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Schepers Wheel Service

Schepers Wheel Service is een ban-

dencentrale gelegen vlakbij het cen-

trum van Bolderberg op enkele kilome-

ters van het Circuit van Zolder.

30 jaar geleden startte Johan Sche-

pers als zelfstandige in de garage bij 

zijn ouders thuis. Enkele jaren later 

verhuisde hij naar Stokrooie waar hij 

samen met zijn echtgenote Elly de ban-

dencentrale verder uitbouwde. Door 

de jaren heen vonden steeds meer en 

meer mensen hun weg naar Schepers 

Wheel Service. Want wie naar ‘Sche-

perke’ kwam, kon er van op aan dat hij 

snel en goed geholpen was. 

Maar om deze service te kunnen blij-

ven bieden moest het bedrijf verhui-

zen. En de ideale plaats bood zich aan 

in Bolderberg, waardoor de toenmalige 

eenmanszaak kon uitgroeien tot een 

succesvolle KMO met 9 werknemers. 

Stuk voor stuk hulpvaardige mensen 

geselecteerd op motivatie en kennis.

Bandencentrale

Zowel garages, firma’s, particulieren 

als leasings kunnen bij SWS terecht 

voor bijna alle bandenmaten en vel-

gen binnen het gamma auto, 4x4 en 

bestelwagen. Ook bouten, moeren en 

centreerringen bieden zij standaard 

in stock aan. Indien een klant een 

niet courante maat van centreerring 

nodig heeft, zal deze de dag zelf nog 

gemaakt worden. Op deze manier 

trachten zij elke klant onmiddellijk ver-

der te helpen.

Velgen hersteldienst

Door jarenlange ervaring hebben zij 

zich steeds meer en meer gespeciali-

seerd in het herstellen van velgen om 

aan de behoefte van de klant te vol-

doen. Denk hierbij vooral aan het pro-

bleem van steenslag, winterschade, 

roest, enz. maar ook kromme velgen 

en borduurschade. Voor heel wat 

onder ons zou dit resulteren in de aan-

schaf van nieuwe velgen. Maar niet bij 

Schepers Wheel Service.

Velgen richten

Een borduur is snel meegenomen, 

maar ook gaten in het wegdek of een 

ongeval kunnen de basis zijn van een 

kromme velg. Reeds jaren biedt SWS 

de oplossing voor heel wat kromme 

velgen. Zij beschikken over een richt-

machine die velgen terug in hun oor-

spronkelijke ronde vorm duwt. 

Velgen bijwerken of poeder-
coaten

Allereerst zal er een verschil gemaakt 

worden tussen de aard van de scha-

de. Indien de velg slechts een lichte 

schade heeft, zal deze plaatselijk wor-

den bijgewerkt. Is er echter sprake van 

meerdere velgen of is er zwaardere 

schade, dan worden de velgen volledig 

terug gelakt. Hiervoor beschikt SWS 

sinds 2014 over een eigen poedercoat-

installatie.

Poedercoaten is een milieubewuste 

keuze. Zo komen er geen organische 

oplosmiddelen vrij omdat er geen che-

mische additieven gebruikt worden. 

Bovendien is de laklaag zeer hard, 

kras- en stootvast en bijzonder duur-

zaam. Dit maakt dan ook dat de velgen 

beschermd worden tegen corrosie en 

extreme weersomstandigheden. 

Het proces van poedercoaten bestaat, 

zoals bekend, uit meerdere belangrijke 

stappen. Zo zal eerst de velg volledig 

gezandstraald worden. Op die manier 

kunnen gebarsten velgen eveneens 

uitgesloten worden. Daarna worden 

de laklagen aangebracht. Eerst de 

grondlaag (hechtingslaag), vervolgens 

de basis laag (de gekozen tint) en uit-

eindelijk de vernislaag. Ook hierin biedt 

SWS drie mogelijke afwerkingen, met 

name glans, satijn of matte afwerking. 

Indien de velgen op het einde niet vol-

doen aan hun verwachtingen, dan start 

de procedure van voor af aan want 

Schepers Wheel Service wil garant 

staan voor een goede afwerking.

CNC machine

Vanaf oktober 2016 start SWS met een 

gloednieuwe aangepaste CNC machi-

ne. Deze volledig computergestuurde 

machine, stelt hun in staat om velgen 

op diverse manieren aan te passen. Zo 

kunnen zij gepolierde velgen opnieuw 

in hoogglans afdraaien. Hierbij zal de 

beschadigde laag op de velg volledig 

worden weggehaald en vervolgens 

terug van een vernislaag voorzien wor-

den. De CNC machine maakt het even-

eens mogelijk om het centergat van 

velgen alsook de ET aan te passen. Het 

gebeurd wel eens dat velgen buiten de 

wielkassen komen. Dit gebeurd als de 

ET (offset) van de velg te laag is. In dit 

geval zal er met behulp van de CNC 

machine enkele millimeters afgedraaid 

worden waardoor de ET van de velg 

verhoogt en dus de velg dieper komt te 

liggen in de wielkassen.

Dankzij al deze technologie en hun 

gespecialiseerd team is Schepers 

Wheel Service niet langer afhankelijk 

van externe firma’s. Op zijn beurt resul-

teert dit in kortere wachttijden.
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Johan Schepers


