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BANDEN
Run-flat banden op normale velg

Het doet allemaal wat modieus
aan, zoals Pirelli spreekt over e-
factory voor zijn MIRS productie-
techniek (zie kader) en e-banden
die daar vandaan komen, te begin-
nen met de Eufori@. Met zo’n
trendy ‘apestaartje’ in de naam, die
ook alweer heel trendy afkomstig
is van een soort prijsvraag op inter-
net om namen te suggereren voor
dit nieuwe product. Een run-flat
band, Pirelli’s eerste, en dat is toch
echt nieuws. Zeker niet alleen Pi-
relli rekent erop dat over vijf tot
tien jaar de meeste auto’s zullen
worden geleverd op banden die je
nog vrij probleemloos thuis kun-
nen brengen nadat ze lek zijn ge-
raakt.

De techniek die banden hiertoe
in staat stelt is al oud, stelt Pirelli,
“die hadden we al in de jaren ze-
ventig ontwikkeld” zegt verkoop-
directeur Francesco Gori. “Het
was toen nog niet praktisch uit-
voerbaar. Bij run-flat banden hoort
een bewakingssysteem voor ban-
denspanning dat de rijder waar-
schuwt voor drukverlies. Dat is nu
pas beschikbaar.” Daarbij wordt
zo’n systeem al over twee jaar ver-
plicht in de VS, waar consumenten
volgens marktonderzoek nu al zeer
veiligheidsbewust zijn en run-flat
banden zelfs bovenaan de verlang-
lijst voor hun volgende auto zou-
den zetten.

Op normale velgen
Ook de auto-industrie heeft belang
bij brede acceptatie van run-flat
banden. Dan kan eindelijk het re-
servewiel helemaal weg, en hoeft

er ook geen noodreparatie set voor
in de plaats. Weer een stukje bin-
nenruimte gewonnen, en gewicht
verloren, plus meer vrijheid om de
kreukelzone achteraan een auto te
ontwerpen. Op run-flat banden is
er heel wat minder verlies aan
wegligging dan met een mager
‘thuiskomer’ reservewiel, dus min-
der kans op klachten van consu-
menten. Des te belangrijker omdat
auto-ontwerpers steeds meer naar
verschillende bandenmaten voor
en achter lijken te willen, maar dan
zeker niet met twee maten reserve-
wielen daarbij.

De vraag lijkt hooguit voor welk
run-flat systeem de meeste autofa-
brikanten gaan kiezen. Sterk argu-
ment bij de nieuwe Pirelli’s is dat
ze op normale velgen gemonteerd
worden. Dat haalt ook Francesco
Gori aan, een run-flat systeem
moet liefst ‘backward compatible’
zijn, ofwel uitwisselbaar met be-
staande banden en velgen. “Aan te
bevelen is een velg met extended
hump, maar noodzakelijk is dat ze-
ker niet”, zeggen de technici. Wel-
iswaar wordt keer op keer bena-
drukt dat run-flat banden eigenlijk
alleen gemonteerd zouden mogen
worden op auto’s met bandenspan-
ningsbewaking, op zich is dit niet
verplicht. Er is geen bijzondere be-
handeling nodig bij de montage
van Eufori@ banden, hooguit kost
het meer kracht in verband met de
sterke hielen (“nee, ouderwets met
bandenlichters een Eufori@ mon-
teren zal waarschijnlijk niet luk-
ken”, zegt een Pirelli-monteur
daarover).

De grootste tegenhanger lijkt
het PAX systeem van Michelin, dat
wel een speciale montagetechniek
eist en niet uitwisselbaar is met ge-
wone banden en velgen. Waar als
voordeel tegenover staat dat een
lekgeraakte PAX-band na doorrij-
den niet meteen onbruikbaar is ge-
worden, terwijl Pirelli wel aanbe-
veelt een Eufori@ na drukloos
rijden te vervangen. Dat doet dan
even pijn, een run-flat band kost
volgens Pirelli circa twintig pro-
cent meer dan een vergelijkbare
gewone band. Prijzen voor de Eu-
fori@ worden in ons land komend
voorjaar bekend, dan start de leve-
ring voor de vervangingsmarkt.

