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qua grip snel bereikt of zelfs al
overschreden. Zeker als er van
spoorvorming sprake is, komt de
veiligheid al snel in het gedrang.

Ter illustratie het volgende
voorbeeld. Bij een snelheid van 90
km/h heeft een nieuwe band op
een droog wegdek een hechtings-
coëfficiënt van 0,95 en op een nat
wegdek (waterfilm van 0,2 mm)
0,6. Bij regenval waarbij er 1 mm
water op het asfalt staat, is de
hechtingscoëfficiënt al teruggeval-
len naar 0,3. Bij diepe waterplas-
sen (2 mm water) wordt dat 0,05.
IJzel levert een hechtingscoëffi-
ciënt van minder dan 0,1 op;
sneeuw zal rond dezelfde waarde
schommelen. Hierbij is uitgegaan
van meer dan voldoende profiel op
het loopvlak. Ook dwars- en langs-
krachten moeten goed verwerkt
worden. Dat zijn de spoor-, rem-
en aandrijfkrachten die op de on-
dergrond moeten worden overge-
bracht. Er zijn ook verschillende
combinaties van krachten denk-

ONDERDELEN
Praktische aspecten rond winterbanden

Zo rond eind oktober kan het vaak
al flink raak zijn; een plotselinge
sneeuwbui, zware regenval, lage
temperaturen. Een periode waarin
al duizenden auto’s in Nederland
de zomerbanden verruilen voor
moderne winterbanden. Niet de

vanouds bekende M+S banden,
maar winterbanden die exact op
onze weers- en verkeersomstan-
digheden zijn afgestemd. Sleutel-
woorden hierbij zijn silica, lamel-
lentechnologie, asymetrisch
profiel, draairichtingsgebonden
montage en een indeling in een
hoge snelheidscategorie. Bij veel
garagehouders en bandenspecialis-
ten blijft echter de vraag bestaan
hoe een klant kan worden over-
tuigd dat winterbanden zonder
meer aan te bevelen zijn.

Een extra set
De Nederlandse automobilist
schaft meestal pas nieuwe banden
aan, wanneer de minimale profiel-
diepte (1,6 mm) in het kader van
de APK is bereikt. Nu zou je naast
je zomerbanden, de klant weet
vaak al niet eens dat-ie daarop
rondrijdt, ook nog winterbanden
moeten aanschaffen. Kortom, we
zitten dan bij de verkeerde doel-
groep. Een enkele particulier zal
winterbanden aanschaffen omdat
hij of zij gedurende het koude sei-
zoen veelvuldig in het buitenland
vertoeft (wintersport of veelvuldig
familiebezoek). Resteert een grote
groep zakelijke rijders, waarvan
velen een lease-auto besturen. Juist

voor de zakelijke rijders, die bij
nacht en ontij in de (het) weer zijn,
kunnen winterbanden een uitkomst
betekenen. Zeker voor de veilig-
heid en bovendien omdat het echt
niet zoveel meer hoeft te kosten.
Per slot van rekening slijten de zo-
merbanden niet als er op winter-
banden wordt gereden.

Beperkingen zomerband 
Een winterband heeft een hogere
hechtingscoëfficiënt dan een zo-
merband. Dit is met name te dan-
ken aan het profiel en het op lage
temperaturen afgestemde rubber-
compound. De zomerband heeft op
een besneeuwd wegdek, maar ook
als de weg flink nat is, zijn grens

Winterband ook zonder sneeuwval veiliger

Meer grip, minder slip
Wie voor een wintersport-

vakantie met de auto naar

de Alpen trekt, kent het be-

lang van aangepast schoei-

sel. Minder bekend is dat de

winterband ook in eigen

land van herfst tot voorjaar

de verkeersveiligheid ver-

betert, terwijl de meerkos-

ten nihil zijn. Voor het auto-

en bandenbedrijf liggen hier

grote kansen, mits men de

zaken goed organiseert.

