
Utfört av Mikael Sjögren, Andreas Hillby och Hasse Eklund

Jämförelse mellan 5–Bultad Ronal och Highgate

HighgateRonal

På någon meters avstånd utan centrumkåpor ser fälgarna slående lika ut. Det som avslöjar 
Highgate fälgen är lacken som drar lite åt rostfritt.



Synliga skillnader mellan Ronal och Highgate
1. På Ronal är centrumhålets fläns tunnare i djupled och ansatsen på flänsens baksida är konisk.

2. Highgate har en bredare fläns i djupled och ansatsen på insidan är plan. Alltså måste en Ronal centrumkåpa
anpassas om den ska passa Highgate fälgen.

3. Ekrarna har en vassare profil och avslutning mot navet samt är smalare på Ronal, 34.5 mm.

4. Ekrarna är något bredare 37 mm och rundare i formen på Highgate, mer Minilite stil över dem.

5. Highgate har en liten ansats, en fläns som inte finns på Ronal. Ansatsen verkar inte finnas på den fälg som 
Highgate visar i sin annons. Och den finns inte på deras ritning. ???
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6. Centrumhålet på Ronal fälgen är 0.5 mm mindre än Highgates.

7. Highgate fälgens bulthål har stålbussningar för att stå emot bättre.
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8. Ronal är ett par millimeter bredare än än Highgate och fälgbanorna har olika profil.
9. Den yttre diametern skiljer, Highgate verkar vara 4 mm mindre än Ronal.
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10. Man ser att insidorna av fälgarna skiljer sig.

11. Denna Highgate fälg hade ett område på 
insidan som verkade grynigt. Misstänkt 
gjutfel?
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Fälgen skäms inte för sig och med en Ronal
liknande svart centrumkåpa blir det riktigt 
snyggt. Man måste vara gravt märkesfixerad
för att hänga upp sig på de geometriska 
skillnader som hittats.

Att kosta på sig nytillverkade fälgar för 8.000-
12.000 + frakt är kanske ett allternativ till att 
köpa begagnade som dessutom kan behöva 
renoveras för en slant.

De som är intresserade hör av sig till 
Highgate SAABPart LTD

Värt att veta: För att de ska beställa hem 
fälgar krävs att de har beställning på minst 50 
fälgar.


