
56

Raivis Bahšteins

Roberts Spoģis jau skolas solā burtnīcu 
malas apzīmēja ar mašīnām. Šobrīd viņš ir 

pasaules klases dizaineris pasaules klases 
automašīnu industrijas uzņēmumā Vācijā. 

„Disku dizainerim jāizprot katra auto 
modeļa vēstījums, lai to var iebūvēt 
attiecīgajā riteņu dizainā, tādējādi 
iegūstot iespēju projektu īstenot. 
Laika gars un dizains kopā strādā kā 
mēraukla. Tas ir aizraujošs process 

un nepārtraukts treniņš, kas neļauj 
apstāties pie panākumiem, bet visu laiku 

uztur spriedzi,” viņš saka.
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Kāds bijis latviešu zēna gājums līdz pres-
tižo pasaules klases „Borbet” vieglmetāla 
disku dizaina veidošanai? 
Uzaugu Minsterē, mācījos Minsteres Latvie-
šu ģimnāzijā. Jau skolas laikā burtnīcas malas 
apzīmēju ar mašīnām, kas ne visai patika 
skolotājiem. Pabeidzu dizaina arodskolu un 
pēc armijas studēju to ar ievirzi uz autoindus-
triju. Jau tolaik izveidoju vairākus projektus, 
piemēram, mašīnas priekšējo paneli (mērogā 
1:1) un mašīnas modeļa projektu (mērogā 
1:3). Pēc studijām vairākus gadus strādāju 
pie brāļa mēbeļu dizaina firmā. Tur ieguvu 
labu pieredzi galdnieka amatā. Īsu laiku biju 
projektu menedžeris lielā vācu uzņēmumā, 
kas strādāja visas Eiropas lielajos izstāžu cen-
tros. Tur apguvu izstādes stendu dizainera 

amatu, bet nepārtraukti bija jāstrādā ar 
lielu darba laika trūkumu. 

Tagad jau sešus gadus esmu tur, kur 
vienmēr gribēju nokļūt – autoindus-
trijā. „Borbet GmbH” domāju un 
izstrādāju alumīnija disku dizainu, 
sākot ar skicēm uz papīra līdz 3D 
uzbūvei datorā.

Pastāsti par metāla ceļu, līdz tas 
nonāk uz asfalta kombinācijā ar 

spēkratu – kādas tehnoloģijas un 
pārbaudes pielieto?

Alumīniju pārsvarā saņemam no Dienvid-
amerikas. Rūpnīcā alumīnija stieņus izkausē 
īpašās krāsnīs. Šķidro alumīniju, vairāk nekā 
550 grādu karstu, ar nelielu spiedienu iespiež 
disku formās. Ar gaisa spiediena strūklu 
formu un vēl neapstrādāto disku dzesē. No 
liešanas ceha tas nonāk rentgena pārbaudē. 
Tad ceļo uz mehānisko apstrādi, kur diskus 
novirpo no iekšpuses un ārpuses. Turpat 
izurbj skrūvju caurumus un pieslīpē pēdējos 
nelīdzenumus.

Pirms lakošanas riteņus nomazgā no ražo-
šanas netīrumiem. Lakošana norit divos 
līmeņos: vispirms iededzina gruntslaku, tad 
sudraba laku un caurspīdīgo aizsarglaku. 
Beigu kontrolē pārbauda disku blīvumu un 
vizuālo izskatu. 

Ražošanas optimizācijas process sākas ar 
pirmo pārbaudes lējumu, jo jau pašus pirmos 
diskus pakļauj dažādām fiziskām izturības 
pārbaudēm, t.s. tehniskās lieces un riteņa 
smaguma trieciena testiem. Līdz ar to panāk 
ražošanas optimumu apmēram 97%.

Autolietu zinātāji lēš, ka „Borbet” diski ir 
nevis klasiski, bet sevišķi klasiski. Vai 
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tradīcijas ir uzņēmuma disku kvalitātes 
pamatpostulāts?
Tagadējā firmas īpašnieka Petera Vilhelma 
Borbeta vectēvs jau 19. gadsimta beigās 
dibināja metālliešanas rūpnīcu, bet alumī-
nija disku ražošanu firma „Borbet” uzsāka 
1979. gadā. No tā laika un joprojām ražo 
īsteno „Borbet” disku pasaules klasiķi 
“A-riteni”.

