
AMT | 2012 www.amt.nl
70 www.amt.nl/maart2012AMT | 2012

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

Op uitnodiging van Bridgestone zijn we in Zwe-
den. In Vidsel om precies te zijn, ongeveer 90 kilo-
meter onder de poolcirkel. Met minimaal twee
meter sneeuw en een buitentemperatuur van
maximaal -25°C in de wintermaanden, een ideale
omgeving voor het testen van winterbanden. 
Zo dacht Bridgestone er ook over. Arctic Falls, 
eigenaar van het gebied werd benaderd en in
overleg werd het testterrein ingetekend. Bomen
werden gekapt, kantoren en garages gebouwd.
Arctic Falls bleef eigenaar en verzorgt het onder-
houd en de preparatie van de testbanen. 
Bridgestone huurt het terrein exclusief af.

Dichter bij de eindgebruiker
Vivian van Kaam: “De consument kent ons merk
nog vooral van de Formule 1. Daardoor ontstaat
een sportief beeld bij onze banden. Echter nadat
we uit de Formule 1 zijn gestapt, is er een omslag
binnen het bedrijf gemaakt met betrekking tot de
uitstraling naar buiten. Onze pay-off ‘Passion for
Excellence’ werd: ‘Your Yourney, Our Passion’. We
willen dichter bij de eindgebruiker staan. Zijn reis,
of het nu in de sneeuw of in de volle zon is, is onze
passie. Daarnaast sponsoren we het FIS Alpine Ski
World Cup–evenement om bij wintersporters
meer naamsbekendheid te krijgen.”

Vraag naar winterbanden
De winterband is met een opmars bezig. Waar in
de jaren ‘90 de winterband nog als luxe werd ge-
zien, groeit nu de vraag. Bridgestone: “Er is de laat-
ste jaren een verschuiving merkbaar. In 2007 gaf
26% van de deelnemers in een onderzoek aan, de
winterband te prefereren in het winterseizoen. 
In 2011 is dit percentage gegroeid naar 36. 
Daarnaast was de vraag naar winterbanden in
2011 twee keer hoger dan in 2007. Er zit groei in
de winterbandensector, vandaar dat we ons win-
terbandenaanbod willen versterken”.

Ontwikkeling verkort
Naast meer bekendheid bij de eindgebruiker
werkt Bridgestone aan een verkorte ontwikke-
lingsperiode. De ontwikkelingscyclus van de
winterband kan dankzij de nieuwe testfaciliteit

aanzienlijk verkort worden. “Theoretisch kunnen
we in één winter alle omstandigheden goed tes-
ten. Het aanbod blijft hierdoor actueel en nieuwe
technologie kan sneller op de markt worden
geïntroduceerd.”

Testfaciliteiten
Bridgestone heeft diverse testcentra. Van de zoge-
naamde ‘proving grounds’, waar de banden in
praktijksituaties worden getest, tot diverse techni-
sche centra. In Rome zitten beide testcentra waar
vooral de zomerbanden en sportieve banden wor-
den getest. “Een band ontwikkelen op de tekenta-
fel is één, maar het juiste compromis vinden tus-
sen eigenschappen als rolweerstand, duurzaam-
heid en grip op nat vraagt veel testwerk. Vandaar
dat we sinds 2009 de nieuwe locatie in Zweden in
gebruik hebben.”

De noordelijke proving ground
Het Noordelijk gelegen Zweedse testterrein is na-
tuurlijk specifiek bedoeld voor het testen van ban-

den op sneeuw en ijs. Zo is er een circuit met ijs
als ondergrond en twee sneeuwcircuits. Er is een
‘high speed track’ van enkele honderden meters
lang, maar ook een circuit vol hellingen ontbreekt
niet. Elke winterse situatie van losse tot aangere-
den sneeuw is beschikbaar.
In tegenstelling tot andere noordelijke testcircuits
ligt dit terrein niet op een bevroren meer. Zo hoeft
er niet gewacht te worden tot het ijs dik genoeg is
en kan er per jaar veertien tot zeventien weken 
getest worden, van november tot maart. 
Weerstations en sensoren voor lucht- en bodem-

Bridgestone werkt aan de beste winterband
Sneeuw en diepvriestemperaturen: dé omgeving voor de winterband

Bridgestone wil bij de top van de markt horen. Na een subtiele verandering van het logo en

het onderschrift, moet Bridgestone een persoonlijker gevoel uitstralen. “Meer betrokkenheid

van de consument bij het merk”, zegt persvoorlichtster Vivian van Kaam. Ook op technisch

 gebied werkt Bridgestone hard aan verbetering.

Bridgestone huurt het testcircuit bij Vidsel exclusief af voor de
komende jaren.

