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Uniroyal sluit aan bij trend met zijn eerste AllSeason band

AllSeason banden in opmars
Het is weer tijd om de winterbanden onder de auto te zetten. Niet zelden zal het licht in de 

werkplaats in deze tijd tot heel laat branden om de stroom van veiligheidsbewuste klanten te 

verwerken. Voor het autobedrijf is dat goed nieuws, maar kennelijk ervaart een deel van de 

consument het als ‘gedoe’. AllSeason banden, die niet gewisseld hoeven te worden, zijn daar-

om in opmars.

Ook dit najaar is er veel te doen rond het thema 
‘winterse omstandigheden op de weg’. De vierde 
editie van de Kwik-Fit steekproef over daad-
werkelijk gebruik van banden liet volgens Jess 
Marketing Onderzoek twee opvallende trends 
zien. Ten eerste gingen automobilisten eerder dit 
jaar kennelijk nèt iets verstandiger om met het 
terugwisselen naar zomerbanden en – misschien 
opmerkelijker – de populariteit van vierseizoe-
nen banden is in een jaar tijd met bijna de helft 
toegenomen. 
Het onderzoek draait overigens niet om verkopen, 
maar om praktijkcijfers. In augustus werd bij dui-
zenden auto’s op verschillende locaties bekeken 
welke banden waren gemonteerd. Die aantallen 

zijn vergeleken met hetzelfde peilmoment vorig 
jaar. Overigens kun je op basis van de resultaten 
becijferen dat toch nog dik 350 duizend auto’s 
de hele zomer op het winterschoeisel is door-
gereden, één op de negentien auto’s ongeveer. 
Gemiste kans, om deze klanten niet te herinneren 
aan de bandenwissel? De wetenschap dat hun 
remweg boven de 25 graden buitentemperatuur 
bijna een derde langer is, onderstreept het onver-
antwoorde risico dat werd genomen.
De tweede ontwikkeling is aanzienlijk minder 
omstreden. De opmars van AllSeason banden zet 
namelijk door. Ze scoren met 3,3 procent van het 
totaal op de weg lang niet zo hoog als winterban-
den, maar de groeiende populariteit is duidelijk. 

Dat merk je ook aan een toenemend aanbod 
en nieuwe spelers die zonder twijfel voor nog 
verdere groei gaan zorgen. Zo lanceerde Uniroyal 
vorige maand zijn eerste: de AllSeasonExpert. 

Goedgekeurd 
Alle aanleiding om met de Duitse ontwikke-
lingstechnici en een Nederlandse expert van de 
importeur in de achtergronden te duiken. Een 
aantal belangwekkende eigenschappen ligt 
daarbij voor de hand. Zo biedt een vier seizoenen 
band door zijn technische concept per definitie 
een tussenoplossing. Je hebt vrijwel altijd net 
iets minder tractie dan wanneer je switcht tussen 
‘seizoenmaatwerk’ winter- en zomerbanden.

Regenspecialist Uniroyal, dochter van het Continental concern, richt zich nu ook op vierseizoenen banden. Een goede oplossing voor populaire auto’s zoals hier een VW Golf, Mercedes CLA en op de 
achtergrond een Seat Leon.
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Voor de consumenten is het voor niet te zwaar 
gebruik echter een zeer acceptabele oplos-
sing. En er wordt bespaard op tijd én wissel- en 
opslagkosten. Die kosten kunnen over meerdere 
jaren oplopen tot de prijs van een complete set 
‘alle seizoenen banden’. Kennelijk worden steeds 
meer autorijders zich daarvan bewust, ondanks 
een opvallend gebrek aan communicatie over dat 
onderwerp. Winterbanden beheersen immers de 
media.

Technische eigenschappen
Wat karakteriseert een AllSeason band technisch 
gesproken eigenlijk?
Oliver Woidke: “Onze nieuwe AllSeasonExpert 
heeft een middendeel dat doet denken aan een 
winterband, ook het rubbermengsel trouwens. 
Maar hij krijgt aanmerkelijk stijvere schouders 

mee die onder zomerse omstandigheden voor 
een goede handling op de weg zorgen. Hij zit 
technisch gesproken tussen een winterband en 
onze zomer ‘regenband’ in, ook qua profiel, maar 
ligt dan wel dichter bij de eerste.”

