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RUBRIKtypsnitt

För att få en inblick i hur 
man lagar och bygger 
om aluminiumfälgar har 

vi besökt proffsen. I det här 
fallet började det för över åtta 
år sedan när en kille utanför 
Karlstad som håller på med 
aluminiumsvetsning fick in en 
skev fälg.

–Hur svårt kan det vara?
Med hjälp av svetskunskaper 

och en press för riktning 

Aluminiumfälgar 
är inte alltid 

absolut täta. Det 
gäller speciellt 

efter svetsning. 
Därför kan man 

pensla på någon 
tjock färg. Många 
gjutna fälgar från 

USA kan läcka och 
det skiljer mellan 
olika serier. Då är 

färg en bra lösning 
för att slippa 

en irriterande 
pyspunka.

Fälgspecial

Fälgspecial

Första momentet när en skev fälg 
lämnas för riktning är att mäta upp 
den i förhållande till fälgcentrum. Vid 
en visuell besiktning kan fälgen se 
bra ut men visas sig rejält skev när 
indikatorklockan kommer fram. Här 
markeras högsta respektive lägsta 
punkten.

Kall aluminium är känslig att försöka 
rikta. Precis som vid aluminiumsvetsning 
värms hela föremålen upp med gasol till 
cirka 100 grader. Eventuellt värms den 
delen som skall riktas lite mer.

Det kan skilja stort i hur hårt materialet är i olika 
aluminiumfälgar. Kunskapen kring detta får byggas 
upp med erfarenheten och det avgör förstås hur 
hårt man behöver pressa. Verktyget på bild är 
specialgjort och i botten finns ett mothåll som 
fördelar ut trycket på en större yta. För att passa 
olika storlekar av fälgar används olika mothåll.

Mindre 
skevhet 
riktas med 
fördel 
genom 
slag. 
Till det 
används 
en klubba 
med 
plasthu-
vud och 
det mesta 
sitter 
förstås i 
handen på 
den som 
håller i 
klubban.

Den här typen av vassare skada är faktiskt inte så vanlig. Den måste 
slås ut och sannolikt blir det sprickor vid ekrarnas fot mot fälgbanan. 
Sprickorna måste slipas ur och svetsas så timmarna rinner iväg. 
Därför är det ett gränsfall om en reparation av det här slaget lönar sig.

Breddning börjar förstås 
med att sticka av fälgen 
i en svarv anpassad för 
ändamålet. Breddning 
skall helst ske där 
fälgbanans diameter är 
som minst annars kan 
det bli svårt eller rent 
av omöjligt att montera 
däcken. Problem uppstår 
speciellt vid breddning 
utåt. Därför gäller det att 
lyssna både på den som 
breddar fälgar och den 
som ska montera däck.

En sexmillimeters magnesium-
legerad plåt formas i rullbock. 

Legeringen är viktig för att 
fälgarna skall tåla saltvatten. 

Längden på remsan har sitt 
eget liv. Det går inte att bara 
ta pi gånger diameter och tro 

att allt stämmer. Med rullbock 
blir inte ytterändarna rundade 

så man måste ta till längre 
och klippa bort tills allt passar 

perfekt. Fem stycken klackar 
har svetsats och svarvats på 

fälgen för att få något som 
centrera ringen.

Först svetsas innervarvet och sedan svarvas klackarna bort innan 
yttervarvet kan helsvetsas. Nästa moment är att svetsa på nya 
styrklackar på ringen för att centrera den andra delen av fälgen. 
Det är många moment för att få fälgen rund och fin.

Även magnesiumfälgar kan riktas, svetsas och breddas. Materialet 
kräver dock en långsam avkylning och därför läggs de i en speciell 
värmelåda under cirka 12 timmar.
Vid svetsning av både aluminium och magnesium krävs stor renhet 
och fritt från oxid.

Hos reparatören
Precis som med plåtfälgar kan man även renovera 
och modifiera aluminiumfälgar.

av Olof Professorn

av bilkarosser reparerades 
den första fälgen. Efter det 
utvecklades verksamheten 
med flera specialverktyg för 
att på ett enklare och mer 
rationellt sätt laga och bygga om 
aluminiumfälgar. Idag har hela 
verksamheten flyttat till Borås 
och heter Fälg & Plåtdoktorn 
(www.falgoplatdoktorn.se).

Det finns givetvis olika 
former av skador och vad som 

är vettigt att laga varierar. Finns 
fälgen kvar i produktion kan 
det, beroende på skadans art och 
storlek, ibland vara billigare att 
köpa nytt.

Moderna, stora fälgar med 
stumma lågprofilsdäck blir lätt 
skeva. 

Skador kan uppstå exempelvis 
om man kör på en hög skarv i 
körbanan med god fart. Fälgar 
med mycket offset inåt (gäller 

även utåt) är ganska veka 
längs bort från centrum. Andra 
vanliga fel på fälgar är vassa 
skador när någon kört på en 
kant. För övrigt lämnar folk 
in fälgar för breddning vilket 
även det har sina begränsningar. 
Det handlar framförallt om 
svårigheten att montera däck.
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