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Goodyear introduceert Kmax- en Fuelmax-truckbanden

Meer kilometers, minder verbruik
Transportbedrijven staan onder druk: brandstofprijzen stijgen en marges worden kleiner. 

Banden met een lage rolweerstand of een langere levensduur kunnen de kosten drukken. 

Goodyear introduceert daarom twee nieuwe truckbanden: Kmax en Fuelmax. Hoe maakt 

Goodyear zijn banden nog duurzamer en zuiniger?

Uit een onderzoek van Goodyear blijkt dat trans-
portbedrijven tegenwoordig bij het kiezen van 
een band naar de prestaties kijken. De banden-
fabrikant ontwikkelde daarom het Kmax-gamma, 
om het kilometrage te verbeteren zonder in te 
leveren op rolweerstand en tractie. Het zogeheten 
Fuelmax-gamma richt zich vooral op een lagere 
rolweerstand. Een lagere rolweerstand heeft 
direct invloed op de brandstofkosten. Uit het 
onderzoek van Goodyear blijkt dat 77 procent van 
de transporteurs de rolweerstand zeer belangrijk 
vindt, kilometrage en grip op nat wegdek staan 
op de tweede en derde plaats. 
Kmax en Fuelmax vervangen Regional RHS II, RHD 
II+, RHT II en de Marathon LHS II+, LHD II+ en LHT 
II. De nieuwe banden zijn geschikt voor zowel 
regionaal als internationaal transport. Boven-
dien hebben de banden op de aangedreven as 

volwaardige wintercapaciteiten en dus voldoende 
tractie in de sneeuw.

Minder slip, langere levensduur
Goodyear Kmax biedt een langere levensduur 
en betere vierseizoensprestaties dan de vorige 
generatie Goodyear-banden. Het Kmax-gamma 
bestaat uit S-stuurasbanden, D-aandrijfasbanden 
en T-trailerbanden. In vergelijking met de voor-
gangers RHS II en RHD II+ heeft de Kmax-band 
een tot 35 procent langere levensduur. De Kmax 
beschikt over de IntelliMax Rib-technologie en 
IntelliMax Tread-technologie. 
De ribtechnologie verbetert de rolweerstand 
en grip op nat wegdek. Het loopvlak bestaat uit 
twee lagen. De bovenlaag komt het kilometrage 
ten goede terwijl de onderlaag de rolweerstand 
verlaagt door de bandentemperatuur laag te 

houden. Warme banden slijten sneller.
Eric Muller werkt bij Goodyear en vertelt over de 
ontwikkeling van de Kmax-band: “Als je optrekt, 
heb je altijd slip. Het is niet veel, maar elke keer 
optrekken zorgt voor slijtage. Ook bij een laterale 
beweging slippen de banden. Voornamelijk de 
voorbanden hebben dan het meeste te leiden. 
Dat wil je zo veel mogelijk minimaliseren. De 
Kmax-banden op de stuuras beschikken over 
de IntelliMax Rib Technology. De blokken in de 
centrale groeven zijn stijver, waardoor ze minder 
bewegen. Dat levert minder slip op. Uitsparingen, 
of watercontainers zoals Goodyear ze noemt, in 
de groeven vangen water op en zorgen dat het 
rubber in contact blijft met het wegdek. De con-
tainers hebben ronde hoeken, zo voorkomen we 
dat er steentjes in blijven zitten. De Kmax-banden 
op de aangedreven as hebben een lang V-profiel 

De nieuwe Goodyear Kmax-band heeft niet alleen een langere levensduur, maar scoort ook goed bij de grip op nat wegdek. Dat scheelt enkele meters bij een noodstop.
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in de rijrichting. Dat lange profiel zorgt ervoor 
dat de band geleidelijk in contact komt met het 
wegdek. Dat vermindert het rolgeluid en beperkt 
de slipmogelijkheden. Een andere innovatie in 
de aangedreven banden zijn de zogenoemde 3D 
Waffle Sipes. Die lamellen grijpen in elkaar zodra 
de band contact maakt met de weg. Ze kunnen 
dan maar een beperkte beweging maken. Onder 
de lamellen bevinden zich waterafvoerkanalen, 
die zorgen voor meer grip op nat wegdek”.

