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ONDERDELEN 
Interesse voor winterband stijgt

Zo tegen oktober wordt het tijd om aan winter-
banden te gaan denken. Vanuit de wetenschap
dat zomerbanden, of misschien beter gezegd de
banden waarop auto’s worden afgeleverd, niet
meer hun maximale prestaties leveren bij tem-
peraturen beneden 5 tot 7 °C. Hun rubber
wordt te stug en verliest aan grip. Daarnaast
geldt dat winterbanden meer en diepere pro-
fielgroeven hebben, waarmee ze beter hun grip
behouden op een flink natte weg. Zowel de
genoemde temperatuur als vochtigheid zijn ook
in onze winters aan de orde van de dag, dus is
het gebruik van winterbanden zinvol.
Winterbanden die met hun grove profiel veel

afrolgeluid produceren, en weinig bestand zijn
tegen flink doorrijden op een schone weg zijn
er alleen nog voor de echte sneeuw- en ijskli-
maten. Bij moderne winterbanden wordt veelal
niet eens meer de aanduiding M+S gebruikt,
duidend op geschiktheid voor mild winterweer
met modder en sneeuw op de weg. Dat is
achterhaald, een moderne winterband kan veel
meer. Er is ruime keus in types met H- of V-aan-
duiding, dus bestand tegen snelheden tot 210
of 240 km/h. Er komen nu zelfs types in de W-
klasse, geschikt tot 270 km/h, de Finse winter-
bandenspecialist Nokian biedt dat al. Het is
dus zelden nog nodig een auto in de winter op

banden te zetten van een lagere snelheidscate-
gorie dan de normale banden, en hierop te wij-
zen met een sticker op het dashboard.

Ook voor lichtmetaal
Om ook wat meer veeleisende auto’s aan pas-
send winterschoeisel te helpen, voeren de grote
bandenmerken nu meerdere series winterban-

Met een ruim gedimensioneerd profiel kunnen
winterbanden niet alleen sneeuw de baas, maar
voeren ze ook heel goed water af, waar we in ons
land vaker last van hebben.
Foto: Conti

Winterbanden doen het ook zonder sneeuw
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Heel voorzichtig begint ook de Nederlandse automobilist winterbanden te (her)ont-

dekken. Daarin speelt zeker mee dat bij menige leasemaatschappij het gebruik van

winterbanden gestimuleerd wordt, als extra service en met de hoop dat het minder

schadegevallen oplevert. Want winterbanden werken wel degelijk, ook in het

Nederlandse klimaat.

Winterbanden doen het ook zonder sneeuw
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ielige stalen wieltjes. En met smallere banden,
waarbij een slechter gedrag op droge weg geac-
cepteerd moet worden, zoals een langere rem-
weg. Ook voor forse sportwielen zijn er winter-
banden, de meeste bandenmerken gaan tot 18
inch velgdiameter. Het is zelfs zo dat alumini-
um velgen vaak beter bestand zijn tegen
winterse omstandigheden dan stalen velgen.
Lichtmetalen wielen zijn doorgaans voorzien
van goede harde lak, en daarnaast makkelijker
te reinigen van gepekeld vuil.
Wie met de auto op wintervakantie gaat is
helemaal beter af met winterbanden. Vaak

den. Daar moet je wel een beetje in thuis zijn
om belangstellende klanten te kunnen advise-
ren. Er zijn doorgaans minstens series voor
modellen tot halverwege de middenklasse, en
modellen daarboven. Vaak is er nog een aparte
winterserie voor 4x4-auto’s. Met daarnaast ban-
dentypes voor echt koude landen, die extra
grip op ijs bieden maar minder geschikt zijn
voor schone, droge wegen.
Hoewel het in principe ’s winters al helemaal
niet aan te raden valt om op zeer brede banden
te rijden is het niet meer nodig bij de keuze
voor winterbanden genoegen te nemen met

