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TECHNIEK 
Bandenspanning bewaking in de auto

Al lang zien we in veel nieuwe automodellen
noodreservewielen of noodreparatiesets, om
ruimte en gewicht te sparen. De volgende stap
is de overgang naar run-flat banden, waarbij
geen reservewiel meer nodig is. Het is nu zo ver
dat op een lege run-flat band verbazend nor-
maal rijden mogelijk is, mits met niet al te
woeste rijstijl. Je merkt er bij normaal rijden
weinig van. Vandaar dat iedere aanbieder van
zulke banden zegt dat er absoluut een bewa-
king van de bandenspanning bij moet. 
Volgens Pirelli is dat zelfs de reden waarom
niet veel eerder run-flat banden op de markt
kwamen, zoals nu hun Eufori@. De bandentech-
niek was ver genoeg, maar continu de banden-
spanning bewaken in een rijdende auto was
niet mogelijk. Met hedendaagse elektronica kan
het wel. 
Het lijkt echter of de snelle opkomst van bewa-
kingssystemen meer te maken heeft met een
dreigende dwang. In de VS is kort geleden een
wettelijke plicht uitgewerkt om vanaf 2003
nieuwe autotypen te voorzien van bandenspan-
ningsbewaking. Vanaf eind 2004 moeten alle

nieuw verkochte auto’s in de VS dat hebben.
Begin dat jaar zal ook Europese regelgeving
ingaan voor verplichte bewaking van de ban-
denspanning.
Er komt dus een aanzienlijke, gegarandeerde
markt voor deze systemen. Waarmee ook niets

meer de brede(re) toepassing van run-flat ban-
den in de weg staat.

Indirect of direct
Wettelijk ligt nog niet vast hoe de bandenspan-
ning bewaakt moet worden. Er zijn twee
methoden, directe en indirecte meting. Het
eerste is duidelijk: continu meting van de actu-
ele bandenspanning. De indirecte methode is
veel goedkoper, hierbij wordt het gevolg van te
lage spanning geregistreerd. De band zakt wat
in, de afrolomtrek van het wiel wordt kleiner,
dus het ‘lekke’ wiel moet sneller gaan draaien
dan de andere wielen. Simpel te meten met de
veelal reeds aanwezige ABS-sensoren, dus niet
meer dan een stukje extra programmatuur om
een waarschuwingslamp te laten aanfloepen.
Nadeel: pas vanaf 30% onderspanning reageert
zo’n systeem, directe meting waarschuwt al
vanaf 10% onderspanning. Nu doet 30% onder-
spanning al aardig wat af aan de wegligging,
de levensduur van de banden en het brandstof-
verbruik. Het kan zijn dat de wetgevers daar-
mee geen genoegen zullen nemen. Tevens

Af-fabriek gemonteerde spanningsbewakers zien
er in feite allemaal uit zoals dit systeem van Beru.
Een sensor en zender aan het ventiel in elk wiel,
antennes in de wielkasten (de zwarte strip), en een
centrale ontvanger die de alarmering verzorgt.
Foto: Beru

Reservewiel na 2004 afgedankt?

Spannende strijd in
bandenbewaking

De noodzaak om een vijfde wiel in

de auto te hebben staat al lang

ter discussie. Komende wettelijke

regels lijken nu echt het einde in

te luiden voor het reservewiel. In

plaats daarvan komen misschien

‘run-flat’ banden, maar in ieder

geval bewakingssystemen voor de

bandenspanning. De strijd om een

nieuwe markt is open.

