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WINTERBAND GEEFT BESTE PRESTATIES IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

Blizzak LM001, de nieuwe 
Bridgestone-wintertopper
“Bridgestone werkt aan de 
beste winterband”, schreef 
AMT in 2012 nadat we de 
hagelnieuwe Proving Ground 
hadden bezocht. Twee jaar 
later is het tijd voor de intro-
ductie van de Blizzak LM001. 
Is dit dan de beste winter-
band? We stapten weer het 
vliegtuig in. Op naar Vidsel, 
Zweden.

DOOR TOM POLMAN / FOTO’S BRIDGESTONE

 De populariteit van winterbanden nam de afgelopen jaren 
zowel in Nederland als daarbuiten een flinke vlucht. Enkele 
winters met flink wat sneeuw waren daar debet aan. Geheel 
tegenovergesteld was afgelopen winter. Het was warmer 
dan ooit in ons kikkerlandje. Maar zelfs 90 kilometer onder 
de poolcirkel, in het Zweedse Vidsel, was het warmer dan 
anders.

Vraag naar veiligheid
Het klimaat verandert, de eisen die de consument stelt aan 
winterbanden veranderen eveneens. Bridgestone deed 
onderzoek naar de behoeften van de klant. ‘Robuust’, ‘Com-
fortabel rijgedrag’ en ‘Uitgebalanceerde prestaties’ scoren 
28%. ‘Excellente grip’ scoort nipt hoger met 30%. De hoogste 
prioriteit, 43%, gaat naar ‘veilig onder alle omstandigheden’. 
Maar wat zijn die omstandigheden? Gert Meylemans, Ma-
nager Corporate en Brand Communications bij Bridgestone 
licht toe: “Een winterband is allang niet meer een sneeuw-

band. Regen, smeltende sneeuw en droge maar koude 
ondergrond zijn veel meer voorkomende omstandigheden 
gedurende de wintermaanden. We maakten een analyse 
van het weerbeeld tussen oktober 2012 en maart 2013 in 
zowel Duitsland als België. De hoeveelheid regen wisselt 
sterk per regio, evenals de kans op sneeuw. En ook de tem-
peratuur wisselt flink. In Duitsland, de grootste afzetmarkt 
van winterbanden, varieerden de temperaturen van -10°C 
tot +10°C. In België gemiddeld van +1,4°C tot +11,1°C.  
Omstandigheden waar een winterband tegenwoordig al-
lemaal uitstekend op moet presteren”.
 Maar er is meer. Meylemans vervolgt: “De wetgeving speelt 
deels in op de wensen van de consument door bandenla-
bels toe te kennen aan een band voor exterieurgeluiden, 
brandstofverbruik en grip op nat wegdek. Vooral die laatste 
heeft zijn effect op de moderne winterband. De beste 
winterband presteert dus niet alleen goed in sneeuw, maar 
zeker ook op nat wegdek. En dan zijn er nog de autofabri-
kanten. Zij verwachten grotere maten, maar ook hogere 
snelheidsindexen. Al met al moet een winterband aan een 

De grote gebogen groeven, 
zogenoemde ‘hornlips’ worden 
geleidelijk breder. Afvoer van water 
en smeltende sneeuw kan zo ef-
ficiënter.

Technologisch 
hoogstandje
De nieuwe Bridgestone LM001 staat bol van interes-
sante technieken. Tom Vandersmissen, Manager 
Technical Planning & Engineering bij Bridgestone 
neemt ze met ons door: “De compound, het rubber, 
is eigenlijk niet zoveel anders dan een zomerband. 
Beide bevatten 90% silica. Die overige 10% maakt 
het verschil en dat is het geheim van de smid. Ten 
opzichte van de LM-32s is de compound van de 
LM001 meer georiënteerd op nat wegdek. De groot-
ste verandering bij de LM001 is echter het profiel. 
Waar de LM-32s nog het V-profiel had, zijn we daar 
toch wat verder vanaf gestapt. Het nieuwe profiel 
bevat grote gebogen groeven, de zogenoemde 
‘hornlips’. Deze worden geleidelijk breder vanuit het 
midden naar het schoudergedeelte. Het afvoeren 
wat water en smeltende sneeuw kan zo efficiënter 
waardoor het contact met de weg wordt vergroot”.

