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Deze Porsche is van huis uit al zeer
direct te sturen.Door de hoge stuur-
precisie van de Michelin Pilot Sport
voelt het geheel ook zeer voorspel-
baar.Debet hieraan zijn het stijve kar-
kas en loopvlak en,omdat het een
brede band is,het grote contactvlak

Rubber met prestatiedrift

BANDEN
Introductie Michelin Pilot Sport

Michelin heeft zich rond half jaren
zestig genesteld in het marktseg-
ment van de hogesnelheidsband.
Dat was met de XWX die onder
meer standaard op de Ferrari 275
GTB werd gemonteerd. Met de la-
tere ontwikkeling in de vorm van de
XVR kon worden geconstateerd dat
de Franse bandengigant zich een
belangrijke plaats in de ‘high-per-
formance’-afdeling had verworven.
Rond 1992 introduceerde Michelin
de zeer uitgebreide Pilot-lijn, met
als ‘top of the range’de Pilot SX
MXX3. Deze band heeft nu een
waardige opvolger gevonden in de
Pilot Sport.
De hogesnelheidsband is een band
die de volgende snelheidsindicatie
kan hebben:
H = geschikt voor snelheden tot 
210  km
V = tot 240 km
W = tot 270 km
Z = boven de 240 km (dus ook
boven de 270 km van snelheids-

indicatie W). Kort geleden is daar
de snelheidsindicatie Y bijgeko-
men, die staat voor snelheden tot
300 km.

Het uiterlijk van deze banden
wordt over het algemeen geken-
merkt door een hoogte/breedte-
verhouding van 55 of lager en een
groot contactvlak. Tevens zijn het
karkas en de gebruikte rubber-
mengsels toegespitst op het ge-
bruik bij hoge snelheden. Zo ook
de vorm van het profiel en het ge-
drag onder verschillende klimato-
logische omstandigheden.

Zijn voorganger
Om te beoordelen of de nieuwe
Pilot Sport een verbetering vormt
ten opzichte van de, inmiddels vijf
jaar op de markt verkerende, Pilot
SX MXX3, worden de merites van
deze laatste even op een rij gezet.

Het karkas bestaat uit twee la-
gen rayon met een stalen verster-
king in de hielzone. De gordel

wordt gevormd door twee lagen
stalen koorden die wordt afgedekt
met een 0° gordel van nylon. Het
loopvlak heeft een harde onderrub-
berlaag en er is een speciaal loop-
vlakrubber gebruikt.

Dit sproot voort uit de klanten-
wensen. Dat waren een hoge stuur-
precisie, uitstekende richtingssta-
biliteit, voorspelbare reacties van
het voertuig met name bij het be-
naderen van het grensgebied. Le-
vensduur en prijsstelling zijn in dit
marktsegment van minder belang.
Daar komt bij dat een hogesnel-
heidsband er ook goed moet uit-
zien. De Pilot SX MXX3 heeft een
snelheidsindicatie ZR en is/was le-
verbaar in de maten behorende bij
15″, 16″, 17″ en 18″ velgen. De
hoogte-/breedteverhouding liep
van 50, via 45, 40, 35 naar 30
(maat 325/30-18).

Z-indicatie in opkomst
Uit de statistieken blijkt dat er zich

een heftige ontwikkeling voordoet
in de eerste montage van hogesnel-
heidsbanden met een Z-snelheids-
indicatie. In de vervangingsmarkt
is dit ook te zien, waarbij ook ban-
den met een snelheidsindicatie V
het heel goed doen.

De nieuwe serie Michelin Pilot
Sport zal dit jaar vooralsnog be-
staan uit 38 maten geschikt voor
16″ tot 20″ velgen, met een hoog-
te/breedteverhouding 55 tot 30 en
een snelheidsindicatie Y of Z. En-
kele automobielfabrikanten heb-
ben de Pilot Sport inmiddels geho-
mologeerd voor een selectief
aantal typen.

Constructieve aspecten
De constructieve details van de
Pilot Sport wijken op het eerste
oog bij het doornemen van de spe-
cificaties niet erg veel af van de
Pilot SX MXX3. Het uiterlijk
(profielvorm) des te meer.
Michelin heeft het gezocht in een

In het ‘high performance’ seg-

ment van de hogesnelheidsband

is Michelin een klinkende naam.

