
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

Er komt heel wat voor kijken voordat een bromfiets is gebouwd. Daar zijn vele honderden verschillende onderdelen voor nodig, allerlei speciale machines en een smak aan 
werkuren. In Nederland zijn twee bromfietsfabrikanten, t.w. Sparta en Batavus. Voorts zijn er nog bedrijven waar brommers worden "geassembleerd". Opgebouwd uit 
toegeleverde onderdelen. Bij de fabrikanten wordt een groot aantal van de onderdelen zelf gemaakt. Hoe dat in grote trekken in zijn werk gaat, hebben we bij Sparta bekeken. 
In eerste instantie wordt de bromfiets gemaakt in de tekenzaal. Daar wordt niet alleen de vorm van de brommer als geheel bepaald, maar daar wordt ook ieder onderdeel 
apart in tekening gebracht. Dit, omdat van ieder onderdeel moet worden bepaald wat de afmetingen zijn, hoe het zo efficiënt mogelijk kan worden gefabriceerd, hoeveel tijd 
daarvoor nodig is en welke materialen en gereedschappen moeten worden gebruikt. Je kan ten slotte wel iets heel moois ontwerpen, maar het moet ook nog een keer kunnen 
worden gemaakt. In de tekenzaal - de ontwerpafdeling - wordt de nieuw ontworpen bromfiets als het ware in piepkleine stukjes ontleed. Vervolgens wordt een heel 
fabricageschema opgesteld. Wordt uitgerekend hoeveel vloeroppervlak er nodig is de fabricage van bepaalde onderdelen,waar die onderdelen moeten worden gemaakt en 
onderdelen, waar die moeten worde wanneer ze bij de eindmontage terecht moeten komen. Aangezien het om vele honderden onderdelen en duizenden handelingen gaat, 
kan gerust worden gesteld dat er op zo'n ontwerpafdeling een kolossale taak wordt verricht. De eigenlijke productie begint bij het magazijn en de gereedschapmakerij. In het 
magazijn komen de materialen binnen waaruit de verschillende onderdelen worden gemaakt. Tientallen verschillende buizen (dunwandig, dikwandig, naadloos, met naad, 
verschillende diameters, verschillende kwaliteiten), boutjes, moertjes, plaatstaal, spaken, velgen enzovoorts. Materialen en onderdelen die dus niet door de brommerfabrikant 
zelf worden gemaakt, maar die elders worden gekocht. Wat Sparta betreft horen daar ook de motoren bij, die komen uit Duitsland. In de gereedschapmakerij worden de 
speciale gereedschappen en de matrijzen (vormen) gemaakt die nodig zijn om bepaalde onderdelen te fabriceren. Zo moeten voor alle uit plaatstaal geperste onderdelen 
mallen worden gemaakt. Het frame van een brommer is of van plaatstaal of van buis vervaardigd. In het eerste geval wordt op een grote pers met behulp van een mal het 
frame uit plaatstaal geperst. Dit gebeurt per framehelft. Elders in de fabriek worden die helften aan elkaar gelast. Buizenframes worden gemaakt uit stalen pijp die in de juiste 
vorm wordt gebogen, waarna het balhoofd etc. er aan wordt gelast. Voor het buigen van de buis bestaan verschillende machines. Mallen zorgen ervoor dat iedere buis op 
precies dezelfde wijze wordt gebogen. Afwijkingen worden niet toegestaan . Voortdurende controles halen eventueel gemaakte fouten er onherroepelijk uit. Ook tijdens het 
lassen is het frame in een mal geklemd. Een pers aan het begin van het productieproces maakt alle plaatwerkdelen, zoals b.v. frames, brandstof tanks, gereedschappen- 
kastjes en spatschermen. Het merendeel van deze onderdelen wordt uit twee helften gemaakt. Een brandstof tank b.v. bestaat uit twee helften. Het zou onmogelijk zijn die op 
de gebruikelijke manier en met de gebruikelijke materialen uit één stuk te maken. De twee helften worden later op een zeer speciale manier aan el kaar gelast. Dat gebeurt 
elektrisch tussen twee rollen, die de beide helften goed op elkaar houden. De tank rolt er als het ware automatisch tussen door en komt geheel vast gelast aan de andere kant 
uit de lasmachine. Op draaibanken en zaagmachines worden allerlei kleinere onderdelen klaar gemaakt. Hier zie je uit de ruwe buis bij voorbeeld een standaard verrijzen. Of 
een balhoofd. Het lakken van onderdelen gebeurt in een dompelbad. Door de gehele ververij is een soort lopende band aangebracht, waaraan de te verven onderdelen worden 
opgehangen. De lopende band voert de onderdelen door een verfbad. Aan de andere kant van de bak komen de onderdelen er, druipend van de grondverf, weer uit. De weg 
wordt vervolgd over een stel lekbakken naar een lange oven waarin de verf wordt gemoffeld bij een temperatuur van rond 80 graden Celsius. Hierna worden de onderdelen met 
de hand gecontroleerd en nageschuurd, voordat ze naar een dompelbad gaan, waarin de definitieve kleur wordt aangebracht. Na een tweede dompeling en een tweede moffel 
periode zijn de onderdelen in principe klaar voor montage. - Het achterspatscherm krijgt een aparte behandeling omdat daarvan het achterstukje wit moet zijn. Ook dit wordt 
gedompeld en gedroogd. Andere delen worden met de hand voorzien van transfers die o.a. het merk en type vermelden. Onderdelen die verchroomd moeten worden gaan 
naar de z.g. verchroomafdeling. Hier verdwijnen b.v. de sturen en, de veerpoten in verschillende baden om uiteindelijk langs chemische weg te worden voorzien van een 
hechte chroomlaag. Een heel aparte afdeling is die waar de wielen tot stand komen. Velgen en spaken worden niet zelf gemaakt, maar van elders betrokken. Het in elkaar 
zetten van de wielen gebeurt wel op de fabriek. Voor een groot deel zelfs automatisch. De "spaakmachine" kan echter niet nauwkeurig genoeg de spanning in de spaken gelijk 
krijgen, zodat het onmogelijk is machinaal tot volkomen slingervrije wielen te komen. Daarom wordt iedere spaak met de hand nagetrokken en op een balanceerbank gecon-
troleerd voordat de eindmontage begint. Zo groeit door de hele fabriek het aantal kant en klare onderdelen. En al die onderdelen gaan naar de eindmontage waar ze door een 
aantal vakmensen worden samengesteld tot complete bromfietsen. Is een brommer klaar, aan wordt hij getest op een proefbank. Bovendien wordt steekproefsgewijs 
ongeveer één op de , vijftien bromfietsen uitgebreid op de weg getest, zodat eventuele fabricagefouten direct worden ontdekt. Een aparte experimentele afdeling houdt zich 
nog bezig met het beproeven van nieuw ontworpen onderdelen voor toekomstige bromfietsen. Want voordat een brommer in productie wordt. genomen, zijn alle onderdelen 
al vele maanden getest op de proefbank en de weg. Dat alles is nodig om er zeker van te zijn dat de geleverde waar aan de hoogste eisen voldoet.  
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