Acht Audi A3 sportbacks. Vier
met de Blizzak LM-30 band,
vier voorzien van een proto-
type winterband.
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temperatuur zorgen voor een actuele bewaking
van de omstandigheden. Op het terrein bevindt
zich verder een volledig uitgeruste werkplaats en
er zijn kantoren voor technici. Gedurende de test-
periode zijn er zeven tot negen ingenieurs, tech-
nici en coureurs aanwezig van het technisch cen-
trum in Rome.

Objectieve meting helpt subjectieve
 waarneming
Hoe wordt er gemeten? Traditioneel werd een band
een score toegekend door de testrijder. Bij deze
subjectieve meting gaf de bestuurder rapportcijfers
over stuurrespons, bochtstabiliteit en grip. Hieruit
rezen dan vragen: “Waarom voelt de bestuurder
een betere bestuurbaarheid? Waarom volgt de
auto de bocht beter?” Lastig te kwantificeren.
Door diverse sensoren aan het voertuig te bevesti-
gen, kan nu exact bepaald worden hoe de auto be-
weegt in de diverse situaties. Naast GPS-sensoren
wordt gebruikgemaakt van een optische sensor om
te bepalen hoe de auto over de ondergrond be-

Het profiel van het prototype is ongeveer gelijk aan die van 
de LM-32.

De grip van de LM-30 houdt niet over ten opzichte van het prototype op het sneeuwcircuit. Het testterrein werd door Bridgestone zelf ingericht in overleg met Arctic Falls, eigenaar van het
 terrein.

TEKST: TOM POLMAN / BEELD: BRIDGESTONE, AMT

De ene winterband is 
de andere niet
Een winterband is in te delen in een aantal ca-
tegorieën. De meest bekende en in Europa
voorkomende is de lamellen winterband. Her-
kenbaar aan de doorsneden profielblokken de
zogenaamde lamellen. Voor meer winterse
omstandigheden met veel sneeuw is er de
‘studless’ band. Deze kenmerkt zich door een
zacht rubbercompound dat veel grip geeft in
omgevingen waar de temperatuur onder nul
blijft. De tegenhanger is de ‘studded’ band.
Dankzij kleine studs (nagels) geeft de band
veel grip op sneeuw en ijs. Op sneeuwvrije
wegen is deze band overigens verboden. Ten
slotte het ultieme compromis tussen zomer-
en winterband, de all weather band. Bridge-
stone Benelux besloot deze niet leverbaar te
maken, maar in bijvoorbeeld de UK wordt de
band veel verkocht.

weegt. Daarnaast wordt de stuurhoek gebruikt en is
de auto uitgerust met elektronica waarin G-kracht-
en rotatiesensoren zitten verwerkt. Met al deze in-
formatie is het gevoel van de bestuurder beter aan
technische feiten te koppelen. Uiteindelijk kan hier-
mee een betere band worden ontwikkeld.

Zelf vergelijken
Natuurlijk zijn we hier niet alleen om het testter-
rein te bekijken, maar worden we zelf ook de baan
op gestuurd. Acht Audi A3 Sportbacks staan klaar.
Vier zijn voorzien van een prototype winterband,
de andere vier van de Bridgestone Blizzak LM-30. 
Ons eerste kritiekpunt is gevonden, waarom niet
de nieuwere LM-32? Stefano Modena, ex-F1-rijder
en sinds 2001 testcoureur voor Bridgestone: “Door
de LM-30 te gebruiken is het verschil in grip beter
merkbaar voor iedereen. Met de LM-32 zijn de
verschillen er ook, maar lastiger voelbaar voor de
bestuurder die niet dagelijks dit testwerk doet.
Het draait uiteindelijk niet om het prototype,
maar om de testfaciliteit en mogelijkheden die we
hier hebben te laten zien en voelen”.

Nieuw profiel geeft meer grip bij acceleratie
Een strak programma is opgezet, want er zijn di-
verse proeven te doorlopen. De groep wordt op-
gesplitst en met busjes worden we naar de di-
verse locaties vervoerd. Geen overbodige luxe,
want met een buitentemperatuur van -26°C, ’s
nachts zelfs tegen de -40°C, is het niet prettig
wachten in de buitenlucht. De eerste proef is een
acceleratieproef. De ingebouwde elektronica
meet de acceleratietijd van 15 tot 50 km/u. We rij-
den een stuk met de LM-30 en het prototype. De
laatste heeft meer grip, met een verkorte accelera-
tietijd tot gevolg. Hier is het nieuwe profiel duide-
lijk in het voordeel. Ook met een noodstop vanaf
50 km/u blijkt het prototype meer grip te hebben.
“Zo’n 10% meer”, aldus de technici.

Snelle ontwikkeling
De volgende test doen we op een bochtig circuit
met grote sneeuwwallen als vangrail. Het doel is
het aanvoelen van het bochtgedrag, volgdrang van
de achteras en algemene grip. Ook hier is het over-

duidelijk. Met het prototype spoort de A3 beter, de
achteras blijft beter in lijn en ook de grip in boch-
ten is beduidend beter. Het is duidelijk wat Bridge-
stone ons wil vertellen: de verschillen tussen een
band van 2009 en dit prototype zijn gigantisch. Vol-
gens een van de testrijders is er ruim 7 seconden
verschil tussen beide banden op dit korte circuit.