Het geheim van moderne winterbanden zit in de
fijne lamellen waaruit de profielblokken zijn opge-
bouwd, die als ‘grijpers’ dienen. Elk merk heeft
zijn eigen recept voor de meest effectieve lamel-
vorm, bijvoorbeeld deze opvallende honingraat-
structuur bij de Conti WinterContact TS 780.
Foto: Conti

niet koude weg met
winterbanden wel
wat minder goed
uitvallen, maar dat
is dan pas merkbaar
als het uiterste
wordt verlangd. In
het algemeen slijt
het zachte winter-
rubber op droge
weg sneller dan
zomerbanden.
Winterbanden zijn
niet luidruchtig
meer, dankzij verbe-
tering in de profile-
ring. Veel groeven
en zacht rubber zor-
gen in principe voor
meer geluid, door-
dat meer lucht in
het profiel wordt
gevangen, samenge-
perst en weer losge-
laten. Ontwerpers
slagen er nu echter
heel goed in door
slimme en onregel-
matige verdeling
van profielgroeven
weinig hoorbare
geluidsgolven meer
te laten ontstaan. ●

Rijkwaliteit
niet minder
Bij moderne winter-
banden gaan de
voordelen bij slechte
rijomstandigheden
nauwelijks meer ten
koste van zwakke
eigenschappen bij
milde condities. De
doorgaans betere
waterafvoer van
winterbanden geldt
ook in voorjaar of
zomerseizoen. Er is
weinig beperking
meer in
(breedte)maten of
snelheidsindex ten
opzichte van zomer-
banden.
Het blijft zo dat
winterbanden zach-
ter rubber en meer
negatief profiel
(open ruimte) heb-
ben dan zomerban-
den. Zachter rubber
geeft ook ’s zomers
meer grip, meer
negatief profiel ver-
mindert juist de grip.
Netto kunnen de
remweg en grip in
bochten op droge en

Profiel met lamellen
Met een beetje
opletten kan ieder-
een een zomer- en
winterband van
elkaar onderschei-
den. Doorgaans heb-
ben winterbanden in
hun profielblokken
heel fijne groefjes
met een zaagtand-
vorm, maar ook wel
recht of licht gebo-
gen. Zomerbanden
hebben massieve
profielblokken, een
zo groot mogelijk
stuk rubber op de
weg. De fijne lijntjes
in het winterprofiel
horen bij de vrijwel
universeel benutte
lamellentechniek.
Onder belasting met
langs- of dwars-
krachten vervormen
de profielblokken en
ontstaan bij de fijne
insnijdingen tanden,
alsof je een gesloten
lamelgordijn open-
trekt. Met deze tan-
den krijgen de pro-
fielblokken veel
beter grip op gladde
ondergrond. Met het
vorderen van de slij-
tage kunnen de dun-
ner geworden pro-
fielblokken minder
vervormen en ont-
staan daardoor klei-
nere tanden.
Sommige banden-
ontwerpers vangen
dat op door nu
insnijdingen tevoor-

schijn te laten
komen die eerst ver-
borgen lagen, zodat
er nieuwe tanden
bijkomen in het pro-
fiel. Maar het is  dui-
delijk dat deze
lamel-insnijdingen
een redelijke rest-
diepte nodig hebben
om effectief te blij-
ven. En dus dat
winterbanden meer
dan een op het oog
nog acceptabele pro-
fieldiepte moeten
hebben.
De grote groeven in
het winterbanden-
profiel zijn in het
algemeen ruimer en
talrijker dan bij
zomerbanden. Ze
moeten water afvoe-
ren, maar eventueel
ook sneeuwresten
die zich veel minder
makkelijk opzij laten
drukken. Het ban-
denprofiel moet vol-
doende sneeuw-
resten in zijn groe-
ven kunnen opne-
men, zodat ze niet
tussen bandopper-
vlak en wegdek blij-
ven zitten. Dus zijn
groeven voor de
winter belangrijker
dan zo groot moge-
lijke profielblokken
voor ‘veel rubber op
de weg’. En moeten
die groeven meer
opslagcapaciteit heb-
ben omdat sneeuw-

