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Bandenservice Zuid-West is gespecialiseerd in grote banden

Banden als big business
Bandenservice Zuid-West in Klaaswaal bestaat in 2013 een kwart eeuw. Tijdens het jubileum-

feest presenteerden bandenfabrikant Michelin en Kees Bouman Uitlijntechniek de laatste ont-

wikkelingen op het gebied van grote banden. Wist u dat akkerbouwers en loonwerkers brand-

stof kunnen besparen door een lagere bandenspanning te hanteren?

 Bandenservice Zuid-West werd in 1987 opge-
richt door Piet Vollaard en Wim van der Heiden. 
Vollaard en Van der Heiden startten met twee 
medewerkers. Ze begonnen met een geleende 
auto en aanhanger, waarmee ze op locatie 
banden gingen wisselen. 25 jaar later heeft het 
bedrijf negentien vaste medewerkers in dienst 
en is Piet samen met zijn zoon Jaap eigenaar van 
het bedrijf. Het bandenbedrijf heeft onlangs zijn 
tweede vestiging geopend in Noordwijkerhout. 
Daarmee wordt de klantenkring groter en kan het 

bandenbedrijf meer service bieden. Het bedrijf 
heeft zich gespecialiseerd in grote banden die 
gebruikt worden in de landbouw, het grondverzet 
en in de industrie. Machines zijn groter geworden 
en daarmee ook hun banden. Vanwege de grootte  
van de machines voert Bandenservice Zuid-West 
veel werkzaamheden op locatie uit. Daarvoor 
heeft het bedrijf twee DAF vrachtauto’s en één 
kleinere truck met alle apparatuur om een mo-
biele wissel of reparatie op locatie te realiseren. In 
de beginjaren reed Bandenservice Zuid-West nog 

Bandenservice Zuid-West viert zijn 25-jarig jubileum. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in grote banden en voert veel werkzaamheden op locatie uit.

op en neer naar de werkplaats met een band. 
 In de vestigingen in Klaaswaal en Noordwijker-
hout kunnen klanten uiteraard ook terecht. Daar 
helpt het bandenbedrijf ook particulieren aan 
nieuwe banden of bij de winterbandenwissel. 
Voor het groot materieel is er een montagehoek 
ingericht, waar de bandenapparatuur staat. 
 Hoewel het bedrijf zich richt op alle banden en 
wielen, blijven de grote banden een specialiteit 
van Bandenservice Zuid-West. De laatste jaren is 
dan ook fl ink geïnvesteerd in medewerkers en ser-
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In het magazijn liggen de banden voor landbouwvoertuigen en industriële voertuigen. Maar 
Bandenservice Zuid-West heeft ook winterbanden van personenauto’s in het magazijn liggen.

In een aparte ruimte achter de werkplaats staat de montageapparatuur. Bandenservice Zuid-West 
helpt klanten ook op locatie met vergelijkbare apparatuur.

vicematerieel. Bandenservice Zuid-West is boven-
dien het eerste bandenbedrijf dat tractorbanden 
in een webshop aanbiedt. Een klant ziet direct alle 
prijzen en kan de banden online bestellen. 
   
 Uitlijnen leidt tot besparing 
 Net als bij personenauto’s heeft de wieluitlijning 
invloed op de bandenslijtage. Bij grotere voertui-
gen zijn de verliezen groter als de as- of wiel-
standen verkeerd zijn. Niet alleen de banden zijn 
duurder, maar ook de mechanische belasting op 
de onderdelen is groter. En het comfort kan afne-
men. Bandenservice Zuid-West lijnt de voertuigen 
uit. Bij complexe wielophangingen schakelt het 
bedrijf Kees Bouman Uitlijntechniek daar bij in. 
Kees Bouman heeft mobiele uitlijnapparatuur 
voor grote voertuigen en werkt zelfstandig als 
uitlijnspecialist. 
 “Een scheef afgesleten band kan verschillende 
oorzaken hebben. In de meeste gevallen staat 
de sporing van het voertuig niet goed. Dat kan 
komen door schade, speling op de fusees, spe-
ling op de stuurkogels, het vervangen van de 
spoorstang of een defect wiellager. Of de sporing 
is af-fabriek al onjuist. Een verschil in bandenspan-
ning links en rechts kan ook een oorzaak voor 
scheve bandenslijtage zijn. En vaak is de rechter 
band schever afgesleten dan de linker. Een schuin 
afl opend wegdek is de oorzaak. Als een band 
schuin afgesleten is, gaat het voertuig trekken, 
dan corrigeert de bestuurder het voertuig en 
neemt de slijtage verder toe”, zegt Kees Bouman. 
 De uitlijnspecialist geeft een voorbeeld van wat 
de klant kan besparen: “Een gemiddeld setje 
voorbanden kost al snel 1.500 euro. Vaak wordt 
minimaal 20% van het profi el niet gebruikt, dat 
kost de eigenaar dan al 300 euro. Daarnaast heb 
je ongeveer 4% verlies door een hoger brand-
stofverbruik”. Bouman adviseert ook getrokken 
voertuigen goed uit te lijnen, want deze hebben 
invloed op het trekkende voertuig. 
   
