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BANDEN
Techniek en aanbod hogesnelheidsbanden

Laten we maar eens direct met de
deur in huis vallen en de vraag be-
antwoorden wat nu eigenlijk een
hogesnelheidsband is. Immers, met
elke band kun je toch snel rijden?

Een hogesnelheidsband is een
band met een snelheidsindicatie H,
V of Z en geschikt voor snelheden
respectievelijk tot 210, 240 en bo-
ven de 240 km/h. De meest recente
specificatie is de aanduiding W
(tot 270 km/h). Het uiterlijk wordt
gekenmerkt door een opvallend
design en een h/b-verhouding van
55 of lager, waardoor de fabrikant
de band een zo hoog mogelijke sta-
biliteit wil meegeven.

Er zijn inmiddels veel banden-
merken die hogesnelheidsbanden
in hun programma hebben opgeno-
men. Van een aantal daarvan had-
den we tien jaar terug nog nooit
gehoord. Deze merken worden
veelal in het Verre Oosten gepro-
duceerd. De producenten daarvan
proberen steeds meer grip op de
Europese markt te krijgen en vele

hebben in de Verenigde Staten al
een goede reputatie opgebouwd.

Complex krachtenspel
Een band ondervindt een complex
samenspel van krachten. Als een
auto nog stilstaat ‘werkt’ een band
al. Hij draagt namelijk de massa
van het voertuig. Heel belangrijk is
dan ook het maximum draagver-
mogen van de band. Dit wordt met
een nummercode op de zijwand
van de band aangegeven.

Het wiel (met de band) dient de
rotatie van de aandrijflijn om te
zetten in een translatie van de auto.
Oftewel het draaiende wiel moet
de auto in beweging brengen. Hier-
bij treedt vervorming van de band
op en ontstaat een zekere mate aan
warmte-ontwikkeling.

Het overbrengen van aandrijf-
krachten is heel belangrijk, maar
van meer importantie is wellicht
het overbrengen van de remkrach-
ten, die zeer aanzienlijk zijn. Ook
hier is sprake van vervorming van
de band en daardoor ontstaat er een
warmte-ontwikkeling. Dit is ook
van toepassing op het overbrengen
van de zijdelings op de band wer-
kende krachten, de zogenoemde

Sportieve band wint aan populariteit

Oogstrelend rubber
Plat en breed rubber, met

een karakteristiek profiel,

valt tegenwoordig goed in

de smaak. Het verfraait de

auto en verbetert boven-

dien de rij-eigenschappen.

Een deskundige voorlich-

ting is bij aanschaf van dit

kostbare rubber van groot

belang. Wij leveren u de

‘bagage’ in de vorm van

techniek en het aanbod.

Inleveren op het gebied van het comfort of de levensduur is bij de nieuw-
ste generatie hogesnelheidsbanden verleden tijd.Ze verbeteren de
stuurprecisie en ‘smoelen’goed dankzij het bijzondere profielontwerp
en de geringe zijwandhoogte.
FOTO:JAN LIEFTINK

De moderne hogesnelheidsband vormt een gecompli-
ceerd stuk techniek,waarbij niet alleen rekening moet wor-
den gehouden met verschillende krachten die op de band
werken,maar ook met de diverse eisen die gesteld worden
ten aanzien van het comfort en de levensduur.Er wordt een
uitgekiende constructie van koordlagen en profielvormen
toegepast van verschillende rubbercompounds.
TEKENING:MICHELIN
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spoorkrachten. De band zorgt ook
voor het verwerken van de weg-
oneffenheden en moet daarom over
een schokabsorberend vermogen
beschikken.

De hogesnelheidsband moet uit-
munten in stabiliteit onder extreme
omstandigheden. We belichten een
aantal factoren nader. Deze facto-
ren hebben betrekking op de con-
structie van de band en verlenen
hem een bepaald karakter.

Spoorkracht en spoorstijfheid
Spoorkracht zou men populair
kunnen vertalen in grip. Het gevoel
dat de auto de stuurbewegingen
goed volgt. De spoorkracht wordt
uitgedrukt in kN, zijnde de druk op
het wegdek die wordt overgebracht
door het contactvlak. Als gevolg
van de hechtingskracht tussen
band en wegdek zal de band ver-
vormen. Door spoorkrachten zal
het contactvlak, onder invloed van
inwendige bandvervorming, onder
de band vandaan worden gedrukt.
Hoe meer weerstand de band tegen
vervorming kan bieden, des te gro-
ter is de spoorstijfheid. Het midden
van de band, de bandmediaan, ver-
plaatst zich naar binnen of buiten.
Er ontstaat een drifthoek.