Onder de naam RoadSnoop
brengt de Finse bandenfabrikant
Nokian een universeel systeem
voor bewaking van de banden-
spanning. Het communiceert
radiografisch met een handzen-
der, die ook in de auto bevestigd
kan worden. De actuele spanning
wordt niet aangegeven, wel is te
zien bij welk wiel spanningsver-
lies optreedt.
Foto: Nokian
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ze bij afnemen en monteren van banden niet
beschadigd worden. Al helemaal wanneer
gewoonlijk uit voorzorg bij nieuwe banden
meteen nieuwe ventielen worden gemonteerd.
Dan is nog de vraag of de sensor correct blijft
werken na montage van een nieuwe band.
Wanneer die dezelfde maat en draagvermogen
heeft als de oude is er geen probleem. Mits
geen wielen verwisseld worden, vaak gaat het
vervangen van banden paarsgewijs, met de
kans dat linker- en rechterwiel van plaats rui-
len. Het bewakingssysteem dat Renault nu op
de Laguna gebruikt (van het Franse Schrader)
vereist dat de met kleur gecodeerde ventielen
op dezelfde positie onder de auto blijven.
Anders moet het systeem ‘gereset’ worden,

waarschuwt een indirect systeem pas zodra er
gereden wordt. Directe systemen kunnen ook
waken in een geparkeerde auto, en voor het
wegrijden al aangeven of een band te weinig
druk heeft; maar dat doen ze niet allemaal.
Directe meetsystemen omvatten feitelijk allen
dezelfde elementen. In het wiel komt een klei-
ne meetsensor die zowel druk als temperatuur
waarneemt. Met een ingebouwde zender wor-
den die gegevens radiografisch doorgeseind
naar een rekenorgaan. De sensoren worden
gevoed door een ingegoten batterij die vijf tot
tien jaar meegaat, daarna moet de sensor ver-
vangen worden. Meting van de temperatuur in
de band dient om de gemeten spanning hierop
te corrigeren, in vergelijking met een norm-
waarde bij koude banden.
Het kan nog veel eenvoudiger, met de ‘Easy
Control’ ventieldoppen die GIP Airsystems
importeert, voorzien van een ingebouwde
spanningsmeter. Althans: er is een heel assorti-
ment, per set bestemd voor een bepaalde span-
ning, afwijking daarvan wordt aangegeven.
Met een simpel inspectierondje kan de bestuur-
der dus zien of er iets aan mankeert. Dat zal
echter niet tellen als ‘bewakingssysteem’ vol-
gens toekomstige wettelijke eisen.

Bewaking versus kosten
Eerder beschreven we al eens het bewakings-
systeem dat Beru biedt, in gebruik bij onder
meer Audi, BMW en Mercedes. Daarbij werden
diverse mogelijkheden voor de systeemopbouw
aangegeven. Een kwestie van kosten, hoe gede-
tailleerd de bewaking kan zijn. De basis is een
bewaking met een enkele antenne en een lamp
die alleen waarschuwt dat bij ‘een’ wiel met de
spanning ‘iets’ niet klopt, waarop de bestuur-
der zelf moet uitzoeken waar er wat mis is.
Vele nu gebruikte systemen, met name die
voor na-inbouw, gaan wel iets verder en geven
tenminste met vier lampjes per wiel aan of er
wat aan schort. Zoals de RoadSnoop van ban-
denfabrikant Nokian, net op de markt geko-
men. Nog een stap verder wordt niet alleen
gewaarschuwd, maar continu de waarde van
de bandenspanning aangegeven. Zo heeft bij-
voorbeeld SmarTire een monitor met voor elk
wiel een verschillend gekleurd waarschuwings-
lampje, of als extra een display waarop per
wiel bandenspanning en temperatuur opge-
vraagd kan worden.
Het vergt enige programmering om de senso-
ren per wiel te herkennen. Dit tevens om te
voorkomen dat gereageerd wordt op radiosig-
nalen van sensoren in andere auto’s die dicht-
bij komen. Sommige systemen zijn ‘zelflerend’
(zoals dat van  Beru) en onthouden na de eer-
ste activering welk wiel op welke positie zit, de
wielsensoren zenden elk een eigen codesig-
naal. Andere systemen moeten geprogram-
meerd worden met de herkenningscode van
alle sensoren. In dat geval moet hetzelfde wiel
steeds op dezelfde plaats blijven voor een

goede herkenning, in het eerste geval ‘ziet’ het
systeem wanneer wielen verwisseld worden. Er
zijn verschillen in hoeveel wielen herkend wor-
den. Dat van SmarTire kan er liefst twintig ont-
houden. Een set zomer- en winterbanden, op
het systeem aangesloten aanhangers: het
systeem herkent de sensoren in de wielen en
weet meteen welke bandenspanning juist is.