Eerste MIRS product van Pirelli

Eufori@ ook luchtledig goed
Terwijl op de Tokyo Motor Show de snelle Mini Cooper S debuteerde deden wij

het op de testbaan van Pirelli nog met gewone Coopers. Het verband tussen Pi-

relli en de Mini: als eerste staat de Cooper S af-fabriek op de nieuwe run-flat

band Eufori@ van Pirelli. Niet alleen een nieuw product, ook de productiewijze is

nieuw. En toekomstgericht.

Het gedrag van de Eufori@ met normale druk laat niet te wensen over.
Een lege band veroorzaakt geen trekken in het stuur en opmerkelijk mil-
de reacties bij een sportief rondje met maximaal 80 km/h over Pirelli’s
testcircuit te Vizzola.
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Als eerste wordt de Mini Cooper S uitsluitend afgeleverd met Eufori@
banden.Pirelli hoopt naast Mini-fabrikant BMW ook DaimlerChrysler,
Ford’s Premier Auto Group (o.a.Jaguar,Volvo) en de VAG groep als OEM
afnemers binnen te krijgen.
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Goedig gedrag
Natuurlijk vergat Pirelli niet dat
het toch vooral gaat om het rijge-
drag met normaal opgepompte Eu-
fori@’s, waarbij de sportieve repu-
tatie van het merk wel enige
verwachtingen schept. Op het Viz-
zola testcircuit bij Milaan volde-
den de nieuwe banden wat dat be-
treft aan onze verwachtingen.
Niettemin blijft de grote vraag: en
als ze nu leeg zijn, hoe rijdt dat
dan? Rechtuit merk je opvallend
weinig. Geen trekken in het stuur,
geen hard bolderend wiel, niet erg
veel bijzondere bijgeluiden. Van-
daar dus dat een bandenspannings-
monitor inderdaad onontbeerlijk
lijkt, het is zeker niet ondenkbaar
dat je ongemerkt enige tijd zou
doorrijden op een lekke band.

Het is bij de Eufori@ niet an-
ders dan bij andere lek-rijden voor-
zieningen: maximaal 150 km door-
rijden, met maximaal 80 km/h.
Toch nog een aardig gangetje om
op de testbaan met een lege band
de klassieke uitwijkmanoeuvre te
doen, en diverse korte bochten.
Dat gaat op zich behoorlijk pro-
bleemloos, al komt er een hoop ge-
klapper van de lege band en voel je
goed wanneer in een bocht de lege
band zwaar wordt belast. Toch
houdt de auto dan nog behoorlijk
koers. We merkten wel een heel
verschil tussen de verschillende
auto’s die beschikbaar waren, een
Mini en een Audi TT. De laatste re-
ageerde een stuk gevoeliger, min-
der zeker op één lege band. Of dat
nu ligt aan het karakter van de au-
to’s zelf, of aan het feit dat de Mini
optimaal aangepaste velgen heeft
valt niet te zeggen. Het is overi-
gens niet zo, konden we vaststel-
len, dat de Audi met zijn velg het
wegdek had geraakt; ook daar deed

de Eufori@ dus wat ervan ver-
wacht mocht worden.

Versterkingen
Het zijn geen zichtbaar spectacu-
laire maatregelen waarmee de Eu-
fori@ band bestand is gemaakt te-
gen rijden zonder luchtdruk. De
wangen zijn versterkt met rubber
dat lage interne wrijving heeft. En-
kele vlotte testrondjes op een lege
Eufori@ leverden een relatief on-
schuldige bandentemperatuur van
80°C op, tegen ruim 40°C bij ban-
den op normale spanning. De ver-
sterkende schijven in de flanken
worden bij de MIRS productie
naadloos vervaardigd, van groot
belang natuurlijk voor een goede
rondloop, met name bij het rijden
met een lege band. Om de band
ook spanningsloos goed op de velg
te houden zit er een driedubbel
pakket hieldraden in de Eufori@,
in speciaal rubber dat niet zacht
wordt bij hoge temperatuur, ont-
wikkeld uit de race-ervaring van
Pirelli.