Met de Pilot Sport laat de Franse

bandengigant zien dat het nòg

beter kan. Minder aquaplaning,

een kortere remweg, grotere

stuurprecisie, een hoger com-

fort en een sprekender uiterlijk

zijn enkele kenmerken van

Michelin’s nieuwe troef in de

bandenmarkt.

Michelin hogesnelheidsband opnieuw sprong vooruit

met prestatiedrift

Deze Porsche is van huis uit al zeer
direct te sturen.Door de hoge stuur-
precisie van de Michelin Pilot Sport
voelt het geheel ook zeer voorspel-
baar.Debet hieraan zijn het stijve kar-
kas en loopvlak en,omdat het een
brede band is,het grote contactvlak

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



meer nauwkeurige opbouw van de
band met lichtere materialen. Zo
zijn er dunnere koordlagen toege-
past van staal met een grotere trek-
sterkte. De onderrubberlaag bevat
in vergelijking met die van de Pilot
SX MXX3 meer kooldelen (roet).
Dit heeft tot gevolg dat het loop-
vlak ook steviger wordt. In het pro-
fielrubber is silica verwerkt.

V en W profiel
De Pilot Sport is leverbaar in twee
profielen. Het ene wordt het ‘V’-
model genoemd dat kan worden
toegepast op voor- en achterassen.
Het andere, ‘W’, is uitsluitend ge-
schikt voor gebruik op de achteras,
mits deze voor de aandrijving
zorgt. ‘V’ gaat tot een sectiebreed-
te van 265 mm en ‘W’ bestrijkt de
breedtes van 275 tot 345 mm.

Bij het ‘V’-profiel is veel na-
druk gelegd op de natweereigen-
schappen. Het ‘W’-profiel daaren-
tegen wordt achter op de aange-
dreven as gemonteerd en krijgt
derhalve onder natte omstandighe-
den minder water te verwerken dan
de voorbanden.

Overigens heeft Michelin ervoor
gekozen er geen asymmetrische
band van te maken in verband met
de wensen van de automobielfabri-
kanten. De laatsten willen liever
niet hun productieproces aanpas-
sen aan toeleveranciers. Wel dient
de Pilot Sport in de juiste rolrich-
ting te worden gemonteerd.

Proef op de som
Tijdens het testen van de Michelin
Pilot Sport is een aantal facetten
van deze hogesnelheidsband eruit
gelicht. Dit waren gedrag op een
nat wegdek, op een droog wegdek,
remmen op een waterlaag en com-
fort. Referentiemateriaal bestond
uit de vorige hogesnelheidsband
van Michelin, zijnde de eerder ver-
melde Pilot SX MXX3. In principe
werden de testvoertuigen in duo’s
gepresenteerd; een met de vorige
band en een met de nieuwe Pilot
Sport. Vanzelfsprekend waren dit

auto’s uit de hogere segmenten die
alle waren uitgerust met ABS en
traction control (antislipregeling;
afgekort als: ASR).

Remmen en uitwijken op een
waterlaag
Deze test werd uitgevoerd op een
vlak stuk asfalt waarop constant

een waterlaag van 5 mm stond. De
‘proefbak’ werd benaderd met een
snelheid van 85 km (BMW 3-serie,
vier personen). Vervolgens werd er
op een vast punt voluit geremd,
totdat de banden weerop droog
wegdek kwamen. Net daarvoor
werd het stuur omgegooid en de

banden kregen grip op dat droge
wegdek. De auto (met vier perso-
nen) ondergaat daarbij een sterke
zijdelingse verplaatsing.

In vergelijking met de MXX3
heeft de Pilot Sport een kortere
remweg. In de documentatie
spreekt Michelin over 6 m verkor-
ting op een remweg van 107 meter;
dit bij een remmanoeuvre van 70
km tot stilstand in 2 mm diep wa-
ter. Op een vochtig wegdek spreekt
Michelin van een verkorting van
de remweg met 2 m over 72 m bij
een aanvangssnelheid van 100 km.
Gezien de tests op het circuit zou
dit kunnen kloppen; in ieder geval
in die zin dat de Pilot Sport een
kortere remweg kent dan zijn
MXX3 voorganger.

