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Goede vraag. Maar ook een lastige
vraag. Zo’n eenvoudig labeltje met
letterscores voor remweg op nat
wegdek en rolweerstand en een
score met golfjes voor het geluid
dat de band produceert heeft heel
wat voeten in de aarde. Banden-
fabrikanten moeten al hun banden-
types in alle maten volgens voorge-
schreven regels testen op de drie 
eigenschappen van het label. Een
enorme klus. Toen de afspraken 
omtrent het Europese bandenlabel

in november 2011 definitief wer-
den, is dan ook besloten dat de
fabrikanten pas vanaf 30 mei hun
labelscores mogen publiceren. 
Dat geeft de fabrikanten een half
jaar de tijd om al die duizenden
bandentests uit te voeren. 
Begrijpelijk, maar stel, het auto- of
bandenbedrijf heeft een klant die
nu aan nieuwe banden toe is. En
het bedrijf weet dat deze klant
straks nauwkeurig gaat bekijken
welk label zijn onlangs aange-

schafte banden hebben. Welke
band zou dan nu het beste advies
zijn? Concreet: Welke band zou dat
moeten zijn als de klant een Toyota
Aygo 1.0 met bandenmaat 155/65 R
14 75T heeft? Welke als hij een
Volkswagen Golf VI 2.0 TDI 110 met
bandenmaat 205/55 R 16 91H
heeft? En welke als hij een BMW
530i met bandenmaat 245/40 ZR 18
93W heeft? We legden de vraag
voor aan bandenfabrikanten en dis-
tributeurs. 

Michelin: de optimale mix van 
eigenschappen
Michelin ondersteunt de invoering
van het label van harte: “Het geeft
consumenten inzicht in de prestaties
van een band”. Een voordeel, want
de verschillen zijn groot: “Op banden
die een A scoren op rolweerstand
verbruikt dezelfde auto 7,5% minder
brandstof dan hij met G-label ban-
den zou doen”. En: “Banden met een
A-label op grip op nat hebben een
18 meter kortere remweg dan ban-
den die daar een G op scoren”.
Toch heeft Michelin ook kritiek: “Le-
vensduur ontbreekt in het label. Wij
vinden het belangrijk dat banden
langdurig aan hoge veiligheidseisen
blijven voldoen. Als banden langer
meegaan belasten ze bovendien het
milieu minder”. En er is een technisch
aspect: “Banden hebben een aantal
kenmerken die elkaar onderling
beïnvloeden. Zo is het niet moeilijk
om grip en rolweerstand te verbete-
ren ten koste van de levensduur”. Dat
levert mooie labelscores op, maar:
“Michelin zal zo’n band niet op de
markt brengen. Wij gaan voor de
optimale mix van eigenschappen”.
Nu het antwoord op de vraag: “Be-
halve Michelin-banden leveren wij
ook de merken Kleber en BF Good-
rich. Michelin is ons eerstelijnspro-
duct, de andere merken zijn twee-
delijns. Wat de Toyota Aygo betreft,
in die bandenmaat hebben de afge-
lopen jaren niet veel ontwikkelingen
plaatsgevonden. Met een keuze
voor een band van één van onze
drie merken ondervindt de klant dus
geen labelteleurstelling”.
Voor beide andere auto’s is de keuze

Voorkom ‘labelteleurstelling’
Welke band haalt straks goede scores op het nieuwe EU-label? 

Het bandenlabel komt eraan. Aan het hoe en waarom daarvan heeft AMT al volop aandacht

besteed. Toch is er nog een vraag die bandenspecialisten en autobedrijven bezighoudt: “De

klanten die bij mij in maart, april of mei nieuwe banden laten monteren, zien straks in juli welk

label hun kortgeleden aangeschafte banden hebben. Welke banden moet ik die klanten nu

 adviseren om straks ‘labelteleurstelling’ te voorkomen?”

Het EU-bandenlabel. Na 1 juni mag het, na 1 november moet het. Welke band scoort straks goed op het label?
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Alwaysbemobile-advies ter voorkoming van labelteleurstelling
Gebruik Advies

Type Bandenmaat Km/jaar Meest bereden wegen Berijdersvoorkeur Merk en type 
Toyota Aygo 1.0 155/65 R 14 75T < 15.000 Lokaal, regionaal, nationaal Comfort Pirelli Cinturato P4
Volkswagen Golf  VI2.0 Tdi 110 205/55 R 16 91H > 25.000 Regionaal, nationaal Comfort Continental Premium Contact 5
BMW 530i Runflat 245/40 ZR 18 93W > 25.000 Regionaal, nationaal Sportief Bridgestone Potenza S001
BMW 530i geen Runflat 245/40 ZR 18 93W > 25.000 Regionaal, nationaal Sportief Dunlop SP Sport Maxx RT

Hoe voorkom je labelteleurstelling? Alwaysbemobile geeft concreet advies.

gecompliceerder: “Bij de Golf is er al-
leen al binnen het merk Michelin de
keuze tussen de Energy Saver, de
 Primacy HP en binnenkort ook de
 Primacy 3. Wat vindt de consument
belangrijk, grip op nat, rolweerstand,
kilometerrendement, grip op droog,
geluid of toch de prijs? Bij de BMW
komt daar dan nog de vraag bij of het
al dan niet om Runflatbanden gaat”.

