze binnen de specificaties van de autofabrikant
vallen. Het doel van deze aanpassingen is
ervoor te zorgen dat het voertuig niet meer
naar een kant trekt. Dit kan namelijk slijtage
aan de banden en van de stuurinrichtings- en
wielophangingsonderdelen veroorzaken. De
aanpassingen zorgen dus voor een uitstekende
wegligging. Alle nieuwe voertuigen verlaten de
fabriek met een gecontroleerde en aangepaste
uitlijning.

Uitdaging
Elk ernstig rijongeval en elke vervanging van stuurinrichtings- en wielophangingsonderdelen
rechtvaardigt een wieluitlijning, zelfs als de onderdelen niet verstelbaar zijn. Het niet uitvoeren van deze
wieluitlijning kan resulteren in wielvlucht- en inspoorspecificaties die buiten de limieten van de fabrikant afdrijven.
Dit kan leiden tot trekken van het voertuig en vroegtijdige slijtage van de band en wielophangingsonderdelen.
Mogelijk hebben bestuurders deze defecten eerst niet door, maar na enige gebruikstijd kan dit leiden tot
ongelijkmatige bandslijtage en het naar links of rechts trekken/afwijken van het voertuig. Bandslijtage
leidt tot het vaak moeten vervangen van banden, en trek/afdrijving leidt tot voortijdige slijtage van
wielophangingsonderdelen, hetgeen tot meer onnodige kosten voor de eigenaar leidt. Het trekken van
het voertuig veroorzaakt irritatie en/of vermoeidheid tijdens het rijden, en de onjuiste inflatie en rotatie van
de banden kan een negatief effect op het brandstofverbruik hebben.

Eenvoudige oplossingen
Zorg ervoor dat een volledige wieluitlijning nauwkeurig en met de juiste technische normen is uitgevoerd na het
vervangen van de onderdelen van de stuurinrichting en de wielophanging.
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Het interpreteren van bandslijtagepatronen die samenhangen met problemen door een onjuiste
uitlijning van wielen en chassisonderdelen.
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Probleem

Oorzaak

Veerslijtage

Onjuiste insporing

Corrigerende actie

Corrigeer de insporingsinstelling en voer een wieluitlijning uit.
Controleer en vervang zo nodig de bussen in het voorste
wielophangingssysteem om herhaling te voorkomen.
De dunne buiten- of binnenrand van de band is versleten.
Elke spoorbreedtestrip heeft een afgeronde rand aan een
kant en een scherpe rand aan de andere kant.
Slijtage aan een kant

Overmatige wielvlucht
Voer een wieluitlijning uit.
Controleer de schokdempers, de fuseekogels en controlearmbussen op slijtage.
Vervang de versleten onderdelen.

De buiten- of binnenstrippen van de band verslijten sneller
dan de rest van de band.
Slijtage in het midden

Er is overdruk in de banden
Controleer de druk in de banden.
Verwijder lucht als er een te hoge druk in de banden wordt
gemeten.

Strippen verdwenen uit het midden van de band.

Randslijtage

De banden hebben te weinig lucht
Controleer de druk in de banden. Voeg lucht toe als er te
weinig druk in de banden wordt gemeten.
Controleer of er geen stuurinrichtingsonderdelen zijn gebogen
of versleten om herhaling te voorkomen.
Voer een wieluitlijning uit.

Strippen verdwenen uit beide kanten van de band.

Cupslijtage

Versleten of verbogen
wielophangingsonderdelen
Controleer en vervang de stuurinrichtings- en wielophangingsonderdelen.
Voer een wieluitlijning uit.

Schulpvormige inclinaties of cuppen rond de rand van
de spoorbreedte aan de ene of andere kant.
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