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ONDERHOUD 
Klantenservice Conti

Aan die Mondeo voelde iedereen wel wat, hij
trilde flink in het stuur. Geen wonder bleek
achteraf. Uit het loopvlak van de voorbanden
zijn hele rijen profielblokken verdwenen. Maar
er was ook een BMW waar in één band rondom
een strook profielblokken was weggehaald, en
daar merkte op de kombaan van het Contidrom
niemand wat van. Een Mercedes met drie enor-
me schroeven in de band, dat viel ook nauwe-
lijks op. Hij trilde licht in het stuur, dat was
alles. Of een Volvo V40 met een zwaar ongelijk
gesleten schouder op een achterband. Dat gaf
wat veel bandengeluid achter, maar ik dacht
dat dit misschien een eigenaardigheid was van
het stationcarmodel, waarin de grotere holle
laadruimte als klankkast kan werken.

Banden zijn sterk
“Dat wilden we jullie laten merken”, doceert
Bob Powell, manager Technical Service. “Je kunt
een band flink mishandelen zonder dat je daar
al rijdend veel van merkt. Een band raakt niet
gauw lek, en als het gebeurt voel je het niet
meteen.” We reden auto’s met 25% te lage span-
ning in één achterband, maar dat merk je pas
op het natte stuurcircuit van de testbaan, als je

echt de grenzen gaat zoeken.
Maar al te vaak krijgt Powell’s afdeling klach-
ten bij verminkte banden die het gevolg zijn
van doorrijden met veel te lage spanning, of
met een beschadiging. Waarop menig klager
terugkaatst dat hij een te lage spanning of
beschadiging beslist gevoeld zou hebben, en
daarmee heus niet zou blijven doorrijden.
“Vergeet het maar”, zegt Powell, “jullie voelen
het al nauwelijks, laat staan dat een gemiddel-
de automobilist het merkt. Daarom is het
enorm belangrijk banden regelmatig te contro-
leren: spanning, inrijdingen, zichtbare bescha-
diging.” Weer een reden waarom lange service-
intervallen hun nadelige kant hebben, want
welke automobilist doet zelf deze controle?
In Powell’s ‘gruwelkamer’ zien we deerlijk
gehavende banden waar een inrijding de wor-
tel van het probleem vormde. “Kijk, een diep
gaatje in het profielblok. Daar is water in
gedrongen, tot aan het karkas. De staaldraden
van het karkas zijn gaan roesten. En daardoor
is hier verderop uiteindelijk een lap uit het
loopvlak losgekomen. Dit is wel een ouder type
band, tegenwoordig zitten karkasdraden beter
waterdicht opgesloten.”

Als in het ziekenhuis
Bij de hoofdvestiging van Conti in Hannover
komen alle banden uit Duitsland waarop
klachten zijn ingediend naar de klantenservi-
ce. In andere landen handelt de importeur
deze claims af, alleen ingewikkelde gevallen
gaan door naar Hannover. Plus de speciale
gevallen, bandentypes waarvan Conti graag
alle eventuele problemen wil zien, zoals bij
nieuwe types. Want een belangrijke taak van
de klantenservice is ook om ervaringen ‘uit het
veld’ te verzamelen.
Problemen die zich vaker voordoen bij een
bepaald bandentype leiden zo tot aanpassing
van het ontwerp, of de productiewijze. Het is
tevens onderdeel van een ‘early warning’
systeem. Gaan bepaalde klachten zich opeens
vaker voordoen, dan is er misschien een pro-

Op de testbaan bleek het nog niet gemakkelijk de
auto’s met ‘geprepareerde’ banden eruit te pik-
ken. Zeker op de kombaan, waar je feitelijk uit-
sluitend rechtuit rijdt, wordt pijnlijk duidelijk dat
bandenproblemen bij het rijden vaak nauwelijks
voelbaar zijn, zodat regelmatige inspectie bittere
noodzaak is.

Bandschade experts van Continental:

Controle is cruciaal

Het was een geslaagd experiment

op het Contidrom testcircuit, von-

den we: “Hier staat een rij auto’s

die deels een bandenprobleem heb-

ben. Ga rijden, probeer aan te voe-

len waar een probleem is, en welk

probleem.” Daarmee ging de deur

op een kier bij de klantenservice

van Continental, die je ook wel de

klachtenafdeling kunt noemen. En

voor ons ging een wereld open.
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“Kijk, deze band is met te weinig smering of
teveel kracht omgelegd. De hieldraden zijn
overbelast en geknapt.” Met als gevolg een
compleet doorgescheurde wang. “Hier een
geval van overbelading, of onderspanning, of
allebei. De wang is oververhit, je ziet binnenin
de band het spoor waar de velgrand in de band
heeft gevreten.” En dan een band waaraan je
niets ziet: “winterband, stond opgeslagen. Er is
een chemisch goedje overheen gedropen, mis-
schien stond hij in olie. Het rubber is ver-
weekt.” Ah, er zit een heel zacht stuk in het
loopvlak. “En hier zie je hoe de kop van de
montagemachine in de hiel heeft gesneden, de
band lag niet goed om de velg”. Je maakt ze
niks wijs. ●