Dit is een winters tafereel,waarbij
de winterband (ogenschijnlijk)
volledig in zijn element is.Onze
winters zijn echter van een geheel
ander kaliber,met in hoofdzaak
veel regen. In combinatie met tem-
peraturen beneden de  7°C is dat
tegenwoordig het domein van de
moderne winterband.

De moderne winterband is met
name voor de hier getoonde om-
standigheden ontworpen;(te) veel
regen en lage temperaturen.Maar
ook zonder sneeuwval en ijzel
heeft de veelrijder volop profijt
van winterbanden.
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Winterband ook zonder sneeuwval veiliger

Meer grip, minder slip
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baar die het geheel nog gecompli-
ceerder maken. Bijvoorbeeld het
remmen in een bocht en ook de op-
tredende krachten bij het accelere-
ren uit een bocht.

Wordt één van beide soorten
krachten niet voldoende op de on-
dergrond overgebracht, dan verlie-
zen de banden hun grip. Met name
op een natte of besneeuwde onder-
grond is deze situatie snel bereikt.
In de praktijk zal een goede win-
terband over een aantal sterke pun-
ten beschikken die met name in de
lage landen onder specifieke win-
terse omstandigheden tot uitdruk-
king komen.

Meer grip bij koude
Een moderne winterband heeft bij
een temperatuur lager dan + 7°C
een betere grip dan een zomer-
band. Dit is in hoofdzaak terug te
voeren op de toegepaste rubber-
mengsels, in het bijzonder dat van
het loopvlak. Onder zomerse om-
standigheden betekent dit daaren-
tegen dat een winterband sneller
slijt dan een zomerband. Door het
bij lage temperaturen zachter blij-
vende loopvlakrubber zal het afrol-
geluid ook minder zijn dan dat van
een zomerband onder winterse om-
standigheden. Dit komt dus duide-
lijk het comfort ten goede en bij
het afleggen van grotere afstanden
(we hebben het hier over zakelijke
rijders!) ook minder vermoeidheid
teweeg brengen.

Door de speciaal ontworpen
loopvlakconstructie en profiel-
vorm kan de auto een goede trek-
kracht behouden op een gladde on-
dergrond. Hechting en het behoud
van trekkracht zijn van groot be-
lang om veilige stuur- en remcapa-

citeiten te garanderen. Dit is hier-
voor reeds aangegeven. Meer spe-
ciaal gericht op onze winterse om-
standigheden betekent dat ook het
verminderen van het risico van
aquaplaning.

In België en Nederland hebben
we per winter gemiddeld 22 dagen
sneeuw, 11 dagen hagel, 3 dagen
ijzel en maar liefst 48 dagen regen.
In principe is een wegdek altijd
vochtig en dus bedekt met een

fractie van een micron nattigheid.
Als men daar overheen rijdt, ver-
dampt het vocht en men merkt het
niet eens. Bij een waterlaag van 1
of 2 mm wordt de situatie al duide-
lijk anders. Het is dan de taak van
de band om het water af te voeren.
Het contactvlak van de band moet
dan het nodige werk verrichten.

Er bestaat het gevaar van aqua-
planing. Aquaplaning wordt beïn-
vloedt door een drietal factoren.

Dat zijn de toestand van de band
(het ontwerp en de profieldiepte),
de structuur van de ondergrond
(ZOAB of gewoon asfalt) en ver-
schillende andere (met name kli-
matologische) omstandigheden.
Het verschil tussen de profieldiep-
te van een nieuwe en die van een
versleten band kan een verschil
van 25 km/h rijsnelheid betekenen
voordat aquaplaning optreedt.
Hierbij spelen uiteraard ook de-

Profiel afgestemd op jaargetijde
Het profiel van de winterband (links)
wijkt sterk af van dat van de zomer-
band (rechts).Het profiel van de win-
terband is met name ‘dwars’gericht,
om zoveel mogelijk grip (hechting) te
genereren op een gladde onder-
grond (wegrijden en remmen).Het
profiel van de zomerband kent over
het algemeen ook groeven in de
lengterichting voor de stabiliteit op
hogere snelheden.Er is een hoofd-

kanaal voor het wegpompen van wa-
ter tijdens zware regenbuien.Het
loopvlakrubber van de zomerband is
harder dan dat van de winterband.
Hierdoor heeft laatstgenoemde bij
lage temperaturen wel een hoger af-
rolcomfort, maar hij  zal bij hoge tem-
peraturen en hoge snelheden veel
sneller slijten.

