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Cuppen banden eerder 
met grote wielen?

VRAAG VAN DE MAAND

Cuppen van banden. Het komt 
steeds weer terug. Zo ook op 
onze AMT Autotechniek Face-
bookpagina. We gaan op zoek 
naar het antwoord op een aan-
tal vragen over dit onderwerp 
die op het sociale medium 
opgeworpen werden.

 We deelden een foto van een gecupte 
band van Autobedrijf Jos van Dartel 
in ‘s Hertogenbosch op de AMT Auto-
techniek Facebookpagina. Commen-
taar erbij: “Veel voorkomende oorzaak: 
ongelijkmatige slijtage van de banden. 
Het lijkt dan alsof een wiellager versle-
ten is. De berijder van deze auto dacht 
dat het kwam doordat hij nu, voor het 

eerst van zijn leven in een diesel reed”. 
 Daar kwamen de nodige reacties 
op. Zo reageerde Rob Eikenaar met: 
“Trimmen is de oplossing, band gaat 
vervolgens ook nog langer mee”. 
Bertus van Harten adviseerde: “Bilstein- 
schokdempers monteren en voor en 
achter uitlijnen”. 
 Wesley Swinkels was daar echter niet 
mee geholpen. Hij reageerde: “Een 
veel voorkomend probleem inderdaad, 
maar we zien het bij ons ook op ‘nieu-
we auto’s’. Zo hebben we een Passat uit 
2012 met na 10.000 km totaal gecupte 

18” Michelin-banden. Alles is origineel 
aan de auto. Ook hebben we dit pro-
bleem met een BMW 325 met originele 
17” wielen. Uitlijnen is al geprobeerd, 
en schokdempers versleten na 12.000 
km lijkt me ook sterk. Wel valt me op, 
dat beide auto’s het niet hebben met 
de 16” winterwielen”. 

 Michelin geeft antwoord 
 Hoe kan dat? Hoe kunnen zulke nieuwe 
auto’s last hebben van dit fenomeen? 
Speelt de velgmaat een rol? Helpt 
trimmen? Uitlijnen? Die vragen leggen 

we voor aan specialist Per de Vries van 
Michelin. Zijn antwoord: “Wij noemen 
dit type slijtage ook wel zaagtandslij-
tage. Normaliter is de band rond, maar 
om voldoende grip te genereren moet 
de band afplatten bij het in contact 
komen met het wegdek. De band moet 
dus vervormen. Bij iedere omwente-
ling, slipt ieder profi elblok een beetje 
bij het loskomen van het wegdek. Dat 
slippen zorgt voor materiaalverlies 
(slijtage) aan de achterzijde van ieder 
profi elblok, want dat komt als laatste 
steeds weer los van het wegdek. Als 
dat altijd maar in dezelfde cadans gaat 
leidt dat tot zaagtandslijtage. Dat ge-
beurt specifi ek op de niet-aangedreven 
as omdat daar geen andere slijtage-
bevorderende krachten op komen. Als 
een band stuurt en aangedreven wordt 
zal het totale slijtageproces sneller en 
regelmatiger gaan zodat er veel minder 
kans is op cuppen.
Wij proberen dit slijtagepatroon zoveel 
mogelijk tegen te gaan door bijvoor-
beeld verstevigingsbruggen aan te 
brengen tussen opeenvolgende pro-
fi elblokken. Bij sportievere bandenty-
pes met meer gesloten schouders doet 
dit fenomeen zich niet voor”.
Dan de vraag over de wielmaten: “18” 
en groter heeft volgens mij niet eerder 
last dan bijvoorbeeld 16 of 17”. Verder 
mag je zomer- en winterbanden niet 
met elkaar vergelijken. Cupslijtage 
komt het meest voor op de buitenste 
schouderblokken. Negatieve wielvlucht 
heeft veel invloed op de cupslijtage 
van buitenste profi elblokken. Om
het te voorkomen kun je negatieve 
wielvlucht zo veel mogelijk naar de 
0 graden instellen (binnen specifi caties 
autoconstructeur), zodat de buitenste 
schouders meer druk krijgen en daar-
mee minder slip”.
Wat het trimmen betreft: “Trimmen van 
het loopvlak werkt zeker, maar verhelpt 
de oorzaak niet. Na 10.000 km moet 
je de banden weer laten trimmen. Dat 
geeft rendementsverlies”. 

De foto op de AMT Autotechniek Facebookpagina van Jos van Dartel. Bij een 
gecupte band is het achterste deel van ieder profi elblok verder afgesleten.

De oorzaak van cuppen of zaagtandslijtage. Bij het loskomen van een pro-
fi elblok slipt het. Dat geeft slijtage. Spelen er verder weinig slijtagebevorde-
rende krachten, dan ontstaat het zaagtandpatroon. 

Rijrichting

Inloop-
contact

Slip-
contact

Uitloop-
contact

Elke maand selecteert de 
redactie een vraag of tip van 
de maand. Deze belonen we 
met een zesdelige schroeven-
draaierset in handige hoes van 
Rodac, onderdeel van SAM 
Group. Deze maand gaat die 
naar Jos van Dartel, van het 
gelijknamige autobedrijf.

Ook een vraag? 
U kunt uw vraag, opmerking 
of tip mailen naar: 
amt@reedbusiness.nl.
De redactie kan vragen inkor-
ten of samenvatten, zonodig 
worden inzendingen anoniem 
gepubliceerd. Praktische auto-
technische vragen stelt u op 
www.amtgarageforum.nl.
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