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MICHELIN 
ALPIN 5 
FOCUST OP 
VEILIGHEID 
IN DE 
WINTER

Twee seizoenen,
twee type banden

“Deze winter is de op één na 
warmste sinds 1901”, schre-
ven de kranten in februari. 
Sneeuw hebben we nauwe-
lijks gehad. Zijn winterban-
den dan wel nodig? “Ja”, zegt 
Michelin. Want winterbanden 
zijn niet hetzelfde als sneeuw-
banden. Michelin ontwikkel-
de de Alpin 5 om in koudere 
omstandigheden optimaal te 
presteren.
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Winterbanden zijn in Nederland en België niet verplicht. Toch 
groeide het aantal auto’s met winterbanden de afgelopen 
jaren flink. Dit jaar is er nauwelijks sneeuw gevallen. Hebben 
al die honderdduizenden autobezitters dan voor niets gewis-
seld? Nee, want uit een onderzoek van de Technische Univer-
siteit Dresden blijkt dat 92% van alle ongevallen in de winter 
niet tijdens sneeuw of ijzel plaatsvinden. Juist op natte of 
droge wegen gebeuren veruit de meeste ongevallen. Dat is 
interessant voor bandenfabrikanten, want die kunnen daar 
tijdens de ontwikkeling rekening mee houden. Michelin 
werkt niet alleen samen met de TU Dresden, maar ook met 
meteorologen. Uit de gegevens van de weerdeskundigen 
blijkt dat het op 30% van alle winterse dagen droog is. Een 
winterband moet dus niet uitsluitend in de sneeuw optimaal 
presteren, maar ook op droge en natte wegen. Het is wel 
zo dat het risico op een ongeval als het sneeuwt vijf keer 
zo groot is en zelfs tien keer zo groot is als het ijzelt. Maar 
omdat het totaal aantal dagen met sneeuw of ijzel relatief 
laag is, hebben die ongelukken maar een klein aandeel in 
het totaal aantal ongevallen. Ook blijkt uit de cijfers van 
de universiteit dat tijdens de eerste ijzel of sneeuw van het 
seizoen veel ongevallen gebeuren, na een aantal dagen niet 
meer. Dan zijn mensen gewend aan de gladheid.

Elke periode een eigen band
Er zijn dus verschillende weersomstandigheden waarin 
een band moet werken. In de periode oktober tot en met 
april zijn de temperaturen laag. De compound is daarom zo 
gemengd dat winterbanden juist bij lagere temperaturen 
goed presteren. Als standaard regel wordt de grens van 7°C 

gehanteerd. Boven die temperatuur presteert een winter-
band over het algemeen minder goed dan een zomerband. 
En de slijtage neemt toe. Michelin adviseert het gebruik van 
zomerbanden in de zomer en winterbanden in de winter. 
Dus elke periode een eigen band.
De Michelin Alpin 5 is de opvolger van de Alpin A4. De ‘A’ 
voor het cijfer heeft Michelin weggelaten bij de nieuwe 
band. De A4 blijft bestaan in een beperkt aantal afmetin-
gen als de Alpin 5 dit najaar op de markt komt. De nieuwe 
winterband komt in de meest gangbare maten tussen 
195/65R15 tot 225/55R17 op de markt. De Michelin Alpin A4 
is dan in de overige maten beschikbaar.
Er zitten een aantal verschillen tussen de 5 en de A4. De 
Alpin 5 heeft 12% meer profielblokken en 16% meer lamel-
len. De nieuwe Alpin 5 heeft een diep ingesneden richting-
gebonden profiel dat als een tandwiel in de sneeuw werkt. 
De lamellen werken als duizenden kleine klauwtjes die zich 
vastgrijpen op het wegdek en zo tractie genereren. Dat 
werkt effectiever als een band meer lamellen bevat. Maar 
meer lamellen zorgt ook voor een onnauwkeuriger stuurge-
drag. Michelin past daarom de Stabiligrip-technologie toe. 
Die zorgt voor een zelfblokkerend effect van de lamellen. Ze 
grijpen in elkaar. Dat leidt tot een nauwkeuriger stuurge-
drag.
De schouder van de band is van profielblokken voorzien. De 
profielblokken hebben niet allemaal dezelfde breedte en 
hoeveelheid lamellen. Sommige blokken hebben één lamel, 
andere twee of drie. Ook de breedte van de groeven tussen 
twee profielblokken verschilt. Het voordeel daarvan is dat 
de band stiller is. Door de variatie ontstaat er geen ‘zingend’ 
bandengeluid.