Opbouw van een moderne winterband
De constructie van een winterband
wijkt niet zoveel af van die van de
zomerband.Het verschil zit met
name in een ander profiel en een
loopvlak met een afwijkende (een
zachtere) rubbersamenstelling.Op
bijgaande afbeelding zijn de diverse
onderdelen benoemd.
Het binnenrubber zorgt voor een
luchtdichte afsluiting van de band op
het wiel.
Het karkas vormt de basis van de
band en is vervaardigd uit kunststof
vezels die in meerdere lagen haaks
op elkaar liggen.Daar komt de term
radiaalband vandaan.Deze con-
structie veroorzaakt minder warmte-
ontwikkeling.
De hiel zorgt voor contact met het
wiel en moet er onder alle omstan-
digheden voor zorgen dat de band op
de velg blijft.De uiteinden van de
karkasvezels/-draden liggen in de
hielkern opgesloten.Banden met
een beschadigde hiel mogen niet ge-
monteerd worden.
De gordellagen liggen op het karkas
en zorgen voor stevigheid.In de

meeste gevallen zijn de gordels van
staaldraad vervaardigd, maar soms
ook van kunststof.
Het dekrubber zorgt voor stevigheid
van het loopvlak en vormt de verbin-
ding tussen loopvlak en koordlagen.
Het profiel van de winterband wordt
gekenmerkt door brede, dwarsge-

Waarom geen
lichtmetaal?
In veel gevallen  worden de  winter-
banden nog op de stalen velgen ge-
monteerd.Maar waarom zou men dit
nog doen? Immers, de moderne
lichtmetalen wielen zijn veel beter
bestand tegen corrosie door de in-
werking van pekel dan de vroegere
exemplaren.Wil men ‘s winters dus
ook stijlvol voor de dag komen, dan
bestaat er geen bezwaar om de licht-
metalen wielen van winterbanden te
voorzien.Wel dient dan natuurlijk
enig onderhoud te worden gepleegd,
maar dat moet in de zomer ook.
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richte groeven die voor een optimale
grip bij het optrekken en afremmen
zorgdragen.
De zijwand is in principe van soepel
rubber gemaakt en draagt bij aan de
stuurprecisie; raken van stoepran-
den of andere harde objecten moet
zoveel mogelijk worden voorkomen.

gordellaag 1 gordellaag 2

dekrubber
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zijwand (wang)
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hielkernhieldraad

hielversterker
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bandenspanning en de breedte van
de band een rol.
Sneeuw op het wegdek betekent
een zeer gladde ondergrond, omdat
de hechtingscoëfficiënt van
sneeuw zeer laag is. Bovendien is
de temperatuur van de sneeuw be-

palend voor de grip. In onze lage
landen bedraagt die temperatuur
gemiddeld -7°C; daar is ook de
winterband die hier wordt verkocht
op aangepast. In Scandinavië be-
reikt de sneeuw een temperatuur
van -25°C; de winterband daar lijkt
meer op onze ‘oude’ M+S band.
Samenvattend kunnen er dan met
betrekking tot de gladheid een aan-
tal vuistregels worden gehanteerd:
● een natte weg is tweemaal zo
glad als een droge weg;
● een besneeuwd wegdek is twee-
maal zo glad als een nat wegdek;
● een bevroren weg is tweemaal
zo glad als een besneeuwd weg-
dek.

