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ONDERDELEN
Overzicht systemen voor bandenspanning-bewaking

Bij een onderzoek in 1997 bleek
dat 45% van de gecontroleerde Ne-
derlandse personenauto’s rond
reed met een te lage bandenspan-
ning. Het betrof hier voertuigen
die voor een onderhoudsbeurt bij
de garage werden aangeboden. Re-
den te over voor allerlei maat-
schappelijke organisaties om via
campagnes de automobilist ervan
bewust te maken om aandacht te
besteden aan zijn rubber.

Maar de technische ontwikke-
lingen staan hier haaks op. Auto’s
worden steeds onderhoudsarmer,
waarschijnlijk is het straks voor de
leek niet eens meer mogelijk om
bij de motor te komen, en dan
vraag je hem regelmatig de ban-
denspanning te controleren. Niet
echt een arbeidsvriendelijk klusje.
En het probleem zal nog wel even
blijven bestaan, want de bandenin-
dustrie is voorlopig nog niet in
staat een 100% dichte band te pro-
duceren.

In de zware sector speelt het
probleem nog sterker. De banden
scoren daar hoog in de top 5 lijst
van het kostenplaatje. En slecht
bandenmanagement heeft zijn in-
vloed op het brandstofverbruik en
de ongewenste stilstand. Zeker ook
daar alle redenen om maatregelen
te nemen.

Eén hele simpele is het vullen
met powerair (stikstof). Dit heeft
een grotere molecuuldiameter
waardoor het beter in de poreuze
band blijft; een band zou drie keer

langer op spanning blijven. Ook is
het droger, waardoor er minder
corrosie ontstaat en dito problemen
geeft. Maar de infrastructuur ont-
breekt en een vulling met stikstof
kost gewoon meer dan met (bijna)
gratis lucht.

Af-fabriek systeem
De Duitse automobiel fabrikanten
(Audi, BMW, DaimlerChrysler,
Porsche en VW) hebben samen
met Beru een bandenspannings-
controle systeem ontwikkeld. De
voertuigen uit het hogere segment
worden hiermee af-fabriek uitge-
rust. Het bestaat uit een sensor die
de druk en temperatuur opneemt.
Deze is onder het ventiel in de
band geplaatst en vormt hiermee
een eenheid. De signalen worden
overgeseind naar de ontvanger in
de wielkuip. Vandaar gaat de infor-
matie naar de controle-unit, die er
begrijpelijke taal voor de chauffeur
van maakt. De sensoren zijn voor-
zien van een eigen ingegoten span-
ningsbron (lithiumcel) die een le-
vensduur heeft van 5 jaar, daarna

moet de complete sensor-unit wor-
den vervangen.

Het systeem is in staat om de
wielen afzonderlijk te herkennen:
iedere zender/ontvanger unit heeft
zijn eigen specifieke code. Optio-
neel is een spanningsdetectie van
het reservewiel.

De bestuurder initialiseert het
systeem door, nadat alle banden op
spanning zijn gebracht, de knop op
het dashboard in te drukken. Dit is
voor het systeem de referentie-
waarde. Tijdens het rijden en dus
bij het oplopen van de temperatuur
in de band vindt er door de centra-
le eenheid constant een omreke-
ning plaats. Zodra de spanning
onder een bepaald minimum/max-
imum komt, krijgt de bestuurder
een signaal.

Achteraf montage
John Gold uit Almere (tel. 036-
5300886) levert eveneens een de-
tectiesysteem, SmarTire. Deze is
bedoeld voor inbouw achteraf.
Hierbij worden ook de temperatuur
en druk van de band vergeleken
met de referentiewaarde. Qua op-
bouw is het iets anders. In het
velgbed wordt de sensor/zender
gemonteerd met daartegenover lig-
gend een contragewicht. Beide
worden met een klemband om de
velg bevestigd. De overdracht van
de signalen gaat draadloos naar de
ontvangunit. Deze maakt er klare
taal van voor de bestuurder. De
sensoren afzonderlijk zijn voorzien
van een batterij. Deze heeft een le-
vensduur van 150.000 km, vervan-
ging is niet mogelijk, omdat ze in
het huis zijn ingegoten.

