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Bewegen we ons voort op wielen, dan is de kans groot dat deze geveerd 
zijn. Vering zit niet alleen in de banden maar natuurlijk ook in de 
gemonteerde vering. Echter, hoe werkt dit eigenlijk? Wij hopen wat 
opheldering te geven!

DE DRIE C’S
Nu heeft ondergetekende een tech- 
nische achtergrond maar dat wilt 
helaas niet zeggen dat ik ook meteen 
erg technisch onderlegd ben. Om 
iets meer over vering te weten te  
komen reed ik onlangs richting het  
Limburgse Weert naar TFX Suspension 
waar er niet alleen schokdempers 
worden ontwikkeld maar ook worden 
geconstrueerd! 
In het Engels gebruiken we de drie 
C’s over de toepassing van vering: 
comfort, contact en control. Comfort 
want wanneer je over slecht wegdek  

rijdt wil je niet door elkaar worden 
geschud en hou je het graag comfor- 
tabel. Contact want het allerbelang- 
rijkste is het contact met het weg-
dek waarmee we direct uitkomen 
op control, hetgeen dat je behoudt 
wanneer de wielen contact blijven 
houden met het wegdek. De spiraal- 
veer op de schokdemper zorgt voor 
de energieopslag welke ontstaat 
wanneer er een ‘oneffenheid’ wordt 
opgevangen. Zou je alleen met spiraal- 
veren rijden dan zou je echter al snel 
zeeziek worden en zou je continu 
heen en weer worden geschud. De 

In het magazijn worden de juiste onderdelen verzameld
Een beetje loctite moet er voor zorgen dat de onder-
delen niet uit elkaar trillen

Het binnenwerk van de demper wordt goed ingevet 
en vervolgens in de buitenhuls geschoven

Om vervolgens door middel van speciaal gereed-
schap in elkaar te worden gedraaid

Het vulapparaat/vacuüm-vulmachine

opgeslagen energie welke door de  
spiraalveer wordt opgevangen moet 
echter ook weer ‘vrijgelaten’ worden. 
Hier zorgt de demper weer voor. 
Deze door olie gevulde demper zorgt 
er voor dat de veer weer terug wordt 
gebracht naar zijn oorspronkelijke 
vorm waardoor het voertuig vlak 
wordt gehouden en je niet eindeloos 
heen en weer blijft deinen. 

WEERSTAND
De bovenzijde van de schokdemper 
zit gemonteerd aan het voertuig en  
daarmee is dit de afgeveerde massa.  

Door de beweging van deze massa 
ten opzichte van de onafgeveerde 
massa, oftewel de wielophanging 
aan de onderzijde, wordt met behulp 
van een stang en een zuiger in de af- 
gesloten en met olie gevulde demper- 
pijp op en neer geschoven. Deze 
zuiger bevat boringen en veerkleppen  
waardoor de vloeistof van de ene 
naar de andere ruimte wordt geperst.  
Door de boringen ontstaat er een 
bepaalde weerstand waardoor de  
beweging wordt afgeremd. De grootte  
van de boringen en de veerkleppen  
(maar ook de gebruikte veer) bepalen 
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wordt op de door TFX Suspension 
bepaalde plaats de scheidingszuiger 
geplaatst tussen de olie en de later  
ingeperste N2 stikstof om de demper  
op druk te zetten. Wanneer dit proces 
is afgewerkt kunnen de spiraalveer  
en de demper tot één geheel worden  
vervaardigd. Opnieuw met speciaal 
gereedschap en nu kunnen we uit- 
eindelijk ook het eindproduct aan- 
schouwen. Na een laatste check  
is de schokdemper klaar om af te  
leveren of ter plekke op de fiets van  
de klant te monteren. Tussen aan- 
vraag en levering zitten meestal 
twee weken, een zeer acceptabele 
levertijd voor een custom made 
schokdemper. Aangezien het bedrijf  
erg actief is in de racerij, zowel weg- 
race als op ATV gebied komt er ook  
nog veel testwerk aan te pas. Tech- 
nische man Hans-Dieter Fischer welke 
samen Alex Meijs TFX Suspension  
heeft opgericht kan hier zijn tech- 
nische ervaring laten spreken en is 
desgewenst ook aanwezig bij het  
nodige testwerk. Het bedrijf pro-
beert op te boksen tegen de grote  
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Met een elektronische schuifmaat wordt de hoogte 
van de zuigerwand bepaald Om vervolgens N2 stikstof in te spuiten om de demper op druk te zetten De spiraalveer kan nu over de demper worden geschoven