bleem dat snel aangepakt moet worden.
Voordat het zo vaak de kop opsteekt dat de
merkreputatie in het geding komt, of erger. Op
die manier achterhaalde Conti zaken als een
bepaalde band-wiel-auto-combinatie die proble-
men gaf. Specifiek bleek dat hier de bandhiel
niet rondom goed aansloot op de velgrand,
zodat er iets ruimte tussen hiel en velgrand
overbleef en de band ging trillen.
Om banden van klanten te onderzoeken
beschikt Conti over een enorm scala aan niet-
destructieve methoden. Bijna letterlijk als in

het ziekenhuis kan een band met röntgenfoto-
’s, holografische fotografie onder vacuüm, tot
zelfs via een CT-scan worden bekeken. Dat laat-
ste werkt ook op basis van röntgenstraling, met
zeer hoog energieniveau dat een uiterst gede-
tailleerd beeld geeft, een door de computer
samengesteld beeld alsof de band is doorgesne-
den. Maar evenals in het ziekenhuis vereist de
diagnostiek van oorzaak en gevolg vooral veel
ervaring.

Detectiefje spelen
Iets meer dan de helft van de claims wordt toe-
gewezen. De klant krijgt dan een vergoeding in
verhouding tot de levensduur die de band nog
had moeten hebben. Procentueel wordt er het
meest geklaagd in ons land. Maar de experts
van Conti laten zich niet in de luren leggen.

Naar eigen verwach-
ting zal de universeel
toepasbare Conti
Support Ring uit staal
en rubber vooralsnog
veel meer toepassing
vinden dan de ware
runflat-banden. De eer-
ste OEM-afnemer is er
nu: vanaf volgend jaar
zal Maybach als optie
CSR aanbieden.

Zeer ervaren medewerkers beoordelen jaarlijks
ruim 300.000 banden die als probleemgeval
binnenkomen. Niet alleen om te besluiten over
toekenning van claims, zeker ook om de ontwikke-
lingsafdeling en de kwaliteitszorg in de productie
te voeden met gegevens uit de dagelijkse praktijk.

Peter Fokker

Voor de echt ingewikkelde gevallen heeft Conti’s
serviceafdeling de beschikking over geavanceerde
apparatuur zoals hier computer tomografie (CT-
scan). Met niet-destructief onderzoek kunnen ban-
den letterlijk volledig doorgelicht worden op pro-
blemen in constructie, materiaal of montage.

dat op lage banden-
spanning en een
inzakkende band.
Actieve systemen die
meer kosten meten
echt de banden-
spanning. Het tech-
nisch ideaal, volgens
Conti, is een combi-
natie van actief en
passief, zodat de
metingen onderling
vergeleken kunnen
worden en het risico
op vals alarm voor
een lekke band
wegvalt.
Is er wel een lek,
dan ziet Conti nog
lange tijd als popu-
lairste oplossing een
reservewiel of repa-
ratieset.
Laatstgenoemd
alternatief krijgt
steeds meer aan-
hang. Conti heeft er
twee producten
voor, (elektrische)
compressoren met
een fles reparatie-
middel die automa-
tisch of handmatig
ingepompt wordt.
Veel minder ver-
wacht Conti de
eerstkomende vijf
jaar van runflat-
systemen, niet meer
dan circa 10%
marktaandeel naast

reservewiel of repa-
ratieset. De pas
gepresenteerde CSR
support ring die in
elk wiel past zou
vooral voor banden
tot aan de 60-serie
de oplossing zijn.
Banden met een
lagere hoogte/breed-
te verhouding bie-
den te weinig
inbouwruimte, daar-
voor heeft men SSR
(speciale ‘Self
Supporting’ Runflat-
banden). Waarop het
overigens in onze
ondervinding een
heel stuk beter door-
rijden is, met beter
stuurgedrag dan op
banden met daarin
de CSR.
Wat betreft de mon-
tage zegt Conti dat
voor SSR-banden
geen speciale tech-
niek nodig is. Bij
montage van een
CSR wel. Eerst gaat
de CSR in de band,
dan gaan band plus
CSR op de velg.
Daarbij is een specia-
le montagekop
nodig om de CSR
goed in het velgbed
te laten vallen, voor-
dat de hiel van de
band hiernaast

Extended Mobility volgens Conti

komt. Zowel CSR als
SSR maken het wiel
volgens Conti maxi-
maal 25% zwaarder.
De meerkosten voor
een SSR-band schat
men op 30%, voor
CSR hangt het sterk
af van de band- en
wielmaat. ●

Heel opmerkelijk
was de uiteenzetting
die we kregen over
extended mobility,
oplossingen voor als
een band onderweg
lek raakt.
Continental heeft ze
allemaal in huis, van
diverse reservewielen
tot runflat-banden.
Inclusief systemen
voor bewaking van
de bandenspanning,
om een lekke band
tijdig te constateren.
Maar welke van die
mogelijkheden gaan
het meest gebruikt
worden?
Volgens niemand
minder dan
ContiTeves bestuurs-
voorzitter Manfred
Wennemer wordt
voor bewaking van
de bandenspanning
ingezet op passieve
systemen. Dat is indi-
recte meting van de
bandenspanning via
een goedkope weg,
door wielsensoren
van het ABS te
gebruiken en soft-
warematig de dyna-
mische afrolstraal
van de wielen te
bepalen. Neemt die
afrolstraal bij een
wiel af, dan duidt
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