Gedrag van de band
De drifthoek wordt mede veroor-
zaakt door de afstelling van de
sporing (toe- en uitspoor), maar
ook door bijvoorbeeld zijwind. Het
werkelijke contactvlak ligt niet in
het centrum van de band, maar (af-
hankelijk van de drifthoek) meest-
al er iets achter. De afstand naar
het wielmidden wordt bandnaloop
genoemd en in combinatie met de
spoorkracht ontstaat het terugstel-
moment (richtmoment).

Het terugstelmoment is afhan-
kelijk van de wieldruk, banden-
spanning en wielvlucht. Wordt de
wieldruk hoger, dan neemt het te-
rugstelmoment toe. Het maximale
terugstelmoment komt bij grotere
drifthoeken te liggen.

Het grootste terugstelmoment
ontstaat bij een lage bandspanning.
Dit uit zich in de praktijk door
zwaar sturen. Een groter wordende
drifthoek verhoogt het terugstel-
moment in kleine stappen. Bij een
hogere bandspanning daalt het te-

rugstelmoment, omdat de drift-
hoek in principe ook kleiner wordt.
Is er weinig wielvlucht, dan is er
meestal sprake van een laag terug-
stelmoment (veel wielvlucht ver-
oorzaakt het kegeleffect).

Het terugstelmoment geeft ook
informatie over de actuele toestand
van het wegdek. De bestuurder kan
zijn of haar rijgedrag daaraan aan-
passen. De bandnaloop is overi-
gens van weinig belang; dit in te-
genstelling tot de constructieve
naloop, wat wij als fuseelangshel-
ling (caster) bestempelen. De
bandnaloop geeft de verhouding
aan tussen het terugstelmoment en
de spoorkracht.

Kortom; het gedrag van een
band staat onder grote invloed van
stuurbewegingen. Als de band rolt
worden verschillende krachten op-
geroepen. Hoe en in welke mate de
band dan vervormd is afhankelijk
van de snelheid van het voertuig,
de stuurinslag in graden en het
tijdsverloop van de stuurinslag.

Volmaakt rond
Bij de hogesnelheidsband wordt
veel waarde gehecht aan het ‘rond’

zijn van de band. In principe wor-
den ze altijd op lichtmetalen wie-
len gemonteerd. Probeer met zo
weinig mogelijk balanceermassa te
werken. Met name de hogesnel-
heidsband moet zo min mogelijk
vervormen. Aan de bandstijfheid
worden daarom hoge eisen gesteld.
De fabrikant heeft niet alleen te
maken met stabiliteit en stuurpre-
cisie, maar ook met conflicterende

eisen, zoals comfort, geluidsont-
wikkeling en levensduur. Die eisen
zijn bij de hogesnelheidsband van
iets minder belang, maar worden
gelet op het type auto (dure limou-
sines) wel steeds belangrijker.

Aandacht voor profiel
Aan de volgende factoren wordt
door de fabrikanten bij het ontwer-
pen van het profiel van de hoge-

Bridgestone is een gigant op het ge-
bied van de bandenfabricage.Ook
binnen de autosport is men zeer ac-
tief en voor het ontwerpen van een
super-hogesnelheidsband draait
men de hand niet om.Van meet af
aan was Bridgestone een geduchte
concurrent voor dat bekende merk
uit Frankrijk.Ook onder Duitse limou-
sines treft men met grote regelmaat
dit Japanse rubber aan.De concur-
rentiepositie heeft Bridgestone re-
centelijk weer bevestigd met de intro-
ductie van de Potenza S03 Pole

Position.Die is leverbaar in de maten
195/50 R15 tot en met 285/30 R20.
Bij deze band is veel aandacht be-
steed aan de afvoer van water, zodat
aquaplaning zoveel mogelijk wordt
onderdrukt.Een ander item is de pro-
fielopbouw uit twee compounds.Als
het bovenste compound is wegge-
sleten, zorgt het dan bloot komende
rubbermengsel voor meer grip, ter
compensatie van het inmiddels ook
voor een groot deel verdwenen pro-
fiel.Maar of de waterafvoer dan nog
zo goed geregeld is?