Gelet op voorgaande beschrij-
ving pleit dit dus duidelijk voor het
gebruik van winterbanden in het
koude seizoen.

In principe kan men het beste
winterbanden gebruiken in de
maanden november tot maart van
het daarop volgende jaar. Het is
dus zaak om tijdig met klanten een
afspraak te maken voor het omwis-
selen van de banden.

Bijzonder profiel
Het profiel van veel moderne win-
terbanden wordt gekenmerkt door
de toegepaste lamellentechnologie.
Dit is het alternatief voor de bij de
vroegere M+S band gebruikte
zware profielblokken. De werking
van de lamellen berust op het feit
dat de rand van de lamel bij aanra-
king met de ondergrond dusdanig

vervormt, dat deze in de sneeuw
‘snijdt’. Te vergelijken met een
dwarsgeplaatste schaats die zich in
het ijs vastzet. Daarnaast zijn veel
moderne winterbanden voorzien
van brede langsgroeven of er is een
brede centrale groef aangebracht
om het water weg te pompen. In
veel winterbanden is silica ver-
werkt, dat gunstig uitwerkt op de
levensduur van de band.

Overigens dienen vanwege de
van een zomerband afwijkende
loopvlakconstructie, het profiel en
de rubbersamenstelling altijd vier
winterbanden te worden gemon-
teerd. Het is dus niet voldoende
om alleen maar op de aangedreven
wielen winterbanden te monteren.
Het monteren van twee winterban-
den zal de auto eerder uit balans
brengen en resulteren in overstuur
of onderstuur met alle vervelende
gevolgen van dien.

Atte Roskam

ONDERDELEN
Praktische aspecten rond winterbanden

Juiste opslag van banden
Op een gegeven moment moeten of
de zomerbanden of de winterbanden
worden opgeslagen.Markeer de po-
sitie van de banden op de auto.Om
gelijkmatige slijtage te bevorderen
kan men bij montage de onderlinge
positie wisselen.Wielen en banden
met water schoonmaken en laten
drogen om oxidatie te beperken.Hoe
de banden dienen te worden opge-
slagen is afhankelijk van het feit of dit
op of los van het wiel wordt gedaan.

Het ‘uitzetten’van veel winterbanden heeft ook gevolgen voor de opslag-
capaciteit van een bandenbedrijf.Hier ziet u de winterbandenopslag van
de Euromaster-vestiging in Nieuwegein.Daar liggen momenteel 3000
winterbanden opgeslagen,die in oktober/november weer gemonteerd
gaan worden.De gegevens van de auto/eigenaar zijn op de sticker ver-
meld.Deze gegevens staan ook in de computer.

Goede administratie vereist!
Zeker als men een groot aantal ban-
den in opslag heeft, vraagt een zorg-
vuldige administratieve verwerking
(zoals hier bij Euromaster) de nodige
aandacht, zodat iedere auto op tijd
van de juiste (eigen) banden wordt
voorzien.Hiervoor heeft men een
goed lopend computerprogramma
nodig.Ook dient men op tijd de wa-
genparkbeheerder of de bestuurder
te waarschuwen dat de banden moe-
ten worden gewisseld.Daarnaast zal
men de opslag zodanig moeten in-
richten dat men zo min mogelijk tijd
nodig heeft om banden op te zoeken.

Banden die op het wiel gemonteerd
zijn, liggend opslaan of aan het wiel
ophangen.Gedemonteerde banden
dienen rechtop bewaard te worden.
Bewaar banden niet in de buurt van
olie of benzine of van elektrische ap-
paratuur.Deze laatste verspreidt
ozon dat het rubber aantast.Overi-
gens is neonverlichting ook niet be-
vorderlijk.Gewoon uitschakelen als
men niet in de opslag hoeft te zijn, dat
scheelt ook nog energiekosten.