Het uitwijken gaat zowel de
Pilot Sport als de MXX3 goed af.
Met name als het droge asfalt
wordt bereikt, voelt men het ver-
schil in stijfheid van de banden.
Op de momenten dat de bestuurder
(testrijder van Michelin) de auto,
uitgerust met de MXX3, nog in het

De Michelin Pilot Sport in onder-
delen.Te zien zijn de koordlagen
die zeer nauwkeurig zijn gemon-
teerd,de onderrubberlaag en het
profielrubber met silica

De Pilot Sport met ‘V’-profiel die bestemd is voor
montage op voor- en achteras.Er is veel aandacht be-
steed aan de rij-eigenschappen onder natte omstan-
digheden en de stuurprecisie.Het silica dat in het rub-
bermengsel is verwerkt,zorgt voor comfortabele
eigenschappen bij koudere omstandigheden

De Pilot Sport met ‘W’-profiel dient een plaatsje te vin-
den op de aangedreven achteras.Omdat er veel rub-
ber op het asfalt wordt geplaatst,heeft deze band een
groot contactvlak en een hoge spoorkracht.Tijdens
het optrekken is de geluidsontwikkeling beperkt

Voor Italiaanse exoten is de
Michelin Pilot Sport ook zeer ge-
schikt.Ook als deze schoonheden
een nat voetje halen
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goede spoor tracht te krijgen (en
dat gaat tamelijk eenvoudig) en de
passagiers nog wat heen en weer
worden geslingerd, heeft de auto
op de Pilot Sport al weer, zij het
met een heftige ruk, het juiste
spoor gevonden. Later kon dit ge-
drag zowel op nat als droog weg-
dek worden bevestigd.

Gedrag op nat wegdek
Voor het Nederlandse klimaat is
het van groot belang dat een band
over uitstekende eigenschappen
onder natte omstandigheden be-
schikt. Hiervoor stond een testcir-
cuit ter beschikking dat regelmatig
met behulp van een tankwagen van
water werd voorzien.

Onder vochtige en natte omstan-
digheden komen de kwaliteiten
van het profiel, met inbegrip van
de rubbersamenstelling (com-
pound), aan het licht. De banden-
fabrikant doet er van alles aan om
aquaplaning te voorkomen. Tijdens
een stortbui, waarbij een waterlaag
van 8 mm niet ondenkbaar is, kan
bij een snelheid tussen de 80 en
100 km aquaplaning ontstaan.
Vooral in het grensbereik (flauwe
bochten, tijdens remmen) kan dit
de nodige problemen opleveren.

Zoals eerder aangegeven, heeft
Michelin bij de Pilot Sport getracht
te voorkomen dat er water onder
de band komt, door een soort
‘boegwerking’ te genereren. Veel
water wordt al voor de band naar
de zijkant weggedrukt. Wat er nog
wel onder komt, wordt door een
uitgekiend profiel naar achteren en
opzij weggeleid. Bij nat weer heeft
de Pilot Sport ook een groter con-
tactvlak dan de voorganger. De af-
beelding laat dit zien. 

Gedrag op droog wegdek
Ook hiervoor stond een ruim cir-
cuit ter beschikking met een egaal
asfaltdek en veel gemene bochten.
Hier kwam de stijfheid van de
Pilot Sport goed tot zijn recht. De
stuurprecisie is ten opzichte van de

MXX3 sterk verbeterd zo konden
wij ervaren.

De stijfheid van de band, en dan
in het bijzonder het loopvlak, kan
niet exact worden berekend, maar
wel worden benaderd. Hiervoor
zijn theorieën ontwikkeld die in dit
kader te ver voeren. In de praktijk
kan het volgende worden gecon-
stateerd. Tijdens de rotatie treedt in
de bandomtrek een spanning op
(elastisch). Deze is afhankelijk van
de rotatiesnelheid van het wiel en
de bandspanning.