Zorg bij montage
Gewoonlijk zitten bij af-fabriek montage de
sensoren als een blokje aan het ventiel. Bij
montage achteraf worden ze ook wel met een
spanring in het velgbed bevestigd. In beide
gevallen is het uiterst nuttig als de aanwezig-
heid van sensoren in het wiel bekend is, zodat

Waken tegen lekke banden kan sim-
pel met een ‘indirect’ systeem. Zoals
het Warnair van Dunlop, leverbaar op
de Mini. Al aanwezige ABS-sensoren
signaleren inzakken van het wiel bij
een lage bandenspanning, er is
eigenlijk alleen wat extra software
nodig. Pas een fors spanningsverlies
roept echter alarmering op.
Foto: Dunlop

Aftermarket systemen zoals hier SmarTire gebruiken vaak span-
banden om een sensor in het wiel te monteren. In het algemeen
kalibreren de universele systemen zichzelf bij de eerste keer
inschakelen. Fabriekssystemen met aan het ventiel gebouwde
sensoren moeten nogal eens bij vervanging eerst door de dea-
ler geprogrammeerd worden.
Foto: SmarTire Europe

Ook interieurontwerper Johnson Controls ontwikkelde een
bewaking voor de bandenspanning, die maximale informatie
biedt, namelijk de actuele bandenspanning. Deze wordt gecorri-
geerd voor de temperatuur van de banden, ook in gelijksoortige
systemen zoals van Siemens, Schrader en Beru.
foto: Johnson Controls

Samen met onderdelengigant
Visteon brengt SmarTire zijn bewa-
kingssysteem als eerste uitrusting.
Bij het na-inbouw systeem kan geko-
zen worden voor een simpel kastje
dat per wiel waarschuwt voor span-
ningsverlies boven een bepaalde
grens, of een metertje dat voor elk
wiel de actuele spanning en banden-
temperatuur kan aangeven.
Foto’s: SmarTire Europe
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waartoe alleen de dealer apparatuur heeft.
De meeste systemen zijn zelflerend, maar ook
dan moet je weten hoe het regelorgaan ‘gereset’
wordt zodat het na activering de heersende toe-
stand als ‘standaard’ opslaat, inclusief de posi-
tie van elke sensor. De bandenspanning op dat
moment wordt als ‘correct’ opgeslagen. Het is
zaak zeker te stellen dat bij een reset de ban-
denspanning de voorgeschreven waarde heeft,

bij een normale omgevingstemperatuur, in ver-
band met de temperatuurcorrectie die het
bewakingssysteem toepast. Opnieuw: het ene
systeem is het andere niet. Dat van Beru biedt
de mogelijkheid dat monteur of bestuurder
met knopjes een gewenste bandenspanning
opgeven, waarbij het regelorgaan ook nog
waardeert of deze opgaaf geloofwaardig is, ter
bescherming tegen vergissingen.

Vele grote en kleine fabrikanten werpen zich op
bandenbewakingssystemen, elk met eigen idee-
ën. Gaandeweg zal de praktijk wel tonen wat
goed werkt. Maar dan zijn we enkele jaren ver-
der, vooralsnog is het parool om maar goed op
te gaan letten bij het wisselen van wielen en
banden. ●

om de auto te par-
keren.
Nadat al jaren aan
zulke banden is
gewerkt en er ook
wel iets leverbaar
werd treedt nu een
soort doorbraak op.
Die leek eerst te
komen van Michelin
met het Pax ont-
werp, dat wat
schoorvoetend ook
door Goodyear,
Pirelli en Dunlop
werd omarmd. Maar
niet lang, want alle
behalve Michelin
zelf bieden ze nu