Wie van winterbanden een succes wil
maken,moet tijd besteden aan een goe-
de advisering van de klant.Vooral de za-
kelijk rijder is de doelgroep bij uitstek.
Wijs vooral op veiligheid (bij sneeuw èn
regen!), laat zien dat de extra kosten
nihil zijn omdat de zomerbanden in de
winter niet slijten.Vertel de klant ook dat
u als banden- of autobedrijf zorg draagt
voor montage en opslag van de extra
set banden. In de maand september kan
men het beste al over winterbanden be-
ginnen,ook al schijnt de zon nog zo fel!

Kan een auto een hogere snelheid
behalen dan de snelheidscode-
ring op de banden toelaat,dan
dient bij gebruik van winterban-
den een sticker te worden aange-
bracht waarop de snelheidsindi-
catie van de betreffende banden is
vermeld.Onder deze auto zitten
winterbanden die zijn toegelaten
voor  maximaal 180 km/h (snel-
heidsindex ‘S’op de band).
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Vaak wordt gedacht dat rijden op winterbanden

hoge kosten met zich meebrengt. Dat valt in de

praktijk reuze mee, zoals we u hier voorrekenen.

Zomerbanden slijten immers niet als de winter-

banden hun werk doen. Wel zijn winterbanden in

aanschaf iets duurder dan de zomerse variant.

We geven u een voorbeeld van wat
winterbanden in het gebruik gaan
kosten, hierbij uitgaande van een
aantal voorwaarden zoals die door
een grote bandenspecialist met
groothandelsfunctie worden gehan-
teerd.Daarom is dit ook een praktijk-
voorbeeld voor universele garagebe-
drijven of dealerbedrijven.Het is een
voorbeeld gericht op de zakelijke
markt;er wordt dus zaken gedaan
met leasemaatschappijen en wagen-
parkbeheerders.Het monteren van
winterbanden wordt in dit geval aan-
geboden aan berijders, die nog geen
banden hebben vervangen op hun
huidige auto.
Voor de rekenvoorbeelden gaan we
dus uit van een langdurig contract,
waarbij één set winterbanden wordt
verstrekt.Pas op dat aan het eind van
de contractduur geen twee sets voor
eenzelfde auto in omloop zijn.
Er zijn (verstandige) leasemaat-
schappijen die de winterbanden zon-
der meerprijs voor hun klanten laten
monteren, omdat ze dan minder
schadegevallen verwachten.Als in
maart blijkt dat de winterbanden nog
maar 4 mm profiel hebben, laat dan
de bestuurder tijdens de zomer de
banden  maar  ‘opgummen’en houdt
de zomerbanden in opslag.Zorg voor
emplooi van nog goede winterban-
den als het contract voortijdig wordt
beëindigd.Voor een landelijk wer-
kende grossier met opslagfunctie
hoeft dat geen probleem te zijn.
In de volgende voorbeelden laten we
een aantal bandenmaten de revue
passeren, die zowel door het garage-
bedrijf als door de bandenspecialist
worden gemonteerd.We gaan daar-
bij  uit van een leasecontract geba-
seerd op 140.000 km.De verdeling
van het vernieuwen van (zomer-)
banden is als volgt:
40.000 km:montage reserveband +

1 nieuwe band
60.000 km:2 nieuwe banden
80.000 km:2 nieuwe banden
120.000 km:4 nieuwe banden
Over de totale contractduur worden
dus 9 nieuwe banden gemonteerd.
Bij de berekening gaan we ervan uit
dat het universele garagebedrijf/
dealerbedrijf 10% korting geeft op
Michelin bij gratis montage.De ban-
denspecialist geeft 30% korting op
Michelin en 50% op Vredestein voor
montage, balanceren en een ventiel.
Voor deze laatste aspecten wordt on-
geveer ƒ 17,50 berekend en voor een
ommontage rond de ƒ 16,00.