Even heel praktisch: menig Nederlander kiest een 
winterband met het oog op de wettelijke verplich-
ting die bijvoorbeeld in Duitsland bestaat. Hoe ziet 
dat er uit als je met een vier seizoenen band de Eiffel 
in gaat?
Conti Groep specialist Eric Kleinendorst: “Wettelijk 
zit je goed met het M+S teken of de zogenaamde 
snowflake on the mountain. Met name dat 
‘sneeuwvlokje op de berg’ tekentje op de band 
geeft aan dat je daadwerkelijk op goede presta-
ties onder winterse omstandigheden mag reke-
nen. Op onze AllSeasonExpert staan ze allebei.”

Niet voor iedereen
Het valt op dat de band er in een beperkt aantal 
maten is. Zit daar een boodschap in?
“Klopt. Van de kleinste voor stadautootjes tot 
maximaal 205/55 R 16 voor wat ze in Duitsland 
compacte modellen noemen. Voor zakelijke veel-
rijders en mensen met grote, sterke auto’s is een 
volwaardige winter- en zomerband toch de betere 
oplossing. Dat vind je terug in de beschikbare 
bandenmaten.”
Woidke vult aan: “Ik zou zeggen dat dit type band 
met name mikt op mensen die niet veel rijden. 
En een beperkt budget hebben. Misschien vier of 
vijf procent van de markt. Ze zijn het best thuis 
in bijvoorbeeld stedelijke gebieden en niet té 
heuvelachtig terrein. Tweede auto’s ook. Vergeet 
trouwens niet dat er wél steeds meer mensen in 
de grote steden gaan wonen.”

Wie een beetje bekend is met winterbanden ziet het meteen: de AllSeason Expert heeft middenop 
het profiel de kenmerkende getande lamellen van winterprofiel, langs de flanken zomerprofiel 
zonder lamellen.

Een veelzeggend plaatje uit de presentatie. U ziet hier verticaal de remweg, uitgezet tegen hori-
zontaal de gladheid van de weg (Mu-coëfficiënt). Ingetekend de RainSport (geel), de AllSeason 
(grijs) en de winterband MS plus 77 van Uniroyal (blauw). Het grijze balkje geeft aan waar de 
‘natte grip’ voor het bandenlabel wordt gemeten.

Op de flank van de Uniroyal AllSeasonExpert staan zelfbedachte symbolen voor droog en nat weer, 
met ernaast het algemene winterbandensymbool. 

In de brede regenafvoergroeven ziet u op de bodem een soort stippellijntjes, de ‘haaienhuid’ die 
voor snellere waterafvoer zorgt.
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Speciale afvoergaatjes in de wand van de buitenste regengroef helpen de waterafvoer goed te houden bij een deels versleten band.

Als AllSeasonExperts en hun soortgenoten inder-
daad meer naar een winterbandenconcept neigen, 
ligt de vraag voor de hand of je ze niet – zoals 
winterbanden – snel onder je auto ziet wegslijten 
wanneer de temperatuur stijgt?
“Dat valt wel mee. Er zijn wel verschillen in de 
handling en wegligging van de auto. Op een 
stroef wegdek sta je met een zomerband iets 
eerder stil, maar bij winterse gladheid is het 
omgekeerde het geval. Met afstand.”  Woidke 
onderstreept dat de AllSeasonExpert in prestaties 
dan zelfs heel dicht in de buurt van de volbloed 
winterbanden komt. 
“Onder extreme omstandigheden, zoals ijs op 
de weg, heeft een winterband flink voordeel. 
Vanaf een frictiecoëfficiënt wegdek-band rond 
een waarde Mu 0,35 heb je op een vier seizoenen 
band echter bijna evenveel grip. En dat zijn denk 
ik wel de winterse omstandigheden die je in een 
land als Nederland eerder hebt.” Ter verduidelij-
king: op ijs heb je een Mu van 0,1, op droog weg-
dek kan dat tot 0,9 oplopen. Opmerkelijk genoeg 
onderstrepen de technici dat een zomerband bij 
koud weer juist meer slijt. De rubbercompound 
verhardt en slipt wat sneller en vaker door, dat slijt 
dus extra. De levensduur van de AllWeather band 
zal menigeen volgens Kleinendorst waarschijn-
lijk sowieso verrassen. Mede dankzij een royale 
profieldiepte van 8,5 millimeter. “Bij doorsnee 
niet-intensief gebruik van tien- tot twaalfduizend 
kilometer per jaar kun je op een leven van een jaar 
of drie, vier rekenen.”