Kā mainās disku dizains gadu gaitā? Kas 
nosaka tendences un kādas ir jaunākās 
inovācijas „Borbet” disku izgatavošanā?
Mode mainās arī alumīnija diskiem. Pirms 
dažiem gadiem modē bija izteiktas pulētas 
riteņu apmales. Šodien diskiem jāizskatās 
optiski lieliem, spieķiem pēc iespējas mak-
simāli gariem. Tendence pagaidām arī iet 
uz “bi color”, ko veido tumši lakoti diski 
ar pulētu virsmu. Tendences un modi 
nosaka tirgus un mēs, dizaineri. 

Pie inovācijām pieskaitāms „Borbet” izga-
tavošanas jaunums, vārdā “nature wheel”. 
Pirms liešanas procesa formā ievieto kera-
mikas kodolu. Tādā veidā vienam ritenim 
ieekonomē vairākus kilogramus alumī-
nija un firma dod savu artavu ekoloģijā. 
Tieši tādus diskus mēs ražojam „AMG”, 
„BMW”, „Maybach”, „Mercedes Benz” un 
„Rolls Royce” autofirmām.

Latvijā atšķirībā no Vācijas, kur atrodas 
„Borbet” ražošanas centrs, autoceļi ne-
izceļas ar kvalitāti. Vai pēc skata gaisīgā 
vieglmetāla disku konstrukcija necieš 
no mūsu ceļu neprognozējamā seguma? 
Ceļu kvalitāte vai nekvalitāte pārsvarā 
iespaido riepas, mazāk diskus, lai gan Lat-
vijas neprognozējamiem segumiem mūsu 
“TS” ritenis ar deviņiem bieziem spieķiem 
būtu ieteicamāks nekā “FS” ritenis, kam 
ir pieci šauri filigrāni spieķi.

„VW Golf” lielāku par 17” riteni neieteik-
tu un „Porsche Cayenne” vai „BMW X5” 
pietiek ar 19” riteni, lai izbraukātu visus 
Latvijas ceļus. Izmēri gan dabūjami vēl 
daudz lielāki.

Kuri cilvēki par dzīves nepieciešamību 
uzskata savu auto apkalt ar „Borbet” 
pakaviem? Vai šī pasaulē un nu jau arī 
Latvijā populārā zīmola produkcija pie-
ejama ikvienam autoprieku baudītājam?
Tie ir individuālisti un autofani. Cil-
vēki, kuriem svarīgs ir mašīnas izskats 
un apnikuši melnie dzelzs diski. Latvijā 
daudzi brauc ar „Borbet” diskiem, bet to 
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nezina, jo uzņēmums veido diskus dau-
dziem pasaules autoražotājiem – „BMW”, 
„Audi”, „Ford”, „Mercedes Benz”, „Opel”, 
„Volkswagen”, „Volvo” u.c. Patiesībā 
“Borbet” zīmols aizņem tikai 7% no visa 
uzņēmumā saražotā, kas 2006. gadā bija 
11,8 miljoni disku. Esam viens no četriem 
pasaules lielākajiem ražotājiem. 

Ar ko „Borbet” uzņēmumam intere-
sants dizaineris latvietis Roberts Spoģis?

Sešu gadu laikā esmu izstrādājis aptuveni 
tūkstoti dažādu disku dizainu, no kuriem 
apstiprināti vairāk nekā 50 dizainu, tie 
tagad ripo pa visu pasauli. Viena daļa 
ir manis izstrādātie “Borbet” diski: BO 
001, CC, CWE, TS, X8, XA, XL modeļi, 
vēl vairāk ir visu veidu dizaini pasaules 
autoražotājiem „BMW”, „Citroen, „Ford”, 
„Jaguar”, „Kia”, „Mitsubishi”, „Opel”, 
„Subaru”, „Suzuki”, „Volkswagen” un 
citiem. Pēdējie jaunumi tikko parādīti 

“IAA”, pasaulē plašākajā autoizstādē 
Frankfurtē. Tur bija redzami arī mani 
jaunākie „Borbet” disku modeļi LV4 un 
LV5 – pasaule tos jau pieņēmusi īstenu 
trendu saimē. 

Varu sacīt – esmu atradis savu vietu au-
toindustrijā, kas sniedz lielu gandarījumu. 
Man ir aizraujošs šis cīniņš, jo dizaineru 
pasaulē netrūkst, bet lielo autoražotāju ir 
tik, cik ir. 
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