ook een andere
oplossing. Een band
met versterkte con-
structie, vooral in de
wang om deze extra
draagvermogen te
geven, kan ook even
door zonder lucht-
druk. Bridgestone
heeft datzelfde, en
deelt deze kennis nu
met Conti in ruil
voor het gebruik van
diens CSR ‘support
ring’ vinding.
Dat ziet er heel inte-
ressant uit, na het
vroegere debacle
met het te exotische
Conti Tire System,
dat net als Pax speci-
ale banden èn vel-
gen omvatte. Conti’s
CSR kan op elke velg
en in elke band
gemonteerd worden,
en neemt in feite de
rol van een versterk-
te bandwang over.
De ring kan met een
normaal banden-
montage apparaat
aangebracht wor-
den. Er zou tot 200
km ver gereden kun-
nen worden met
maximaal 80 km/h.
Begin volgend jaar
staat de marktintro-
ductie gepland.
Ook Pax-banden
hebben overigens
een steunring om de
speciale velg. Aparte
vermelding verdient

Run-flat banden eisen bewaking

Tyron, eigenlijk een
sterk versimpelde
versie van Conti CSR.
Dit door De Klok
Banden geïmporteer-
de accessoire is een
stalen ring die in het
velgbed wordt
geklemd. Door het
velgbed op te vullen
met deze ring zal de
hiel van een lekke
band niet naar het
midden van de velg
zakken en dan gauw
aan flarden gaan. Zo
lang de band op de
velg blijft zitten zal

Afhankelijk van
welke enquête je
gelooft zou de helft
tot driekwart van
alle automobilisten
heel graag run-flat
banden hebben.
Banden waarop je na
lek raken nog een
flink stuk kunt door-
rijden met een rede-
lijke snelheid, door-
gaans 80 tot 150 km
afstand met maxi-
maal 80 km/h.
Genoeg om naar een
bandenbedrijf te
komen, of tenminste
naar een veilig oord

Een interessant idee dat Conti bedacht en nu deelt
met Bridgestone: de ‘support ring’. De metalen
ring met rubber steunranden kan in elk wiel
gemonteerd worden, en geeft aan iedere band
run-flat capaciteit.
Foto: Continental

Zowel Goodyear, Dunlop, Pirelli als Conti/-
Bridgestone hebben nu run-flat banden met ver-
sterkte wangen, die om normale velgen kunnen.
Hier als voorbeeld de Goodyear Eagle F1 EMT, bij
andere merken ziet het er nagenoeg hetzelfde uit.

Simpeler kan run-flat techniek al niet: de stalen
Tyron band in het velgbed monteren, en een lekke
band zal niet meer van de velg lopen. Ver doorrij-
den op een lekke band is er evenwel dan nog niet
bij.
Foto: Tyron

Peter Fokker

het voertuig (of de
aanhanger) nog
bestuurbaar blijven,
om een veilig heen-
komen te kunnen
zoeken.
Met de Tyron oplos-
sing zal lek raken
van een band niet
ongemerkt voorbij-
gaan. De ‘echte’ run-
flat techniek is nu zo
ver dat op een band
met weinig of geen
spanning vrij nor-
maal doorgereden
kan worden.
Vandaar een door-

braak, voorheen was
rijden op een lege
run-flat band geen
pretje. Keerzijde van
de medaille is de
alom aangehangen
stelling dat run-flat
banden, nu ze ook
leeg zo comfortabel
rijden, moeten
samengaan met een
systeem voor bewa-
king van de banden-
spanning, zodat de
bestuurder toch
meteen gewaar-
schuwd wordt bij lek
rijden. ●

Tekening: Goodyear

Het verbond van mer-
ken dat het door
Michelin ontwikkelde
Pax steunt lijkt aan
erosie onderhevig. Het
Pax systeem is mooi,
met een aangepaste
hielconstructie klemt
een lekke band zichzelf
extra vast om de velg-
rand. Maar het vergt
wel speciale velgen.
Foto: Michelin
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