De sensoren worden pas actief
op het moment dat het wiel daad-
werkelijk draait (>10 km/h), tij-
dens stilstand gebruiken ze dus
geen energie. Voor het reservewiel
is een aparte sensor te verkrijgen.

Het leuke aan de SmarTire is dat
het ook gebruikt kan worden voor
een caravan, aanhangwagen of be-
stelauto. Wel moet men dan een re-
delijk recent SmarTire-exemplaar
hebben, waarvan de zendunits een
bereik hebben van circa 12 meter,
de oude exemplaren gaan maar tot
4 meter. Uiteraard moet het sys-
teem dan uitgebreid worden met
twee extra sensoren.

Band op spanning is veiliger en gaat langer mee

Houd de spanning erin
Een modern voertuig is voorzien van allerlei intelli-

gente meet- en regelsystemen, die de efficiëntie en

veiligheid verhogen. Echter, het bandenspannings-

management is veelal nog handwerk en de uitvoering

laat nogal eens te wensen over. De ‘automatische’

(controle) systemen doen hun intrede, maar zijn nog

geen gemeengoed.

John Gold heeft sinds vorig jaar de
SmarTire in het programma.Deze is be-
doeld voor achteraf inbouw en waakt
over de temperatuur en de druk in de
band.De opneemunit wordt in het velg-
bed gemonteerd,er recht tegenover
komt omwille van de balans het contra-
gewicht.De opneemunit zendt de gege-
vens naar de ontvanger in het interieur.
FOTO:JAN LIEFTINK
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Het verdient aanbeveling om de
SmarTire te monteren op het mo-
ment dat de (tubeless)banden wor-
den vervangen. De aanschafprijs
van het complete systeem bedraagt
ƒ 875, daar komt een kleine ƒ 100
montagekosten bij.

De chauffeur krijgt met deze
systemen in een vroegtijdig stadi-
um informatie omtrent zijn banden
(en remmen) en kan dan maatrege-
len nemen om erger te voorkomen.
Ongetwijfeld blijven deze mooie
bewakingstechnieken niet voorbe-
houden aan de topklasse automo-
bielen, omdat in de toekomst een
reserveband tot het verleden gaat
behoren.

Altijd juiste spanning
De twee hierboven beschreven sys-
temen detecteren een te hoge/lage
bandenspanning of oplopende tem-
peratuur. De chauffeur moet nog
steeds zelf de desbetreffende band
op spanning brengen. Voor vracht-
auto’s en bussen zijn er twee syste-
men op de markt waarmee het mo-
gelijk is om de banden op een
constante spanning te houden.

Als eerste bespreken we het
systeem van Tisa Supplies uit Rijs-
wijk (tel. 070-3360073). Zij bren-
gen een automatisch banden-
spanningssysteem van Vigia uit
Argentinië op de markt. Dit sys-
teem is geschikt voor alle assen,
dus zowel van trekker als
trailer/aanhanger. Het systeem be-
trekt de perslucht via de accessoi-
retank van het bestaande
(rem)luchtsysteem.

Via een filter, die de lucht zui-
vert van vet, condens en oliedeel-
tjes, gaat het naar het instrumen-
tenpaneel in de cabine. Deze is
afhankelijk van de uitvoering voor-
zien van één, twee of drie mano-
meters, overeenkomend met hoe-

veel groepen ‘assen’ er op druk ge-
houden moeten worden.

Achter dit instrumentenpaneel
vindt ook de regeling van de toe-
voer naar de as plaats. Dit ge-
schiedt via kleppen die van tevoren
zijn ingesteld. Vanaf de klep loopt
er ‘buitenom’ een leiding naar het
wiel. Op de wielnaaf zit een extra
deksel gemonteerd met daarop de
rotor, deze draait mee met de band
en transporteert de lucht naar het
ventiel. De leverancier garandeert
de rotor 200.000 km, zelfs onder
zware omstandigheden. Het filter

moet minimaal twee maal per jaar
gereinigd worden.

Ingeval de druk van het lucht-
systeem te laag dreigt te worden,
bijvoorbeeld ingeval van een klap-
band, dan wordt automatisch de
desbetreffende groep uitgescha-
keld. De chauffeur krijgt hier mel-
ding van via een oplichtend lampje
op het instrumentenpaneel.