Samenstelling van de band
Een bandencompound bestaat uit vele verschillende com-
ponenten. Eén daarvan is silica. Om op een koude, natte on-
dergrond veel grip te hebben moet een bandencompound 
een hoge dosering silica bevatten. Meer silica zorgt voor een 
hogere rolweerstand. Om de Alpin 5 nog meer grip te geven 
en de rolweerstand te verlagen, voegt Michelin functionele 
elastomeren toe.
Een elastomeer is een polymeer met rubberachtige eigen-
schappen. Michelin noemt die toevoeging de Innovative 
Tread Compound Technology. De rol van de elastomeren 
is om de compound homogener te maken met de hogere 
dosis silica. Dat zorgt uiteindelijk voor meer grip terwijl de 
rolweerstand laag blijft. De nieuwe rubber compound is ge-
baseerd op Michelin’s 4e generatie Helio Compound-techno-
logie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zonnebloemolie 
om het functioneren van banden bij lage temperaturen te 
optimaliseren. De combinatie van silica en zonnebloemolie 

Michelin 
introduceert 
de Alpin 5. De 
nieuwe band 
is vanaf het 
najaar verkrijg-
baar. De ban-
denfabrikant 
benadrukt dat 
een winterband 
niet alleen 
een band voor 
sneeuw is, 
maar ook op 
koude (natte) 
wegen goed 
presteert.

EEN WINTERBAND 
IS NIET ALLEEN 
EEN BAND VOOR 
SNEEUW
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De nieuwe band heeft diepe richtinggebonden V-
groeven. De lamellen grijpen in elkaar, waardoor de 
band voor een nauwkeurig stuurgedrag zorgt.

BIJ 2°C IS DE 
REMAFSTAND OP 
NAT WEGDEK 8,1 
METER KORTER

heeft een aantal voordelen: de elasticiteit van het rubber 
blijft bij lage temperaturen behouden. Daardoor heeft de 
band meer grip op koude wegen. Verder zorgt de toevoe-
ging voor stijve profi elblokken die slijtvast zijn. De totale 
bandenlevensduur neemt daardoor toe en de materialen 
zorgen voor weinig weerstand, waardoor het brandstofver-
bruik laag blijft. 
 De Alpin 5 scoort in het bandenlabel beter dan de Michelin 
A4. De grip op een nat wegdek scoort nu B in plaats van C. 

 Kouder scoort beter 
 Michelin laat het verschil tussen een zomerband en een win-
terband op nat wegdek zien. Bij een remactie vanaf 80 km/h 
tot stilstand zit er 4 meter verschil tussen de remafstanden. 
Binnen de bebouwde kom, bij 50 km/h, is het verschil 1,5 
meter. Dat is vaak het verschil tussen net wel, of net geen 
ongeval. Omgekeerd geldt hetzelfde: een winterband heeft 
in de zomer een langere remweg dan een zomerband. De 
prestaties van de winterband nemen af naarmate de tem-
peratuur stijgt. Bij een remproef toont Michelin het verschil 
tussen drie type banden: een zomerband, een concurreren-
de winterband en de Michelin Alpin 5. Bij 10°C is de remweg 
van 50 tot 0 km/h achtereenvolgens 19,4 meter, 18,6 meter 
en 18,3 meter. Bij een temperatuur van 2°C worden de 
verschillen tussen de drie banden groter. De zomerband 
heeft maar liefst 25,8 meter remweg, terwijl de auto met de 
Alpin 5 na 17,7 meter al stil staat. Dat heeft te maken met de 
eerder genoemde Helio Compound, die presteert beter bij 
lagere temperaturen. 
 De remproef bij lagere temperaturen bewijst het voordeel 
van winterbanden, ook als er geen sneeuw of ijs ligt. Dus 
zorg voor een tijdige bandenwissel, dat is goed voor ieders 
veiligheid. 

De buitenste profi elblokken 
zijn niet allemaal hetzelfde. De 
breedte van de profi elblokken 
en van de profi elgroeven ver-
schilt en ook het aantal lamel-
len per profi elblok verschilt om 
zo het typische winterbanden-
rolgeluid te verminderen.

Doorontwikkelingen
Bandenfabrikanten brengen regelmatig nieuwere 
en betere type banden op de markt. Hoe kun je 
banden blijven optimaliseren? Bij Michelin werken 
in totaal 6600 research & developmentmedewer-
kers die nieuwe banden ontwikkelen. Nieuwe 
ontwikkelingen worden in de praktijk getest in 
grotere wagenparken. In totaal verrijden die zo’n 
1,8 miljard kilometer per jaar. Sinds kort is Miche-
lin met een nieuw experiment gestart waarbij de 
rijstijl van 3000 bestuurders gemonitord wordt. 
Met die data gaat de bandenfabrikant rijders-
profi elen ontwikkelen, waardoor banden op de 
rijstijlen aangepast kunnen worden.
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