Tot 10 procent minder rolweerstand
De Goodyear Fuelmax is gericht op een lagere 
rolweerstand. De rolweerstand van verschil-
lende banden is tegenwoordig makkelijk te 
vergelijken via het bandenlabel. De Fuelmax-
banden hebben een B-label op de stuuras. De 
315/70R22.5 op de aangedreven as heeft een 
B-label en de 315/80R22.5 heeft een C-label. De 
Fuelmax 435/50R19.5 scoort een A-label op de 
trailer en de 385/65R22.5 heeft een B-label. Wat 
heeft Goodyear gewijzigd ten opzichte van de 
Marathon-banden? De Fuelmax S op de stuuras 
heeft een ‘verborgen’ loopvlakprofiel. Het initiële 

profiel van drie loopvlakribben wordt gedurende 
het eerste deel van de levenscyclus van de band 
blootgesteld om de prestaties te optimaliseren. 
De ribben voeren water af en sluiten zich op het 
wegdek. Het profiel ligt dan tegen elkaar en heeft 
een grote stijfheid. Zodra de band 50 procent 
versleten is, komen die verborgen profielen bloot 
te liggen. Dan heeft de band zes groeven. Volgens 
Goodyear gaan de bandenprestaties er niet op 
achteruit. Het loopvlak is lager, daardoor hoeven 
de IntelliMax-groeven niet meer tegen elkaar aan 
te liggen voor meer stijfheid. Bij een slijtageniveau 
van 75 procent en hoger blijven er nog vier groe-
ven over om de grip op nat wegdek te behouden. 
De Fuelmax-banden op de aangedreven as be-
schikken ‘Flexomatic’ lamellen die het regenwater 
afvoeren. Die S-vormige lamellen grijpen in elkaar 
zodra ze belast worden. Aan het compound van 
de banden is niets gewijzigd. Uiteraard gaan de 
ontwikkelingen bij Goodyear door, kunnen we in 
de toekomst een combinatie van Kmax en Fuel-
max verwachten? Voorlopig is het nog niet zo ver, 
maar de twee nieuwe banden bieden nu al veel 
financieel voordeel voor transportbedrijven.

Loopvlakvernieuwing bespaart kosten
Een andere manier van kosten besparen voor 
het transportbedrijf is loopvlakvernieuwing. Het 
karkas gaat dan terug naar Goodyear en wordt 
grondig gecontroleerd en geruwd. Daarna wordt 
een laag ongevulcaniseerd rubber op het karkas 
aangebracht. De band wordt dan gevulcaniseerd 
in een verhitte bandmal bij een temperatuur van 
150°C. De mal bevat matrijzen die het profiel-
patroon en de wang drukken.
Goodyear biedt ook het loopvernieuwingsaanbod 
van Kmax- en Fuelmax-banden aan. “Tot nu toe 
dienden transportbedrijven nieuwe banden aan 
te schaffen als ze de voordelen wensten te genie-
ten van de nieuwste producten op de markt. 
Met de TreadMax Kmax en Fuelmax zijn die 
voordelen meteen beschikbaar. Transport-
bedrijven die gebruikmaken van de Good-
year Max Technology-banden (Marathon LH of 
Regional R-banden) kunnen deze upgraden naar 
het nieuwe bandenprofiel door de versleten 
banden als TreadMax Kmax en Fuelmax te laten 
vernieuwen”, zegt Leszek Szafran, Director Retread 
Operations.

Fuelmax beschikt over Flexomatic lamellen die het regenwater afvoeren en in elkaar grijpen. De ‘3D waffle sipes van de Kmax-band grijpen in elkaar, waardoor ze maar een beperkte beweging 
kunnen maken. Onder de lamellen zitten waterafvoerkanalen, voor meer grip op nat wegdek.

De Kmax-band bestaat uit een zogenoemde dual layer compound. De bovenste laag is slijtvast en 
zorgt voor een lange levensduur. De onderste laag zorgt voor een lage rolweerstand. 

De Fuelmax-band heeft drie ‘verborgen’ groeven onder het loopvlak. Zodra de band 50 procent 
versleten is, worden deze zichtbaar. 
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