205/60-15
We beginnen al direct met een uit-
zondering op de hiervoor vermelde
kilometerverdeling.We gaan nu een
Michelin monteren, zijnde de Pilot
91V;een band voor de hogere snel-
heden die ook wellicht wat sneller
zal slijten.Het is een populaire
band, dus het voorbeeld is wat
dat betreft niet fictief.Over de
contractduur hebben we 11
exemplaren nodig.Bij een ga-
ragebedrijf komt dat neer op
ongeveer ƒ 3.400,- (per band
circa ƒ 350,- bruto).
Er worden winterbanden
aangeboden: Vredestein
Wintrac met snelheidsindex
H.Dat is mogelijk in deze
maat en is van voordelige in-
vloed op de totale prijs.En
dan maakt het in de praktijk
niet uit of het genoemde Vre-
desteins zijn, of Michelin of
Conti’s of Klébers.Deze zitten
allemaal rond de prijs van onge-
veer ƒ 400,- bruto.Let wel op een
eventueel te plakken sticker in ver-
band met  de lagere snelheidsindex.
Bij het garagebedrijf zal (140.000 km
contract) de bandenprijs 2,41 cent

per km bedragen en bij de banden-
specialist zonder winterbanden 2,00
cent/km en bij een contract met win-
terbanden 2,11 cent/km.

195/65-15
Zomerbanden Michelin Energy XH1,
winterbanden Vredestein Snowtrac.
Bij het 140.000 km-contract de reeds
eerder aangegeven 9 Michelins;bij
een contract met winterbanden wor-
den dat 5 Michelins en 4 Vredesteins.
Bij het garagebedrijf komt de kilome-
terprijs uit op 1,61 cent/km;bij de
bandenspecialist ‘zonder winterban-
den’1,36 cent/km, ‘met winterban-
den’1,48 cent/km.Geconcludeerd
kan worden dat het procentuele ver-
schil tussen de kilometerprijs met of
zonder winterbanden al toeneemt.

185/60-14
Dit is een populaire maat.We kiezen
als zomerbanden voor Michelin
Energy XH1 en als winterbanden de
Vredestein Snowtrac.De bruto- en
dus ook netto-prijzen zijn weer lager
dan de hiervoor genoemde 195/65-
15.Over de contractduur zijn nu vijf
zomer- en vier winterbanden nodig.
Bij het garagebedrijf is de kilometer-
prijs 1,20 cent/km en bij de banden-
specialist ‘zonder winterbanden’(dus

de negen Michelins) 1,04 cent/km en
‘met winterbanden’(5 x Michelin en 4
x Vredestein) 1,22 cent/km.

175/70-13
Een zeer populaire maat die men
vaak aantreft onder de bestelwagen-
tjes van koeriersdiensten, energie-
bedrijven en andere grote wagen-
parkbeheerders.Bij deze maat treedt
een omslagpunt op in het procentu-
ele prijsverschil tussen gebruik van
uitsluitend zomerbanden, of de com-
binatie zomer-winterbanden.
Als zomerband monteren we de Mi-
chelin Energy XT1 (bruto ongeveer
ƒ 150,-) en als winterband de Vre-
destein Snowtrac (bruto ongeveer
ƒ 225,-).Bij een contract van
140.000 km zal de kilometerprijs
bij banden betrokken van het ga-
ragebedrijf ongeveer 0,86
cent/km bedragen en bij de
bandenspecialist ‘zonder win-
terbanden’0,77 km/cent, ‘met
winterbanden’1,00 cent/km.U
ziet dat hier het verschil in kilo-
meterprijs tussen een contract
met en zonder winterbanden
procentueel uit de pas gaat lo-
pen.Aantrekkelijker zou het wor-
den als bijvoorbeeld verzeke-

ringsmaatschappijen aan
wagenparkbeheerders kortingen

op de premie zouden verlenen als
de betreffende auto’s zijn uitgerust
met ABS en met winterbanden.Im-
mers, de totale schadelast kan daar-
mee  worden teruggebracht.
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Rekenen met winterbanden
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