 Vergroot de voetprint 
 Een juiste bandenspanning heeft invloed op de 
juiste uitlijning. Maar wat is de juiste bandenspan-
ning bij een landbouwvoertuig? Gijsbert van 
Iterson en Mariska Voeten van Michelin weten 

er alles van. “In de landbouw heb je te maken 
met een zachte ondergrond. Daardoor wordt 
insporing veroorzaakt. Insporing is de verzak-
king van de grond. Een agrariër wil zijn grond zo 
min mogelijk beïnvloeden met de machines en 
de insporingsdiepte moet dus zo klein mogelijk 
zijn. De insporingsdiepte heeft te maken met 
de draagkracht van de bodem, de belasting per 
band, de bandenafmeting en -spanning. Op 
de draagkracht van de bodem heb je weinig 
invloed. Je zou een ander moment kunnen kiezen, 
bijvoorbeeld als het droger is. Als dat niet kan, kan 
de agrariër kiezen voor andere banden. Hij moet 
de voetprint daarmee vergroten. Dat kan door 
een band met een grotere diameter te kiezen, 
een lagere bandenspanning te hanteren of door 
bredere banden te monteren”, zegt van Iterson. “Is 
een bandenspanning van 1 bar realiseerbaar? Ja, 
bij tractorbanden wel, maar bij mest- of oogst-
machines niet. Het gewicht van die machines is 
zo hoog, dat banden per stuk tot tien ton dragen. 
Dan moet de bandenspanning 2 tot 2,5 bar zijn. 
Hoe lager de bandenspanning, des te lager de 
maximale belasting. Wil je toch met een lage 
bandenspanning rijden? Dan heb je een grotere 
diameter of een bredere band nodig. Een te lage 
bandenspanning is ook mogelijk en heeft een 
bolle insporing tot gevolg, waarbij twee sporen 
naast elkaar ontstaan”, zegt Voeten. Zij adviseert 
ook een juiste bandenspanningsmeter te gebrui-
ken: “Een standaard meetklok gaat van 0 tot 12 
bar. Bij landbouwbanden werk je met relatief lage 
bandenspanningen. Een bandenspanningsmeter 
met een kleiner bereik is nauwkeuriger af te lezen. 
Daarnaast lijkt er tussen een bandenspanning van 
1 of 1,2 bar weinig verschil te zitten, maar het is 
een verschil van 20%. Het is belangrijk om dat aan 
klanten uit te leggen”. 
   
 Ultrafl ex-technologie 
 Om toch met kleinere en smallere banden een 
lagere bandenspanning te kunnen hanteren, 
ontwikkelde Michelin de Ultrafl ex-banden. Deze 
banden hebben een andere compound en aan-
gepaste zijwanden die verder kunnen doorbui-
gen dan klassieke landbouwbanden. Daardoor 
hebben ze tot 40% meer draagvermogen - bij 

dezelfde bandenspanning - ten opzichte van 
banden zonder Ultrafl ex-technologie. Andersom 
kunnen de Ultrafl ex-banden bij gelijke belasting 
met een 40% lagere bandenspanning opereren. 
Het karkas van de Ultrafl ex-band is fl exibeler, 
waardoor de voetprint groter is en er meer grip 
ontstaat. De agrariër kan daardoor sneller werken 
en bespaart brandstof en dus kosten. Bij deze 
banden is de juiste bandenspanning extra van 
belang, want als ze te hard opgepompt zijn, 
verliezen ze hun werking. 
 Michelin adviseert om de bandenspanning aan te 
passen aan de werkzaamheden. “In het veld is een 
lagere bandenspanning noodzakelijk. Minder in-
sporing zorgt voor minder weerstand en dus een 
lager verbruik. Maar bij transportwerkzaamheden 
op de verharde weg werkt een lage bandenspan-
ning averechts op het verbruik. Als de werkzaam-
heden voor minimaal 70% uit veldwerk bestaan, 
is het verstandig om de bandenspanning daar op 
aan te passen”, zegt van Iterson. 
 Michelin selecteert dealers van landbouwbanden 
die aan specifi eke eisen voldoen. Denk daarbij 
onder meer aan deskundig adviseren, service op 
locatie, pechservice en een ruime voorraad. Ban-
denservice Zuid-West in Klaaswaal voldoet aan 
die eisen en heeft daarom het keurmerk Exelagri 
gekregen. 
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Welke invloed heeft een band op de ondergrond? Met een 
profi elkuil maakt Michelin de insporingsdiepte zichtbaar.
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