Het systeem is ook beveiligd op
het moment dat bijvoorbeeld de
externe leiding eraf gereden wordt.
In het ventiel is een terugslagklep
gemonteerd, zodat in een dergelijk

geval nooit de band leeg kan lopen.
Verder vindt dezelfde ingreep
plaats als bij een klapband.

Inmiddels is er op kleine schaal
geëxperimenteerd met dit systeem
en de ervaringen zijn positief in die
zin dat het systeem doet wat het
moet doen. Over besparingen op

De exclusieve Duitse automerken maken gebruik van het RDC systeem
van Beru.De sensor voor temperatuur en druk is gemonteerd onder het
ventiel.Deze zendt de gegevens naar een hoogfrequent antenne die in de
wielkast is geplaatst.Deze transporteert de waarden naar de controle-
unit die ze omrekent naar voor de chauffeur herkenbare informatie.
FOTO:DAIMLERCHRYSLER

De chauffeur krijgt in één oogopslag in-
formatie omtrent de bandendruk. In ge-
val van drukverlies geeft het systeem
een akoestisch signaal waarbij men
twee situaties onderscheidt.Allereerst
het ‘normale’drukverlies waarmee men
zonder al te veel risico kan doorrijden
tot het volgende servicepunt.Ten twee-
de een zogenoemde harde waarschu-
wing ingeval van snel drukverlies.De
bestuurder moet dan ogenblikkelijk
stoppen.
FOTO:DAIMLERCHRYSLER

Overzicht van het RDC banden-
spanningscontrolesysteem zoals
BMW dat optioneel toepast op de
5- en 7-serie.
1= RDC-controle unit
2= RDC-activeringsknop
3= Wielsensor
4= Ventiel met daaronder wiel-

sensor
5= Ontvanger.

Bandenspanningscontrole-systeem RDC1
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brandstof of banden zijn geen kei-
harde cijfers voorhanden, voorna-
melijk omdat de deelnemers aan de
proef hierover geen (!) boekhou-
ding bijhielden.

Door de as
Het PSI bandenspanningssysteem
van Brotec (tel. 0165-547979) is
het tweede systeem dat we bespre-
ken. Dit correctiesysteem is oor-
spronkelijk afkomstig uit het Ame-
rikaanse leger. De opzet is gelijk:
wanneer de spanning in de band te
laag wordt stroomt er automatisch
lucht naar de lekkende band. Ook

hier komt de lucht uit de systeem-
tank, stroomt vandaar naar een
stuureenheid en vervolgens naar de
banden. Geen instrumentenpaneel
(dus 9 bar leidingen) in de cabine
en geen leiding buitenom. Brotec
heeft ervoor gekozen om door de
as te gaan en heeft van verschillen-
de grote assenfabrikanten hiervoor
toestemming.

De lucht gaat via een swivel, ge-
monteerd in de eindkap en daarna
via een slang naar het originele
ventiel in de band. Deze swivel is
voorzien van een terugslagventiel
zodat het op spanning houden van
een lekke band niet van invloed is
op de spanning van de overige
banden. Ingeval van buitensporig
spanningsverlies gaat er een lamp
(op de zijkant van de aanhanger) Hans Doornbos

De kosten gaan voor de baat
Vertel een klant maar eens dat hij/zij
eens in de twee weken de banden-
spanning moet controleren.En leg
dan ook meteen uit dat het onder
koude condities moet gebeuren 
(’s ochtends dus voor het op pad
gaan!)en met een betrouwbare ban-
denspanningsmeter.Uiteraard heeft
u de klant bij het afleveren van de
auto al verteld waar hij de waarden
kan vinden en dat de hoogste waar-
de geldt voor zware belading.
Mooi geschreven en eventueel ge-
zegd, maar geen automobilist die
zich er aan houdt.Het is immers be-
kend dat tenminste de helft van de
automobilisten op pad gaat met een
verkeerde bandenspanning.Bij lan-
gere onderhoudsintervallen zal dat
percentage alleen maar toenemen.
En zoals u uit de grafiek kunt aflezen
daalt bij 20% onderspanning het ren-
dement van de band met gemiddeld
30%.Hetgeen betekent dat de druk
bijvoorbeeld 1,6 bar bedraagt terwijl
deze 2,0 bar moet zijn.
Dit roept overigens wat vragen op.Is
de gemiddelde automobilist wel in
staat om die waarden achter de kom-
ma te realiseren en is de meetappa-
ratuur hiervoor wel adequaat inge-
richt? En hoe betrouwbaar is de
bandenspanningsmeter? Onze er-
varing is dat hier behoorlijke verschil-
len te bespeuren zijn, vergelijk in uw
bedrijf maar eens twee exemplaren
als u in de omstandigheid bent.En
wanneer controleert de automobi-
list? Juist als hij getankt heeft en dus
als de banden warm zijn.Een heikel
onderwerp dus! Temeer daar de ban-
den het enige contact zijn met de