Continental: kiezen tussen eco en
sportief
Ook Conti juicht de komst van het
label toe, maar wijst erop dat het
label de scores op maar drie band-
eigenschappen toont: “Het blijft
zaak om onafhankelijke bandentests
te volgen. Daarin wordt een veel
 breder pallet van bandeneigen-
schappen getest”.
Verder wijst Conti erop dat ‘eco’ en
‘sportief’ uitersten zijn. “In veelvoor-
komende bandenmaten kan de
 consument straks kiezen uit een
ecoband met een goede score op rol-
weerstand, een sportieve band met
een goede score op grip op nat en
een allround band met  minder
 uitgesproken scores op beide.”
Soms ligt de keuze voor de hand:
“Het is zinvol om op de Eco’s,
 Greenlines en Bluemotions, rolweer-
stand geoptimaliseerde  banden

te leggen. Zo blijven ze de opgege-
ven verbruikswaarden halen”.

Goodyear Dunlop: “EU-label is
goede start” 
“Bij de ontwikkeling van een band
houden we rekening met niet minder
dan 50 criteria”, zegt Goodyear Dun-
lop. “Het EU-bandenlabel, met drie
criteria, is dus een goede start, maar
vertelt lang niet alles.” Klopt, dus over
belangrijke eigenschappen als le-
vensduur, handling op nat of droog,
aquaplaning, of stabiliteit bij hoge
snelheden zegt het label niets. En
ook niet onbelangrijk: “Het label kent
geen criteria die gerelateerd zijn aan
winterse prestaties. Hierdoor is het
mogelijk dat winterbanden minder
goed presteren dan zomerbanden”.
Een advies voor de klanten met de
Aygo, de Golf en de 5-serie geeft
Goodyear Dunlop nog even niet:
“Communicatie over de labelscores
is pas toegestaan vanaf 30 mei 2012”.

Vredestein: all season band  
Ultrac Lite 
Vredestein komt met een opvallend
advies: “Voor de Golf en de Aygo

 adviseren wij onze nieuwe ‘groene’
all season band: Quatrac Lite. Die
band heeft een lage rolweerstand,
een goede grip op nat en produceert
weinig exterieurgeluid. De band doet
het dus goed op alle drie de criteria
van het bandenlabel.  Bovendien vol-
doet de Quatrac Lite aan alle eisen
om als volwaardige winterband aan-
gemerkt te worden. Dat maakt in ons
klimaat het hele jaar rijden zonder
bandenwissel  mogelijk”.
Omdat de Quatrac Lite in de maat
van de BMW niet leverbaar is,
 adviseert Vredestein daar de Ultrac
Cento, een high performance band
met lage rolweerstand.  

Tyrenet: goede band hangt af van
de klant
Heel nuttig, die adviezen van ban-
denfabrikanten. Maar ze adviseren
alleen hun eigen merken. Daarom
stellen we dezelfde vragen aan twee
distributeurs van banden. 
Tyrenet is enthousiast over het 
komende EU-bandenlabel: “Het gaat
iets toevoegen. De klant gaat er
naar vragen”. Toch vindt ook Tyrenet
het bandenlabel niet zaligmakend:

“Wat een goede band is hangt ook
af van de klant. Rijdt hij veel of
 weinig kilometers, rijdt hij vooral
snelweg of binnendoor, haalt hij
hoge snelheden in Duitsland of
komt hij nooit over de grens, geeft
hij de voorkeur aan een sportieve
band of vindt hij brandstofverbruik
het belangrijkst?”
Daarom adviseert Tyrenet om in
 dezelfde maten steeds een spor-
tieve band en een milieuband op
voorraad te hebben. Een concreet
advies voor de Aygo-, de Golf- en de
5 Serie-klant krijgen we nog niet
van Tyrenet: “Voor 1 juni mogen
bandenfabrikanten geen informatie
over de labelscores van hun
 producten naar buiten brengen.
Dus hebben wij die informatie nu
nog niet”.   

Alwaysbemobile noemt merk en
type
Van Alwaysbemobile, de organisatie
achter de Profile Tyrecenters, krijgen
de drie automobilisten wel een ad-
vies. Maar eerst een kanttekening:
“Bij een bandenadvies zijn niet al-
leen de specificaties van de band
van belang, maar ook de wensen
van de klant en de wijze waarop
hij of zij de auto gebruikt”.
En dus stelt Alwaysbemobile de drie
bandenconsumenten een paar
 essentiële vragen over het gebruik

van hun auto. Kijk voor de ant-
woorden én het bandenad-

vies van Alwaysbemo-
bile in de tabel.

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: GOODYEAR, VREDESTEIN

Opvallend advies van
Vredestein: all season
band Quatrac Lite.

12AMT003_Thema zomerbanden.qxp:Opmaak 1  3/7/12  3:48 PM  Page 33

2