Om deze vervolgens klem te zetten en vast te monteren, 
aldaar het eindresultaat De Deen Niklas Sølvsten rijdt naar volle tevredenheid met TFX

de weerstand en het comfort van 
de demping. Uiteraard is de mate 
waarop dit gebeurt per schokdemper 
en instelling afhankelijk, oftewel 
op slecht en ruig wegdek heb je een  
andere schokdemper of instelling 
nodig als wanneer je op een circuit 
actief bent met een asfaltlaag zo glad 
als een biljartlaken. 
TFX Suspension welke zijn oorsprong 
vindt in het oude Technoflex kan en 
weet voor elke situatie een juiste 
schokdemper te ontwikkelen en te  
leveren. In tegenstelling tot andere  
bedrijven waar je over het algemeen  
een kant en klare schokdemper koopt 
gaat men hier wat dieper in op de 
eisen van de klant. Zo is het niet al-
leen belangrijk om te weten waar de  
klant zijn tweewieler (of vierwieler)  
voor gebruikt maar is het ook erg 
belangrijk wat de rijcapaciteiten en 
het gewicht van de klant plus even-
tuele bagage is. Oftewel iemand 
die elke dag met zijn tweewieler 
hetzelfde woon-werk ritje maakt 
heeft waarschijnlijk andere eisen 
als de rijder die in het weekend zijn 
motor of scooter pakt om die bochtige 
bergenpas op te zoeken.

DE AANVRAAG
Na een aanvraag van een schok-
demper wordt er contact gezocht 
met de klant waarnaar er een keuze 
wordt gemaakt welke schokdemper 
en standaard instelling het beste 
bij de wensen van de klant past. Als 
de order verwerkt is worden er in 
het magazijn alle nodige onderdelen 
bij elkaar verzameld en worden door  
middel van een checklist alle onder- 
delen gecontroleerd en afgevinkt. 
Nu maken we de stap naar de werk- 
plaats, stiekem het leukste gedeelte 
om van dichtbij mee te kijken. Hier 
worden de verschillende onderdelen 
waaruit de schokdemper bestaat 
vakkundig opgebouwd. Ook vindt 
hier het vullen van de demper plaats. 
Iets wat wordt gedaan door middel 
van een vacuüm  vulmachine. Eerst 
wordt er een vacuüm gecreëerd 
waarnaar er vervolgens de olie wordt 
ingepompt. Een cyclus welke twee 
keer wordt herhaald en vervolgens 
gecontroleerd om te zorgen dat er  
geen lucht is achtergebleven. Hierna 

fabrikanten in deze wereld en probeert  
zich door hun persoonlijke aanpak te  
onderscheiden van de rest. Hetgeen  
geresulteerd heeft in prima pres-
taties van hun rijder(s) in zowel de 
scooter- en motorraces maar ook 
zeker op het gebied van ATV.

SUCCES VEREN! 
Een goed voorbeeld van wie succes- 
vol gebruik maakt van veren van 
TFX is Jay Gröpl. Sinds 2011 is deze 
Oostenrijkse coureur succesvol 
bezig met zijn Polaris Scrambler. 
Vorig jaar mocht hij zich zelfs nog het 
DMV-ATV-Cross Country kampioen  
noemen. Ook dit jaar wist hij de over- 
winningen bij het GCC (German Cross  
Country) in de ATV klasse aan elkaar  
te rijgen! Ook verder van huis is TFX  
opgevallen want ook de Italiaan Aldo  
Lami (winnaar Italian BAJA 2016) 
en opkomende talenten als de Deen  
Niklas Sølvsten en Henriette Trosthoel 
maken inmiddels gebruik van de 
veren uit het Limburgse Weert. Als  
ik de Deen Niklas Sølvsten vraag 
naar de reden waarom hij de schok- 

dempers van TFX prefereert boven 
die van andere leveranciers is hij 
overduidelijk: “De reden dat ik met  
schokdempers van TFX rijd is simpel,  
het zijn namelijk de beste schok-
dempers die ik ooit heb gehad! Ik 
kan op meerdere ondergronden 
rijden zonder van veren te wisselen. 
Mijn mening is dan ook dat ze op dit 
moment de beste veren aanbieden 
die er zijn. Ik kan er mee lezen en  
schrijven en ik rijd er nu mee sinds  
2013. Bovendien staan ze bekend 
om de goede service en leveren ze  
keer op keer weer goed werk af, voor  
mij dus geen andere veren meer!” 
Op het moment van schrijven is net 
de 24u race verreden in Polen van 
het Gorm Open kampioenschap. 
Met drie teams aan de start welke 
gebruik maken van de TFX veren, 
beginnen ze een serieuze speler 
te worden. Wil je weten hoe het de 
teams is vergaan? Lees de uitslagen 
op onze website!

Met dank aan TFX Suspension x


