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T E C H N I E K  > Onderstel > Wielen & Banden

Je zou het bijna vergeten, maar Europa heeft
meer doelstellingen dan het overeind houden van
de Euro. Zo moeten we met zijn allen op de weg
in 2020 20% minder CO2 uitstoten. En omdat 20%
van de energie die een auto gebruikt in het ver-
vormen en opwarmen van de banden gaat zitten,
gaat het komende EU-bandenlabel een belang-
rijke rol spelen bij het halen van die doelstelling.
In Europees verband wordt al vele jaren over
dat bandenlabel gepraat. Ook bandenfabrikanten
doen mee aan die gesprekken. Op hun voorstel
kwam er naast de rolweerstand ook een beoorde-
ling van de grip op nat wegdek op het label.
Om het label relevant te maken voor het lokale
milieu is het bandengeluid als derde item
 opgenomen. De levensduur is niet opgenomen
in het label. De reden: te veel testwerk. 
Op 1 november 2012 wordt het bandenlabel
 verplicht voor alle personenauto-, bestelauto- en
truckbanden die na 1 juli 2012 zijn geproduceerd.
Uitzonderingen zijn covers, off-roadbanden,
 racebanden, spijkerbanden, reservebanden,
 banden met snelheidsindex kleiner dan 80 km/h,
banden met velgdiameter kleiner dan 10 of groter
dan 25” en banden specifiek voor voertuigen van
voor 1990. 

Veel voorbereiding 
Op iedere band die de consument straks op een
verkooppunt kan zien, moet een sticker met het
bandenlabel zichtbaar zijn. Een band in opslag
hoeft geen sticker te hebben. Fabrikant Goodyear
maakt geen onderscheid. “Wij leveren straks al
onze banden met labelsticker”. Kan de consument
de band vooraf niet zien, dan moet de verkoper
hem voor de koop de labelinfo verstrekken. In alle
gevallen moet die info op de factuur staan of bij
de factuur overhandigd worden. Kortom, het
 bandenlabel vraagt voorbereiding in het auto-
en bandenbedrijf.
Ook voor bandenfabrikanten is er werk aan de
winkel. Ieder type band moet in iedere afzonder-
lijke maat getest worden op rolweerstand, grip op
nat en geluid. Zo moet Goodyear-Dunlop 10.000
banden testen. Kostenpost: 40 miljoen euro. Om
bandenfabrikanten de tijd te geven al die tests uit

te voeren, heeft Europa bepaald dat het banden-
label voor 1 mei 2012 niet gebruikt mag worden.
Pas vanaf die datum mogen voorlopers hun
 banden aanprijzen met groene labels.

Hoeveel beter is een band met groen label?
Om de verschillen tussen banden met goede
 scores en die met mindere scores op het label te
meten bezochten we het Luxemburgse testcen-
trum van Goodyear-Dunlop. Eerst de rolweer-
stand. Op een helling staan een witte en een
zwarte VW Golf. De witte staat op banden die op
rolweerstand label B of C scoren, de zwarte op
banden goed voor label F of G. Hoe ver ze uit-
rollen? De eerste 262 meter, de tweede 230 meter.
Indrukwekkend, maar Goodyear maakt het nog
concreter. “De witte auto gebruikt 7,5% minder
brandstof dan de zwarte.”

Voor geluid een vergelijkbaar proefje met
 opnieuw een witte en een zwarte VW Golf. Nu
 rollen ze één voor één met identieke snelheid
langs een microfoon op 7,5 meter afstand en 1,2
meter hoogte. De banden van de witte hebben
één geluidsgolfje op hun label. Daarmee produ-
ceert de auto 72,9 dB(A) in het voorbijrijden. De
zwarte, met banden goed voor twee golfjes, komt
aan 75,6 dB(A). Een verschil van 2,7 dB(A). Dat
klopt aardig, want een extra golfje staat voor 3
dB(A) extra voorbijrijdgeluid. Maar 3 decibel? Dat
lijkt niet indrukwekkend. Toch staat 3 dB(A) meer
voor tweemaal zoveel geluidsenergie. De zwarte
auto produceert dus bijna tweemaal zoveel watts
per vierkante meter aan geluid dan de witte.
Dat blijkt als twee witte auto’s, op de banden
met één golfje, op één meter afstand achter elkaar
voorbijrijden: 76,1 dB(A). >

Goodyear test voor groen label 
EU-bandenlabel vraagt voorbereiding

Het bandenlabel komt eraan. Op 1 november 2012 moet de consument op een band in de

showroom een labelsticker kunnen zien. En vanaf 1 mei 2012 mag zo’n label zichtbaar zijn. Wat

is het nut van zo’n label en welke stappen zijn nodig om het tijdig ingevoerd te krijgen? Op zijn

Road Safety Days gaf Goodyear antwoord op die vragen.