Voorkom werveling
Voor een andere interessante aanpassing zoomen 
we nog wat dieper op het profiel in. Vandersmissen: 
“We hebben heel nauwkeurig geanalyseerd hoe het 
water zich ín het profiel gedraagt. Je wil het water er 

tenslotte zo snel mogelijk uit krijgen met zo min mo-
gelijk obstakels. We zagen in de analyses dat er wer-
velingen ontstonden in de waterafvoer van de smalle 
lengtegroeven naar de hornlips. Door het toepassen 
van afgeronde hoekaansluitingen beperkten we de 
wervelingen enorm”. De aanpassingen zijn vooral 
gericht op de afvoer van water. Maar hoe zit het met 
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De Blizzak LM001 is de nieuwste 
aanwinst van Bridgestone en moet 
de concurrentie verslaan. In Vidsel 
voelden we de LM001 aan de tand.

‘WE HEBBEN HET 
OVERTREFFEN VAN DE TS850 
ALS DOEL GESTELD’

enorm pakket van eisen voldoen om tot de beste te beho-
ren. Een hele uitdaging”.

Ontwikkelingscentrum
Bridgestone test al 25 jaar in Zweden, maar deed dat eerder 
altijd op natuurijs. Dat is niet ideaal want de sneeuwkarak-

teristiek kan beïnvloed worden door warmer water onder 
het ijs. Het altijd hetzelfde houden van de testomstandig-
heden is dus erg lastig. Bridgestone investeerde fors in een 
nieuw testfaciliteit in Zweden. Negentig kilometer onder de 
poolcirkel in het plaatsje Vidsel staat Bridgestone’s Proving 
Ground. Dit terrein van 17 hectare groot biedt optimale 

Water moet zo snel mogelijk het 
profiel uit. Afgeronde hoeken be-
perken wervelingen van de smalle 
lengtegroeven naar de hornlips 
enorm.

sneeuw? “De schuine groeven hebben een hellings-
hoek die groter is dan 90°. Ze zijn trapeziumvormig. 
Dit heeft als voordeel dat de sneeuw dieper in het 
profiel harder wordt aangedrukt. De sneeuw kan 
hierdoor beter worden vastgehouden. De cohesie 
tussen sneeuw en sneeuw is erg goed en dat geeft 
veel grip. Daar moet je dus gebruik van maken.”

 
3D-technologie
Net als elke winterband heeft de LM001 sipes. Dat 
zijn zigzaggende kerfjes in het profiel. Hierdoor ont-
staan voor tractie en remmen meer ‘schrappertjes’ 
om de sneeuw weg te halen. 
Bridgestone is er nu echter in geslaagd meer sipes 
in een profielblok te maken zonder dat dit ten koste 
gaat van de stijfheid. Vandersmissen: “In het pro-
totype maakten we al gebruik van 3D-technologie 
in de lamellen, maar voor de LM001 is deze verder 
doorontwikkeld. Zo zijn de sipes verticaal, naar het 
hart van de band toe, ook gezigzagd maar aan de 
randen om en om gepaard aan de ander. Zo grijpen 
ze onder belasting in elkaar. Met deze techniek blijft 
de stijfheid van het blok behouden en dat gaf ons 
mogelijkheden om een iets andere compound te 
kiezen. De LM001 is de eerste band waar we deze 
technologie op het volledige profiel toepassen. 
Ondanks dat het een kleine aanpassing lijkt, helpt 
het veel”.
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Tot wel zeventien testweken onder gecontroleerde 
condities. De Proving Ground van Bridgestone in Vidsel, 
Zweden biedt vele testtracks.

omstandigheden voor het testen van winterbanden. Het 
terrein is niet gelegen op ijs en dat biedt tot wel zeventien 
testweken, grofweg van november tot en met maart.
Een garantie is het echter zeker niet. Toen we in dezelfde 
periode in 2012 kennis maakten met de Proving Ground 
te Vidsel vroor het overdag nog 25 graden C. Ditmaal was 
het maar enkele graden onder nul. Sneeuw was er wel 
voldoende, ook al kwam dat niet allemaal van moeder na-
tuur zelf. De weersomstandigheden stelden de eigenaren 
van het gebied, Arctic Falls, best voor een uitdaging om toch 
alle testbanen geprepareerd te houden. De ideale testtem-
peratuur ligt tussen de -15°C en -30°C met 25 centimeter 
compacte sneeuw als ondergrond op de diverse testtracks.

Opvolger prototype?
Bridgestone heeft de laatste jaren zeker niet stil gezeten en 
werkt zoals we in 2012 al schreven aan de beste winterband. 
Toen reden we met een prototype. Is de LM001 het resultaat 
daarvan? “Nee”, zegt technisch expert Vandersmissen. “Het 
prototype is uiteindelijk als LM-32s op de markt gekomen, 
maar heeft wel de basis gevormd voor de LM001. Niet 
zozeer qua profiel, wel qua gebruikte technieken.”