Bridgestone Potenza S03 
Pole Position

Vredestein heeft recentelijk ook de
markt voor hogesnelheidsbanden
betreden.Dit deed de Enschedese
bandenproducent met de Sportrac W
en de Sportrac 2 Si.Deze laatstge-
noemde versie is er alleen in HR-
snelheidsindex, in maten die lopen
van 175/70 HR13 tot en met 205/60
HR15.We kunnen in dat geval spre-
ken van een ‘middenklasse-hoge-
snelheidsband’.De Sportrac W is de
band waarvan het profiel door het Ita-

liaanse designbureau Giugiaro is
ontworpen.De maatvoering loopt
van 185/60 R14 tot en met 215/40
ZR17.Dit zijn dus echte hogesnel-
heidsbanden van Nederlandse bo-
dem.In het stuk over de waarde van
testrapporten kunt  u lezen welke
twijfels er bestaan over de waarde
van consumententests. In het buiten-
land heeft Vredestein het in die tests
niet makkelijk.Of is dat nu van ons
weer een waarde-oordeel?

Vredestein Sportrac

Toyo heeft al sinds geruime tijd een
degelijke plaats ingenomen op de
Nederlandse bandenmarkt.Met een
klein maar fijn team in Roosendaal
weet men ieder jaar weer de nodige
mooie banden aan de man te bren-
gen.Toyo is een grote Japanse ban-
denproducent en heeft verder niets
met dat automerk van doen.Toyo
heeft in het segment hogesnelheids-
banden al sinds jaar en dag de ban-
den in de Proxes-serie.‘Top of the
range’is de Proxes T1-S.Een band
met een grote richtingsstabiliteit en
een mooi design.

Toyo Proxes
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type auto te zijn. Als een 15” band
van een bepaald merk het goed
doet onder automerk X, dan is het
mogelijk dat de 14” versie van die
band (zelfde constructie en hetzelf-
de profiel) onder dezelfde auto als
‘minder aanbevelenswaardig’ moet
worden bestempeld.

Het testen van banden is dus een
zeer subjectieve aangelegenheid.
Ook als deze tests worden begeleid
door tijden die bij het afleggen van
slalomparcours zijn behaald. Ook
de meest ervaren testrijder zal na-
dat hij voor de tiende keer het test-
parcours heeft afgelegd anders op
de reacties van auto en band reage-
ren als bij de achtste keer.

Verspreid over deze pagina’s
maken wij u bekend met het groei-
ende aanbod hogesnelheidsban-
den. Zoals u ziet zijn vooral de
Oosterse merken sterk in opkomst.
Het kiezen van de optimale hoge-
snelheidsband voor een bepaalde
auto wordt er in ieder geval niet
bepaald gemakkelijker op.

Atte Roskam

grotere regelmaat. Maar wat zijn
die testverslagen waard?

Er zijn auto’s waar een band
heel goed onder ‘werkt’. Maar de-
zelfde band gemonteerd onder een
ander merk of type auto gedraagt
zich als ‘blubber’. Dit hoeft overi-
gens niet eens een ander merk of

Waarde van testrapporten
Met een zekere regelmaat worden
er testverslagen gepubliceerd die
zijn samengesteld aan de hand van
resultaten van bandentests. Er zijn
consumentenbladen die hier de no-
dige energie in steken. De Duitse
autobladen doen dit met een nog

snelheidsband veel aandacht be-
steed: goede natweereigenschap-
pen (voorkomen van aquaplaning),
maximale krachtoverbrenging,
korte remweg en een grote stabili-
teit in bochten. En steeds belang-
rijker worden een geringe geluids-
ontwikkeling en lange levensduur.

In de winter kan men in plaats
van hogesnelheidsbanden beter
een moderne winterband monte-
ren. Men hoeft niet op goed gedrag
van hogesnelheidsbanden te reke-
nen bij lage temperaturen, sneeuw-
val en andere drab op het wegdek.

Een andere, ook erg belangrijke
eigenschap van de hogesnelheids-
band is verder de ‘schoonheid van
het profiel’, ofwel de esthetische
kwaliteiten. Er zijn fabrikanten,
zoals Vredestein, die daar apart
een Italiaans ontwerpbureau voor
aan het werk hebben gezet.

Vooral bij hogesnelheidsbanden
heeft het asymetrisch profiel in-
middels op ruime schaal toepas-
sing gevonden. Een nadeel is dat
banden met een asymetrisch pro-
fiel ook bij de montage veelal ge-
bonden zijn aan de draairichting
van de wielen (behalve de Conti-
SportContact 2). Dit wordt door de
autoproducenten bij eerste monta-
ge als hinderlijk ervaren.