Spelen met profieldiepte
Volgens een bandentechnicus die we ná de work-
shop spreken, speelt de bandenlabeling – een 
jaar geleden doorgevoerd – een rol bij het relatief 
kleine verschil in levensduur tussen zomerban-
den en vierseizoenen banden. “Met name in het 
eco-segment van de zomerbanden zie je dat de 
rolweerstand soms wordt teruggedrongen door 
onder andere de profieldiepte naar bijvoorbeeld 
6,2 millimeter te verlagen. Ooit was 8 millimeter 
gangbaar en dat merk je dus in de levensduur. Bij 
de remproef voor het label – een van de twee an-
dere metingen – spreek je over een relatief dunne 
laag water. Dat is met iets minder profieldiepte 
dan nog geen probleem.” 
Het is geen onderwerp waar we bij de Uniroyal 
presentaties spontaan iets over te horen kregen. 
Niet zo gek, want het is niet helemaal hun tak van 
sport. Dit is juist een merk waar het terugdringen 
van aquaplaning zo ongeveer in de genen zit, en 
hun nieuwe Rainsport 3 heeft dan ook een ‘ouder-
wets’ diep profiel. Maar een betere rolweerstand 
dan de voorganger, vult men wel aan. Overigens 
valt de technici en marketeers van het banden-
concern op dat het label er weliswaar een jaar is, 
maar kennelijk nog niet echt op de radar van de 
consument is gekomen. Er vraagt, zo noteren we 
letterlijk, niemand naar.
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Regenband met haaienhuid
Met de nieuwe RainSport 3 presenteert Uniroyal een band die nadrukkelijk inspeelt op de traditie 
van het merk. Nat weer-eigenschappen stonden met stip genoteerd tijdens de twee jaar durende 
ontwikkeling.
Al bij de eerste blikken wordt duidelijk dat het een band met een verhaal is. De nieuwe band is 
overduidelijk asymmetrisch van profiel en toch niet richtinggebonden. Dat laatste heeft met name te 
maken met de wens om de voorraad bij autobedrijf en bandenhandel te beperken. Het voorkomt dat 
je net de verkeerde – links of rechts – in huis hebt.
Maar levert het ‘verkeerd om’ monteren juist bij een regenband dan geen bezwaren op voor de 
waterafvoer? Dit vragen we aan technicus Claudia Bauer.
“Het maakt niet uit of je het water naar binnen of naar buiten afvoert. Waar het bij de RainSport 3 
vooral om draait, is de keuze voor lange diepe kanalen naar de buitenkant van de band. Tegelijkertijd 
geven we de band in snel genomen bochten een grotere ‘voetafdruk’ aan de buitenkant mee – meer 
rubber op de weg.”

Shark skin technologie
Misschien wel het opvallendste detail aan de RainSport 3 is het ‘haaien’ tekentje dat her en der in 
het rubber van het loopvlak te vinden is. Dat wijst op een haaienhuid oppervlak onderin de grote 
langsgroeven in de binnenste helft van de band. Het shark skin technology concept lijkt een beetje 
een gimmick.
Uniroyal heeft daar vanzelfsprekend heel andere ideeën over. Claudia Bauer: “We zijn uitgegaan van 
universitair onderzoek dat aantoonde hoe een ruw oppervlak – zoals een haaienhuid – de stromings-
weerstand significant verlaagt door turbulentie tegen te gaan. Dat hebben we vertaald naar de 
lengtegroeven van de band en inderdaad is de waterstroom daardoor veel rustiger. Vergeet niet dat 
het over enorme hoeveelheden gaat als je aquaplaning zo lang mogelijk wilt voorkomen: bij tachtig 
kilometer per uur en een laag water op de weg spreek je gauw over dertig liter per seconde die 
afgevoerd moet worden.”
Een ander intrigerend detail zijn de kleine ‘deukjes’ halverwege de flanken van de brede langsgroe-
ven. Ze zijn volgens Bauer bedoeld om de doorstroming naar de profielgroeven opzij te verbeteren 
wanneer de band twee, drie millimeter gesleten is. Rond de helft van zijn leven, zogezegd.
De blokken aan de buitenkant zijn opvallend groot en zorgen er volgens Bauer voor, in combinatie 
met stijve schouders en een wat zachtere compound, dat je bij grote dwarskrachten relatief veel rub-
ber op de weg hebt, terwijl de auto toch directer op stuurimpulsen reageert. Onder circuitomstan-
digheden, deels natgespoten, bleek een Mercedes CLA 250 inderdaad opvallend kwiek van koers te 
veranderen en liet de auto zich heel voorspelbaar – droog en nat – op hoge snelheid mennen.
Label? A categorie nat remmen, C voor rolweerstand, en Bauer claimt dat de RainSport 3 aanmerkelijk 
stiller is geworden en dat ook over zijn levensduur blijft.
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