Praktijktesten
Bridgestone nam in de ontwikkeling van de LM001 de 
Continental TS850 als uitgangspunt. Vandersmissen: 
“Duitsland is een zeer belangrijke afzetmarkt. We hebben de 
ambitie de beste te zijn, dus dan moet je beter zijn dan de 
huidige beste winterband op de markt. Naar ons idee is dat 
de Continental TS850. Deze kwam in 2013 als testwinnaar 
uit een vooraanstaande winterbandentest. Samen met de 
ingenieurs in Japan en Europa hebben we het overtreffen 
van de TS850 als doel gesteld. En dat is gelukt! Onze LM001 
scoort op vele punten beter. De tractie op sneeuw is 5% be-
ter. Zowel de remweg op sneeuw als op droog wegdek nam 
2% minder meters in beslag. De handling op droog wegdek 
nam zelfs met 8% toe, terwijl de levensduur 15% hoger ligt 
dan die van de TS850”. Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe zit 
het in de praktijk? Bridgestone voorzag diverse Golf’s VII 1.4 
TSI van zowel een set LM001 als hagelnieuwe TS850’s. Tijd 
voor het nodige testwerk op de diverse testtracks.

Acceleratie en remmen
Er wachtten ons diverse proeven waaronder de ‘hillclimb’. Op 
dit bochtige circuit met enkele beklimmingen en afdalingen 
is goed te merken dat de LM001 gretiger aangrijpt dan 
de TS850. Daarnaast voelt de LM001 stabieler aan bij de 
afdaling en tijdens het remmen. Tot zover het gevoel, want 
naast merkbaar is het ook meetbaar. Tijdens een tractie- en 
remtest met een V-box op een vlakke baan vertonen de 
nauwkeurig gemeten waarden ook verschillen. De accele-
ratietijd tussen 10 km/u en 35 km/u was gemiddeld 11% 
korter op de LM001. De remweg tussen 35 km/u en 5 km/u 
scheelde een meter. En dat kan net het verschil maken.

Hoge stabiliteit
Naast veel grip tijdens acceleratie en remmen is ook de 
zijdelingse grip van belang voor goed en veilig stuurgedrag. 
Op een bochtig besneeuwd circuit merken we opnieuw een 
verschil op. Met de LM001 winterbanden is de Golf VII veel 
beter in het gareel te houden. Er zijn minder stuurcorrecties 
nodig dan bij de TS850. Vooral de achteras volgt beter de 
koerswijzigingen merken we op. Een van de technici beaamt 
dit: “De grootste verbetering zit in de stabiliteit en dus de 
veiligheid. Samen met meer grip tijdens acceleratie en 
remmen is de veiligheid flink toegenomen. Iets wat we heel 
belangrijk vinden bij Bridgestone”. Ook op de slalom blijken 
hogere G-krachten mogelijk dankzij de zijdelingse grip. Al 
gaat het om marginale verschillen van enkele tienden. Het 
voelt wel veiliger en controleerbaarder aan.

Conclusie
Heeft Bridgestone met de LM001 een nieuwe troef in 
handen en wellicht ‘de beste winterband’? Een lastig te 
beantwoorden vraag. Daarvoor zullen we de diverse win-
terbandentesten moeten afwachten. Want hoe de LM001 
op droog of nat wegdek presteert weten we niet uit eigen 
ervaring. Feit is wel dat Bridgestone met deze nieuwe telg in 
de Blizzak-familie een zeer goede band in de markt zet die 
wat ons betreft een positie in de top verdient.

Bandenlabel en maatvoeringen
In Europa zijn er diverse wetgevingen als het winterbanden betreft. Van verplicht in be-
paalde maanden tot geen verplichting. Zo ook voor het aantal minimaal vereiste millime-
ters. Bridgestone garandeert de eigenschappen tot 4 mm profieldiepte. Na de zomer van 
2014 wordt de LM001 leverbaar. Bridgestone verklapt alvast de bandenlabels: Een B of C 
voor grip op nat wegdek, een E voor de rolweerstand. De LM001 wordt in eerste instantie 
leverbaar in de zeven meest gangbare breedtematen van 14 tot 16 inch velgdiameter.

?meer weten
Proving Ground
Nog eens het artikel uit 2012 
over de Proving Ground terug-
lezen? Of de Proving Ground 
in een video bekijken? Bridge-
stone maakte een video van de 
introductie in Vidsel.  
Je vindt beide links via  
www.amt.nl/4-2014
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