Daarnaast worden steeds weer
nieuwe materialen voor de toepas-
sing in hogesnelheidsbanden ont-
wikkeld. Zo wordt thans de vulstof
silica op grote schaal toegepast.

Toch comfortabel
Zoals reeds opgemerkt wordt com-
fort bij de toepassing van de hoge-
snelheidsband steeds belangrijker.
Dit met het oog op de grote, dure
limousines. De autoproducent
heeft er alles aan gedaan een zo
aantrekkelijk mogelijke leefomge-
ving in de auto tot stand te brengen
en dan zouden de banden de rust
verstoren. Ook milieutechnisch
heeft geluidsontwikkeling van
banden momenteel de aandacht.

Het beoordelen van het comfort
heeft een subjectieve en objectieve
kant. Belangrijk zijn dus de afrol-
eigenschappen van een band en de
geluidsontwikkeling die daarmee
gepaard gaat, zowel wat betreft
richting het voertuiginterieur als
naar de buitenwereld.

Michelin staat vanouds al bekend om
innovatieve ontwikkelingen op het
gebied van de bandentechniek.Per
slot van rekening is men de uitvinder
van de radiaalband.Ook in de auto-
sport heeft men zijn sporen verdiend
en is men ook nu weer met redelijk
succes onderweg in de Formule 1.Of
dat de verkoop van hogesnelheids-
banden zal bevorderen is nog maar
de vraag en naamsbekendheid had-
den ze al.Racen is dus toch een
virus.De hogesnelheidsband van
Michelin is de Pilot.Deze serie heeft
men in drie segmenten opgedeeld, te

weten Exalto, Primacy en Sport.De
Exalto is er in de maten 14 inch tot en
met 16 inch en dus heel geschikt
voor kleine- en middenklasse auto’s
met sportief karakter.De Primacy is
er voor het forsere werk in de maten
15 inch tot en met 17 inch;de zwaar-
dere snelle auto’s (van Peugeot 607,
Opel Omega, VW Passat tot en met
Jaguar, BMW, Audi, enz.).De Pilot
Sport is er voor het hele snelle werk
in de maten 15 inch tot en met 20
inch;Ferrari 360 Modena, Porsche
911 GT3, BMW M5, enz.Geschikt
voor snelheden tot 300 km/h.

Michelin Pilot

De Finse Nokian is echt nieuw en
een off-shoot van het grote telecom-
municatieconcern Nokia.De hoge-
snelheidsband van Nokian is de
NRZi met een snelheidscodering W.
Met gaat prat op de optimale grip en
de dubbele lengtegroef die voor de
waterafvoer moet zorgen.Een bij-
zonderheid is de info pin die aan de
zijkant van de band is aangebracht.
Deze waarschuwt als de tempera-
tuur van de band daalt, tot het punt
waarop men vorst kan verwachten.
Dit is duidelijk een hogesnelheids-
band uit het hele hoge noorden.In
het loopvlak is ook silica verwerkt.

Nokian NRZi
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Pirelli is nog steeds een vooraan-
staande leverancier van supersnel
rubber.Met de P Zero zijn astronomi-
sche snelheden toegestaan en voor
een deel wordt deze band ook toege-
past voor eerste montage bij de mer-
ken die auto’s in het topsegment pro-
duceren.De kleinste maat P Zero is

de 185/55 VR15 en de grootste is de
295/30 R22.Dat wordt al een maat
voor vrachtwagens! 
Er zijn verschillende profieltypen le-

Pirelli P Zero

verbaar onderverdeeld Asimmetrico
en Direzionale.In het loopvlak zijn
aramidevezels verwerkt;dat is een
licht en sterk materiaal.
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Hankook is voor ons Nederlanders
een nieuwe ster aan het bandenfir-
mament.De Hankook Tire Group is
een Koreaanse onderneming.De
banden zijn dus af fabriek onder een
aantal van de Koreaanse automer-
ken aan te treffen.In Europa probeert
Hankook vaste voet aan de grond te
krijgen.Hiertoe heeft men recentelijk
een groot distributiecentrum op de
Maasvlakte geopend, waar vanuit
heel Europa wordt beleverd (West-
en Centraal Europa en tevens Scan-
dinavië). In het segment hogesnel-
heidsbanden levert men de Ventus
K102.Deze band is in een groot aan-
tal maten met een verschillende
snelheidsindex leverbaar.De maten
lopen van 14 inch tot en met 17 inch
en de snelheidsindex gaat van HR
voor de 14 inch tot en met ZR voor bij-

voorbeeld de 265/40 ZR17.Ook
Hankook gebruikt silica voor het
loopvlakcompound.

