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ONDERDELEN
2e Design-band Vredestein

Het blijft overigens niet bij de Sportrac en
Ultrac, er komt een derde Vredestein band van
Giugiaro Design aan. Het valt niet moeilijk te
raden dat het zal gaan om een topklasse winter-
band. Tenslotte valt het meest te verdienen aan
banden in de meer exclusieve snelheids- en
breedteklassen, waar Vredestein nu met de
Ultrac (in de Z-categorie) eenzelfde marktaan-
deel hoopt te halen als het merk heeft in de
modale bandentypen (naar eigen zeggen 15 tot
20%).
Toch pakt Vredestein het een beetje voorzichtig
aan, want het Ultrac programma begint met
alleen maten in 17 en 18 inch velgdiameter,
met breedtes tussen 215 en 265 mm in de hoog-
teseries van 45 tot 35. Voor prijzen die
omstreeks 4% hoger liggen dan een vergelijkba-
re Sportrac, dat valt mee. De adviesprijzen
beginnen bij € 234,50. Waar diverse automer-
ken en vooral wielenfabrikanten schermen met
nog grotere velgmaten tot aan 21 inch houdt
Vredestein zich nog afzijdig van zulke extreme
(en dure) exotische maten.

Organisch ontwerp
Kenmerkend voor het aanzien van de Ultrac
zijn de kloeke ronde lijnen in het profiel.
“Zoals de nerven van een blad”, omschrijft
ontwikkelingschef Ir. Albert Dijks van
Vredestein het. Wat aansluit bij de verkla-
ring van Giugiaro’s ontwerpchef Nicola
Guelfo die spreekt van ‘organisch des-
ign’, gebaseerd op vormen uit de
natuur, als huisstijl van deze bekende
Italiaanse firma. De presentatie van
het nieuwe product staat bijna geheel
in het teken van de bijdrage die de
Italianen leverden.
“De eerste keer, bij de Sportrac, heb-
ben we een lijst van eisen neergelegd
bij Giugiaro waaraan het ontwerp
moest voldoen. Dat pakten ze zo goed
op dat we het ditmaal aandurfden om
hen volledige creatieve vrijheid te gun-
nen. Giugiaro maakte een ontwerp dat
wij waar nodig hebben aangepast aan
de vereisten voor het product”, aldus
directeur Rob Oudshoorn van Vredestein.
Als we hierover later spreken met ontwik-
kelingschef Dijks geeft hij aan dat het ont-
werpproces op deze manier wel een half
jaartje langer heeft geduurd. Vergeleken met
alles zelf doen dus. Maar ook hij toont zich
enthousiast over het resultaat: “een
band die je gewoon wilt hebben”, meent
Dijks.

Onderscheidend vermogen
Daar gaat het om, het verschil tussen gewoon
een goede band en een stuk echt ‘design’ van
een bekende naam. In het segment van de
duurdere banden lijkt dit een kansrijke strate-
gie om je te onderscheiden, zeker als een van
de kleinere merken. Misschien heeft Vredestein
in het contact met Giugiaro wel een soort
‘steen der wijzen’ op bandenterrein gevonden,
om banden als hebbeding te profileren. Bij het
grote publiek bestaat immers nog altijd weinig
spontane belangstelling voor de kwaliteiten
van banden. Tot verdriet van de bandenbran-
che, en dan met name de ‘betere’ merken die
al jaren pogen de bandenconsument kritischer
op de eigenschappen van autoschoeisel te
maken. Bij de meest uiteenlopende producten

scoort ‘design’, misschien kan dat ook een
warm gevoel voor banden opwekken.
Voegt het bijzondere ontwerp nog iets toe aan
de capaciteiten van de Ultrac? We vragen
Albert Dijks naar de diepere zin van wat opval-
lende details in de profilering. Die verbredin-
gen in de golvende lijn van de grootste profiel-
blokken? “Nou nee, dat dient niet echt ergens
voor.” En die inkepingen in de rug midden op
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Vredestein Ultrac met Giugiaro vormgeving
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sportieve banden met de

Sportrac. Niet zomaar een

sportieve band, maar een

ontwerp van het ver-

maarde huis Giugiaro.

Tevreden over het succes

schakelde Vredestein

opnieuw Giugiaro in bij de

ontwikkeling van de nog

hoogdravender Ultrac.

Band als hebbeding

Naast het profiel ontwierp Giugiaro ook het logo
voor de indrukwekkend ogende Ultrac. Het
gebruik van Exxpro rubber zorgt dat de zorgvuldig
gemodelleerde wangen mooi glanzend zwart blij-
ven. Het loopvlak zou eigenlijk helemaal niet meer
zwart hoeven zijn, hier is in de rubbercompound
geen roet meer nodig, aldus Vredesteins ontwik-
kelingschef Albert Dijks.
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het profiel? “Heeft geen functie, we hebben er
wat mee geschoven om het best mogelijke
geluidsniveau te vinden.” Uit onderzoek bleek
dat vooral de vormgeving op de middenbaan
van het profiel invloed heeft op het geluidsni-
veau, een grote zorg voor elke bandenfabri-
kant. Zo kwam Vredestein tot het Centre Shift
System, een verschuiving tussen de linker en
rechter helft van de profilering in het loop-
vlak. Auto’s moeten volgens EU-eisen steeds
stiller worden, en het voorbijrij-geluid komt
zeker bij wat hogere snelheid grotendeels van
de banden. Met de Ultrac kan al aan de geplan-
de eisen voor 2009 voldaan worden, een van nu
77 naar 75 dBA gereduceerd maximaal geluids-
niveau.
Nog een mooie kreet is Ultimate Handling

Construction, wat staat voor een
stijve opbouw in hiel en wang van
de Ultrac. Nodig om een zeer
directe stuurreactie op te roepen,
die we in de praktijk inderdaad
opmerken bij de beschikbare test-
auto’s.