De grip op nat van een band wordt vergeleken met deze Standard Reference Test Tire (SRTT). Die was meer dan 20 jaar geleden op de
markt. Voor een A-label moet een band minimaal 55% beter scoren.
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Niet alles staat op het label 
Dan naar het natte gedeelte van het testcircuit.
Grip op nat doet meer vermoeden, maar de
 labelscore op dit onderdeel wordt alleen bepaald

door de remweg op nat wegdek. De handelbaar-
heid en het bochtgedrag op nat wegdek spelen
geen rol. Om die remweg op nat te testen staan
opnieuw een witte en een zwarte VW Golf klaar.

Onder de witte zit wat Goodyear noemt: “een high-
grade band”. Onder de zwarte een lowgrade band.
Als we willen weten welk merk en type komen we
niet ver. Net als bij de andere proeven zijn alle
 aanduidingen die daarover duidelijkheid kunnen
geven zorgvuldig van de banden  geslepen.
Voor een remtest vanaf 100 km/u op het
 kletsnatte wegdek heeft de auto op highgrade
banden 48 meter nodig. Die op de lowgrades
63 meter. “Het verschil wordt verklaard door de
 samenstelling van de band en door het profiel”,
legt  Goodyear uit. Maar wat gebeurt er als dat
profiel tot 4 mm is afgesleten? Dan zakt de
 highgrade band af tot exact diezelfde score als
de lowgrade met vol profiel: 63 meter. Bij 1,6 mm
loopt de  remweg zelfs met een highgrade-band
op tot een immense 118 meter. 
Heel mooi dus dat bandenlabel, maar zouden de
prestaties halverwege de levensduur er eigenlijk
ook niet op moeten? “Er staan drie criteria op het
label. Wij testen een band op wel 50 criteria”,
 antwoordt Jean-Pierre Jeusette, directeur van het
Goodyear testcentrum. Toch is hij blij met het
 bandenlabel: “Tot nu toe heeft de consument maar
één criterium: prijs. Straks krijgt hij er drie bij.”

Meer bandenlabel 
Meer weten over het EU-bandenlabel? AMT schreef eerder over de achtergrond. Kijk het
terug op www. AMT.nl/december2011. Goodyear organiseert informatieavonden om
auto- en bandenbedrijven voor te bereiden op het EU-bandenlabel. Bijwonen? Ook het in-
schrijfadres vindt u op www. AMT.nl/december2011. 
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Aan een aangepast EU-label speciaal voor winter-
banden wordt nog  gewerkt. Voor de invoering
wordt gemikt op 2016. Op dat label zou grip op nat
vervangen kunnen worden door een wintereigen-
schap. Op het testcentrum van Goodyear in Luxem-

burg bleek wel dat monteren van slechts twee win-
terbanden niet aan te raden is. Om dat te illustreren
daalt eerst een VW Golf op winterbanden met 35
km/h af op een gladde epoxybaan. In de bocht be-
neden hoor je de grip en de auto houdt zijn lijn. De

Golf op  zomerbanden slaagt daar niet in en vindt
pas weer grip als het epoxy overgaat in asfalt. Golf
 nummer drie heeft grip op zijn winterbanden op de
vooras, maar de achterkant op zomerbanden komt
aan de buitenkant voorbij, overstuur! Gas loslaten,
de primaire reactie van de meeste  automobilisten
maakt de situatie nog erger. Kortom, twee
 winterbanden, twee zomerbanden: niet doen!

Winterbanden op epoxy. De auto blijft in het spoor.

Ook banden met het aller-
beste label presteren onder
de maat als het profiel tot 1,6
mm is weggesleten. 

Op zomerbanden geen grip. Gevaarlijk: winterbanden voor, zomerbanden achter.  

Wintereigenschappen nog niet in label

Veel gestelde vraag: zien we
meteen na introductie van
het bandenlabel al A-labels,
of zijn de eisen daarvoor te
zwaar? Tot 1 mei zegt geen
enkele fabrikant daar iets
over. AMT wel: de witte Golf
hier rijdt op Goodyear’s met
een A voor grip op nat.
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