Grens ligt verder
Een slalomproef is de volgende test op het pro-
gramma. Opdracht: werk met variërende snelheid
een slalomparcours af. Ook hier is zoals verwacht
de A3 beter in het gareel te houden met de proto-
typeband. Waar bij 60 km/u de A3 op LM-30 ban-
den alleen in het gareel te houden is met antislip-
cursus ervaring, voelt het prototype beduidend
veiliger aan. Overstuursituaties zijn veel minder
snel aan de orde.

Rubbersamenstelling en profiel 
Wat is er veranderd aan het prototype ten op-
zichte van de huidige band? De technici van
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Nieuwe technologie maakt V-profiel mogelijk
Bridgestone ontwikkelt door met het gekozen
profiel van de meest actuele winterband, de Bliz-
zak LM-32. Ook het prototype waarmee we test-
ten heeft een V-profiel. Dat is opvallend omdat
concurrent Michelin juist de omgekeerde weg
kiest. Tom Vandersmissen, manager Technical
Planning & Engineering, vertelt ons de achterlig-
gende gedachte: “Het grote voordeel van een V-
profiel is dat door het hoge aantal dwarsgroeven
water of gesmolten sneeuw vanuit het centrale
loopvlak naar de buitenkant geduwd wordt. Hier-
door wordt de druk vóór de voetprint beperkt,
wat een grotere weerstand betekent tegen aqua-
planing of slushplaning (gesmolten sneeuw).
De eerste generatie winterbanden was unidirecti-
oneel, omdat een unidirectioneel profiel onge-
twijfeld de beste eigenschappen biedt tegen
aquaplaning en voor grip op losse sneeuw. Veran-
deringen in het gebruik van winterbanden heb-

ben ertoe geleid dat een winterband vandaag de
dag niet enkel moet presteren op sneeuw, maar
ook goede eigenschappen moet vertonen op nat
en droog wegdek, met onder meer een lager rol-
geluid en verminderde rolweerstand. 
Deze verandering naar een meer gebalanceerde
band, was mede de reden waarom wij met de
LM-30 gekozen hebben voor een asymmetrisch
profiel. De binnen- en buitenzijde zijn daarbij
 individueel te optimaliseren. We hebben de
 binnenkant een meer open patroon gegeven
voor goede afvoer van water, en de buitenkant
grotere en stijvere blokken voor maximale grip
op droog wegdek.
Echter vandaag de dag is onze ontwikkeling erg
geavanceerd. Met de komst van nieuwe com-
pound-technologieën (NanoProtech) en een pro-
fieldesign met 3D-lamellen, zijn wij er van over-
tuigd aan de gevraagde prestaties te beantwoor-

den zonder asymmetrisch profiel. Dat biedt ons
de kans terug te grijpen op het V-profiel en daar-
mee de prestaties op sneeuw en nat wegdek nog
meer te kunnen verbeteren.” 

Tom Vandersmissen, Manager Technical Planning & Engineering
bij Bridgestone: “Nieuwe technologie biedt ons de kans terug te
grijpen op het V-profiel”.

Bridgestone willen er niet veel over loslaten. Na
enig aandringen komt er toch uitleg van Stefano
Modena: “Laat ik duidelijk zijn, dit is niet het enige
prototype. We hebben er vijf die allemaal op
kleine punten anders zijn. Het verschil tussen
deze en de LM-30 is vooral het profiel”. En het ver-
schil met de LM-32? “Die heeft inderdaad wel het
V-profiel, maar het prototype onderscheidt zich
door een andere rubbersamenstelling en verdere
aanpassingen in het profiel. We zijn nog druk aan
het testen met onze technici welke mix van rub-
bersamenstelling en profiel het beste is.” 

Resultaat 
De ontwikkeling gaat snel, maar wanneer zien we
het resultaat? Tom Vandersmissen, manager Tech-
nical Planning & Engineering: “Pas wanneer wij
denken dat het product compleet is. Dit is de rich-
ting die we uit willen, maar we zijn er nog niet.
Uitspraken over wanneer het prototype op de
markt zal verschijnen kan ik dan ook niet doen.” 
De nieuwe winterband van Bridgestone moet bij
de top van de markt gaan horen. En het nieuwe
testcentrum moet daar bij gaan helpen. Er wordt
in ieder geval vol passie aan gewerkt.

Meer over winterbandtechnologie
In ons maanddossier vindt u onder andere een video over de NanoPro-
tech-technologie van Bridgestone. Kijk op www.amt.nl/maart2012 of
scan de QR-code.
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Een verkorte ontwikkelings-
cyclus moet het gamma win-
terbanden actueel houden.

Bij de slalom voelt de pro-
totype band beduidend
volgzamer en veiliger aan.
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