Bijzonder rubber
Het meest lijkt het geheim van de
Ultrac echter te zitten in de rub-
bercompounds, waarin Vredestein
al lang pioniert met ruime toepas-
sing van silica (in plaats van roet).
Silica zorgt met name dat het rub-
ber niet teveel vervormt onder
hoge belasting, goed voor de grip
op droge en vooral ook natte weg.
Traditioneel werd daarvoor roet
aan het rubber toegevoegd, steeds
vaker nu met bijmenging van silica (siliciu-
moxiden) dat de eigenschappen bij lage (ban-
den)temperatuur verbetert. Nu heeft
Vredestein voor het loopvlak een geheel-silica
compound ontwikkeld. Dijks: “toevoeging van
silaan zorgt door een chemische reactie dat
silica zich bindt aan het basismateriaal SBR-
rubber”. Dit rubbermengsel geeft ook nog een
lage rolweerstand.
Om deze rubbercompound te verwerken waren
wel nieuwe machines nodig, waarin Vredestein
50 miljoen Euro investeerde. Daar zoals hier-
voor gemeld een chemische reactie optreedt bij
het mengen van het rubbercompound moet

nauwkeurig worden gelet op tijd en tempera-
tuur bij het proces. De resulterende rubbermix
is vloeibaarder dan gebruikelijk, zodat ook de
machines die er vervolgens bandprofielen van
maken daarop aangepast moeten worden. Er
zit dus meer achter de Ultrac dan het leuke
design-smoeltje waarop zo sterke nadruk wordt
gelegd. Het zal echter best zo zijn dat de ban-
denkoper niet eerst een uitgebreide les in rub-
ber, silica, roet en andere aspecten van de ban-
dentechniek wil alvorens een keus te maken,
maar eerder afgaat op merknaam en image. ●

Door de profilering op de linker- en rechterhelft
van de Ultrac een stukje ten opzichte van elkaar
te verschuiven, het ‘centre shift system’, kon de
geluidsontwikkeling sterk teruggedrongen wor-
den. Genoeg om zelfs de voorgestelde Europese
geluidseisen te kunnen halen die vanaf 2009 moe-
ten ingaan, volgens Vredestein.

Banden die een hoge snelheid aankunnen en een
scherp stuurgedrag geven moeten heel stijf zijn.
De hier aangegeven verhouding tussen spoorstijf-
heid en zijdelingse stijfheid is een van de belang-
rijkste eigenschappen, daarin bereikt de Ultrac
door constructie en productiewijze een hoog
niveau.

Peter Fokker

Centre Shift System
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Stuurgrip versus tractie
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Trots poseert algemeen directeur Rob Oudshoorn van Vrede-
stein naast het studiemodel Twenty-Twenty dat Giugiaro vorig
voorjaar presenteerde op de autoshow van Genève. Ditmaal
stond die auto weer in Genève, maar dan bij Vredestein, op de
nieuwe Ultrac banden. Hier achter de auto vader Giorgetto en
zoon Fabrizio Giugiaro, die zich heel tevreden tonen over de
blijvende band met de Nederlandse bandenmaker.
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Pirelli P Zero Nero
Bijna tegelijk met de
Vredestein Ultrac
presenteerde Pirelli
een nieuwe band
voor de tuning-
markt. Deze P Zero
Nero met opvallend
‘haaientanden’ pro-
fiel lijkt een heel
directe concurrent
van de Ultrac.
Gericht op een maxi-
mum aan sportieve
prestaties, zoals
extreme stuurprecisie
door een stijve con-
structie, en uitste-
kende grip op nat of
droog wegdek.
Pirelli haalt er geen
designhuis bij, heel
trendy is wel een
internetsite voor de
P Zero Nero inge-
richt. Daar vindt de

klant alles over
beschikbare maten,
hoeveel bredere
banden zijn auto kan
hebben, en verkoop-
punten.
Waar Vredestein
meer richt op de ver-
vanging voor origi-
nele bandenmaten,
gaat Pirelli met een
breed scala ook voor
‘niet-origineel’. Bij
de P Zero Nero lopen
de velgmaten van 16
tot 20 inch, speciale
belangstelling wordt
geconstateerd voor
19 inch wielen als
‘dikker’ alternatief
voor de fabriek-
smontage. Er zijn
achttien maten op
de markt gebracht,
nog elf volgen eind

dit jaar; de Ultrac
start met acht
maten, waar er nog
vier bijkomen.
Overigens is het al
lang zo dat de markt
voor ultrasportieve
banden in Europa
gezonde groei ver-
toont. Vandaar dat
Pirelli weer een loot
aan de Zero stam
toevoegt, waar er
ooit maar één P Zero
was als het non plus
ultra op bandenge-
bied. Nu is dat de P
Zero System, waar-
naast al de meer
comfort-gerichte P
Zero Rosso en de
Scorpion Zero voor
terreinwagens kwa-
men. ●

De P Zero Nero van
Pirelli valt op door het
‘haaientanden’profiel.
De sportieve band
onderscheidt zich door
de grote stuurprecisie
en uitstekende grip.
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