Hankook Ventus K102

Kumho is een merk dat vooral in de
VS al aardig ingeburgerd is.Het is
een Japans merk dat  zelfs al een
racehistorie heeft. In Nederland
sponsor van een raceklasse (met
Ferrari’s en Porsches) en leverancier
van zeer fraaie hogesnelheidsban-
den.Met name de 712 Ecsta Supra
(‘Ultimate Performance’) en de 711
Ecsta (‘Ultra High Performance’).
Daarnaast zijn er nog vele types,
maar de 769 Power Max valt bij ons
zeker nog in de categorie hogesnel-
heidsbanden, ondanks Kumho’s
aanduiding ‘Outstanding Performan-
ce’en een maatvoering van 13 tot en
met 16 inch.De 712 is er in 18, 19 en
20 inch met de snelheidsindex ZR;

de 711-serie loopt van 14 inch (HR)
tot en met 17 inch (ZR).

Goodyear, bekend merk uit de VS,  is
onlangs samengegaan met Dunlop.
In Nederland is  onderdak gevonden
in Breukelen.Jarenlang heeft men de
Formule 1 van banden voorzien;een
groot aantal jaren  zelfs als de enige
leverancier.Goodyear heeft een zeer
ruim programma hogesnelheidsban-
den.Het programma (zomerbanden)
bestaat uit de Eagle F1, Eagle Ventu-
ra en de Eagle NCT 5.Een aantal
banden uit de Eagle-range van
Goodyear wordt door sommige auto-
producenten voor bepaalde typen
auto’s met name aanbevolen.De
Eagle F1 is de standaardband onder

de McLaren F1 sportwagen;u weet
wel die auto waar de bestuurder in
het midden zit en de BMW V12 ach-
ter hem ronkt.Dat is een ZR band,
geschikt (en ook toegelaten) voor
snelheden boven de 300 km/h.Het
loopvlakcompound van de meeste
Eagle-versies bevat silica.

Goodyear Eagle

Continental heeft onlangs de Conti-
SportContact 2 geïntroduceerd.In
AMT-3 van dit jaar heeft u hier al over
kunnen lezen.Toch nog even een
paar feiten op een rij.De ContiSport-
Contact 2 is bestemd voor het top-
segment auto’s (wat prestaties be-
treft).Laag en breed is  het motto.Het
profiel is optimaal ontworpen, gericht
op remmen, accelereren, bochtstabi-
liteit en waterafvoer (voorkomen van
aquaplanen).Het profiel is asyme-
trisch, maar niet richtinggebonden.
Men knipoogt hiermee naar eerste
montage bij de duurdere merken.

Continental ContiSportContact 2

John Dunlop was de uitvinder van de
luchtband.Het merk heeft dan ook
een rijke historie. In vroeger tijden
leverde men zelfs banden voor de
Formule 1.Zelfs tegenwoordig  heeft
men op het gebied van autosport-
banden nog een zeer ruime keus.
Ook wat betreft hogesnelheidsban-
den kan men mooi rubber leveren.In
de serie Dunlop SP Sport heeft men
de types 9000 en 3000.Het program-
ma loopt van 195/55 ZR15 tot en met
295/40 ZR20 als men een band uit de
serie 9000 zoekt.De serie 3000 kent
slechts vier maten:175/50 R13,
195/50 R15, 215/55 ZR16 en de
225/45 ZR17.De hiel is met kevlar

versterkt.Voorts maakt Dunlop er
melding van dat men de massa zo
laag mogelijk heeft gehouden.

Dunlop SP Sport

BFGoodrich was eens een gigant op
bandengebied.Na een aantal jaren
kwakkelen is men onder de paraplu
van Michelin gekomen.De Profiler G
is de hogesnelheidsband, leverbaar
in de snelheidscategorieën H, V, W
en Y.Er zijn 39 maten leverbaar van
14 inch tot en met 18 inch.De Profiler
heeft een richtinggebonden profiel.

BFGoodrich
Profiler G

Kumho Ecsta Supra
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