In eerste instantie maakt de
nieuwe MIRS fabriek in het Duitse
Breuberg maar twee maten van de
Eufori@, bedoeld voor de Mini
Cooper S. Maar er moeten nog elf
maten bijkomen naast deze 205/45
R17 en 225/45 R17, waarmee de
jaarproductie naar twee miljoen
banden getild moet worden. Het-
geen aangeeft dat Pirelli op korte
termijn meer contracten voor eer-
ste montage denkt binnen te halen.
Aangezien run-flat banden en een
bewakingssysteem voor banden-
spanning samengaan, ligt het vol-
gens Pirelli niet voor de hand dat
run-flats in de handel de plaats van
gewone banden overnemen.

MIRS robot als mini-fabriek

In en op de wang van de Eufori@ zijn versterkingen aangebracht die de
auto kunnen dragen zonder luchtdruk in de band.Let ook op de drie lagen
hieldraden om de (lege) band op de velg te houden,gevat in een zeer tem-
peratuur-ongevoelige rubbersoort die Pirelli in de racerij ontwikkelde.

Vorig jaar onthulde Pirelli een
nieuwe productiemethode voor
banden te hebben ontwikkeld.Het
Modular Integrated Robotized
System (MIRS) is compact en ver-
gaand geautomatiseerd.Het blijkt
nu van essentieel belang voor een
nieuwe generatie producten,want
alleen met MIRS maakt Pirelli de
Eufori@ run-flat band.

Kan het niet via de normale metho-
de? “Het is technisch mogelijk”, aldus
technicus Maurizio Boiocchi, waarop
verkoopdirecteur Francesco Gori
aanvult “we hebben het nog nooit ge-
probeerd, de Eufori@ zal alleen met
MIRS worden gemaakt”.Op twee
punten lijkt MIRS direct een uitkomst.
Het levert een zeer hoge productie-
kwaliteit, en je hebt er maar 350 m2

vloeroppervlak voor nodig.Ideaal om
een bandenproductie ‘op locatie’ in te
richten bij autofabrikanten.Een
MIRS installatie levert elke drie minu-
ten een band af, en doet er maar 72
minuten over om die uit ruw materi-
aal te maken.
Doordat maar één computergestuur-
de machinestraat de opbouw van
banden verzorgt, is de productie een
continu proces geworden.Aan de
ene kant gaat er rubber en staal-
draad in, aan de andere kant komen
er complete banden uit.Op het eind
van de MIRS lijn wordt in een soort
carrousel een aantal banden tegelijk
gevulcaniseerd, op de trommels
waarop robots de banden hebben

opgebouwd.Onderwijl bouwen de
robots de volgende lading.

Andere compounds
Een gewone bandenfabriek produ-
ceert in grotere aantallen, maar daar
verloopt het proces in wel veertien
stappen, waar MIRS er slechts drie
kent.Bij normale productie liggen
veel halffabrikaten in opslag tot aan
de volgende processtap, zo gaan er
zes dagen overheen voordat vanaf
ruwe grondstoffen een band klaar is.
MIRS kan bovendien door zijn com-
putersturing verschillende maten
banden doorelkaar maken.
Uniformiteit van het product en spe-
ciale compounds zijn essentieel om
een run-flat band te kunnen maken.
“Een groot voordeel is dat de onder-
delen van de band niet van een voor-
raad worden afgesneden, maar ter
plekke worden gemaakt.Naadloos
dus waardoor het materiaal rondom
precies gelijke eigenschappen
heeft”, zegt technisch specialist
Boiocchi.“Daarnaast hoeven we
geen rekening te houden met eigen-
schappen die het rubber moet heb-
ben om als halffabrikaat opgeslagen
te kunnen worden, en met de eisen
die verschillende machines stellen
om het halffabrikaat verder te kunnen
verwerken.MIRS maakt nieuwe rub-
bercompounds mogelijk.”Pirelli
noemt het heel modieus e-manufac-
turing, de ruggengraat van het tot
2003 lopend project om heel Pirelli
computergestuurd te laten werken.

Pirelli begon vorig jaar met twee MIRS eenheden in Italië,er draait er nu
ook een in Duitsland.Nog drie moeten er de komende twee jaar volgen, in
de VS,het Verre Oosten en Engeland.

Peter Fokker

Eufori@ Total Mobility Tire
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