weg.We praten dan over veiligheids-
zaken zoals remweg, grip, wegge-
drag en klapbanden.En dan de slijta-
ge, bij 0,2 bar onderspanning daalt
de levensduur van de band met 15%,
bij 0,5 bar zelfs met de helft (bron:
Veilig Verkeer Nederland)! Het minis-
terie van VROM heeft berekend dat
bij een betere controle en instelling
van de bandenspanning er een
brandstofbesparing op het perso-
nenautopark mogelijk moet zijn van
1%.We praten dan wel over 70 mil-
joen liter!
Proeven in de zware sector hebben
uitgewezen dat de brandstofefficien-
cy hier in sommige gevallen zelfs met
10% verbetert.Tel daarbij op dat de
band langer meegaat en er minder
stilstand is, dan is het rekensomme-
tje voor de in dit artikel beschreven
producten snel gemaakt.
En onze mening is dat deze syste-
men de enige weg zijn naar een op
spanning rijdend Nederland.
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Brotec introduceerde op de on-
langs gehouden BedrijfsautoRAI
het PSI bandenspanningssys-
teem.Dit houdt automatisch de
band op de juiste spanning. Inge-
val van een lekke band (snel druk-
verlies) gaat er aan de zijkant van
de aanhanger/oplegger een lamp
branden.PSI betrekt de lucht uit
het bestaande systeem,het trans-
port naar het ventiel gaat via een
stuureenheid door de as(sen).
Juist door die laatste eigenschap
moeten de mogelijkheden nog on-
derzocht worden om dit systeem
ook voor gestuurde/aangedreven
assen toe te passen.
FOTO:BROTEC

Tisa Supplies uit Rijswijk levert
een automatisch bandenspan-
ningssysteem voor de zware sec-
tor.Het systeem betrekt de lucht
uit de luchtketel.Verontreinigin-
gen blijven achter in het in het sys-
teem opgenomen filter,vandaar
gaat het naar het controlepaneel
in de cabine en vervolgens wordt
de lucht buitenom naar de assen
getransporteerd.Juist daardoor is
het systeem nogal kwetsbaar
maar wel toepasbaar voor alle as-
sen.
FOTO’S:TISA SUPPLIES

De rotor is het enige deel dat aan
slijtage onderhevig is.De gebrui-
kelijke levensduur bedraagt
200.000 km,de vervangingskos-
ten en -tijd zijn minimaal.

In de cabine bevindt zich een in-
strumentenpaneel waarop de ver-
schillende banden(as)drukken
zijn af te lezen.Via indicatielichtjes
en audiosignaal wordt de bestuur-
der geïnformeerd omtrent de
luchthuishouding in de banden.

branden. Omdat het systeem door
de as gaat, is het niet geschikt voor
trekkers.
De twee boven beschreven syste-
men houden de banden op de juiste
spanning, ook als er een kleine lek-
kage is en de compressor constant
staat te werken. Op zich uitste-
kend, maar het leidt ertoe dat een
chauffeur zich nooit meer bekom-
mert om zijn banden, terwijl een
regelmatige visuele controle een
hoop narigheid voorkomt. Een op-
tie zou zijn om het complete ban-
denmanagement uit handen te ge-
ven aan een gespecialiseerd
bedrijf. Deze checkt eens per
maand de bandenconditie en -
spanning.
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