De hierdoor ontstane golfbewe-
ging maakt energie vrij, die de rol-
weerstand verhoogt. Eveneens zal
de temperatuur van het karkas ho-
ger worden. Dit kan in schade re-
sulteren. De bekende stukken rub-
ber langs de snelweg, die afkom-
stig zijn van vrachtauto’s, zijn
hiervan een overtuigend bewijs:
warmte maakt veel kapot.

De voertuigsnelheid en het
draagvermogen van de band wor-
den begrensd door: de mate van
flexibiliteit van het karkas en het
schuren (‘scrub’) van het loopvlak
op de ondergrond. Zelfs bij lage
snelheden heeft dit een onevenre-
dige verhoging van de bandtempe-
ratuur tot gevolg. Bij hogere snel-
heden is er sprake van grote
centrifugaalkrachten op het loop-
vlak van de band.

De bandenfabrikant zal er alles
aan doen om zeker een hogesnel-
heidsband een stijf karkas en loop-
vlak mee te geven. Dit heeft overi-
gens in principe wel nadelige
gevolgen voor het comfort. Omdat
exacte berekeningen op dat punt
niets uithalen, is elke bandenfabri-

kant dan ook verplicht zeer veel
testwerk te verrichten. Wat test-
procedures betreft loopt Michelin
voorop.

Het stijve contactvlak heeft ook
door de lage rolweerstand een gun-
stige invloed op het brandstofver-
bruik. Ook de levensduur wordt
door de stijve constructie verlengd.
Minder golfvorming betekent min-
der warmte-ontwikkeling, dus ook
minder slijtage.

Tijdens het testen op de droge
baan kwam het karakter van de
Pilot Sport duidelijk naar boven.
Ook hier liet de MXX3 met name
bij stuurcorrecties een wat onzeke-
re indruk achter. De stuurprecisie
van de Pilot Sport ligt op een hoog
niveau. Er is sprake van een flinke
stap voorwaarts. Ten opzichte van
hogesnelheidsbanden van andere
merken, die bij vorige gelegenhe-
den zijn getest, steekt de Pilot
Sport ook in positieve zin af. Hoe-
wel de ontwikkelingsmensen van
Michelin dat schoorvoetend toege-

ven, vormt zelfs de allerbeste
hogesnelheidsband nog altijd een
compromis. Vandaar dat men in de
autosport een duidelijk onder-
scheid maakt tussen banden voor
droog (slicks) en nat weer.

Beoordeling comfort
Het beoordelen van het comfort
heeft altijd een subjectieve en een
objectieve kant. Belangrijk zijn de
afroleigenschappen van een band.
Niet alleen met het oog op het
doorgeven van schokken en stoten
naar het interieur, maar ook met
betrekking tot de geluidsontwikke-
ling richting omgeving.

Ten aanzien van dit laatste zijn
er wettelijke regelingen. In de re-
geling ISO 362 zijn de normen
vastgelegd waaraan een voertuig
moet voldoen wil het op het punt
van geluidsontwikkeling in aan-
merking komen voor een type-
goedkeuring. Ook de bandenfabri-
kanten zijn betrokken bij het
reduceren van geluid. Zeker bij
eerste montage wordt op die factor
goed gelet.

Michelin testte de band met een
datarecorder in de auto. Gebruikt
werden twee BMW’s M3 met se-
quentiële wisselbak. Op het weg-
dek werden op vaste punten strips
overdwars gelegd. Ook hier moest
de MMX3 zich gewonnen geven.
De Pilot Sport zorgde voor minder
geluid in het interieur. Stoten wer-
den minder fel doorgegeven en als
zodanig door de datarecorder gere-
gistreerd. Michelin claimt een ge-
luidsvermindering van 1 dB.

Atte Roskam

De waterbak is het proefterrein waar wordt bepaald of een band goede
eigenschappen onder natte omstandigheden heeft.Deze BMW is uitge-
rust met ABS en er wordt voluit (paniek!) geremd.Aan het einde van de
bak wordt ingestuurd waardoor,bij het raken van het droge wegdek,de
auto een sterke zijdelingse verplaatsing ondergaat.Het ‘vijfde’wiel is
voor het meten van de exacte remweg

Bij nat weer heeft de Pilot Sport
(rechts) een duidelijk groter con-
tactvlak (9 procent om precies te
zijn) dan zijn voorganger,de Pilot
SX MXX3
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