resten zich minder
snel laten afvoeren
dan water. Dus heb-
ben winterbanden
ook een diepere pro-
filering (meestal
rond 2 mm dieper)
dan zomerbanden,
en ligt de slijtage-
grens bij een over-
eenkomstig dieper
restprofiel (geen 2,
maar 4 mm mini-
mum).
In de verdere
opbouw verschilt
een winterband niet
wezenlijk van een
zomerband. Er wor-
den alleen zachtere
rubbersoorten
gebruikt. Een band
levert grip door ver-
vorming in het loop-
vlak, door die vervor-
ming  ontwikkelt
zich warmte.
Daarom worden
banden heet bij
hoge snelheid (veel
vervormingen per
tijdseenheid), daar
kan het zachtere
winterrubber minder
goed tegen.
Anderzijds: hoe kou-
der het rubber, hoe
stugger het zich
gedraagt. Vandaar
dat zomerbanden
minder presteren bij
koude, ook als er
nog geen sneeuw, ijs
of regen te bespeu-
ren valt. ●

Bij deze Goodyears is
het verschil tussen
zomer- en winterprofi-
lering wel heel erg dui-
delijk. De Eagle F1
heeft zoveel mogelijk
ononderbroken loop-
vlakrubber voor veel
‘droge’ grip, de Eagle
Utra Grip heeft juist
heel veel groeven om
sneeuw op te nemen
en af te voeren.
Foto: Goodyear
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maken ze sneeuwkettingen overbodig. Voor
auto’s op lichtmetalen velgen is dat extra pret-
tig omdat daarvan bij gebruik van sneeuwket-
tingen de velgranden gauw beschadigd raken.
Nog los van het feit dat brede wielen de monta-
ge van sneeuwkettingen onmogelijk kunnen
maken.

Slijtage verdelen
Het ligt voor de hand op te kijken tegen de
extra kosten van een tweede set wielen voor de

auto, ook als dat geen lichtmetaal hoeft te zijn.
Daar zal de bandenverkoper op moeten inspe-
len met het aanbod alleen banden te wisselen,
en de zomerbanden op te slaan. Hetgeen
uiteraard de nodige ruimte vereist, en een
waterdichte administratie om in het voorjaar
iedere klant weer de eigen banden terug te
bezorgen, en de winterbanden op te bergen.
Het is bij de wisseling van banden zeker aan te
raden om te markeren op welke positie de afge-
nomen banden gemonteerd zaten. Meestal zul-
len immers voor- en achterbanden in een ver-
schillend stadium van slijtage verkeren. Vooral
bij het terugwisselen van winter- naar zomer-
banden een gelegenheid om daarop te letten. Is
het nuttig om voor gelijkmatige slijtage voor-
en achterbanden te wisselen, is er aanleiding
om vervanging van de zomerbanden op de
zwaarst belaste as te adviseren? Of zijn mis-
schien de winterbanden net aan hun laatste
levensfase toe?
Nog meer dan bij zomerbanden is voldoende
restprofiel noodzakelijk, winterbanden hebben
minimaal 4 mm profieldiepte nodig om aan de
verwachtingen te voldoen als het eens wèl
sneeuwt. Komen ze dicht tegen dat minimum
aan zodat ze voor de volgende winter aan ver-
vanging toe zijn, dan kunnen ze in het voorjaar
beter even blijven zitten. Ze kunnen als ‘zomer-
banden’ verder opgesleten worden, want met 4
mm profiel is de waterafvoer nog goed. Het
argument tegen de extra kosten van winterban-
den is immers dat je toch maar één set banden
tegelijk verslijt, dus niet méér banden verbruikt
door zomer en winter verschillende soorten te
kiezen. Natuurlijk kost het gebruik van winter-
banden toch iets, alleen al omdat ze wat duur-
der zijn dan zomerbanden voor eenzelfde auto-
type. Maar door de bandensets optimaal te ver-
slijten kunnen de meerkosten erg meevallen. ●

Peter Fokker

Aandachtspunten
winterbanden
Het aanbieden van
winterbanden vraagt
meer dan het ‘nor-
male’ bandenaan-
bod, daardoor ver-
eist het wel enige
schaalgrootte. Als
het enigszins kan
dient immers opslag
aangeboden te wor-
den, met een bijbe-
horende administra-
tie. Niet alleen om
vast te leggen welke
opgeslagen banden
bij welke auto
horen, maar ook
zodanig ingericht
dat het terugzoeken
van een set banden
snel en efficiënt
gaat.
Er is dus een opslag
nodig, waar banden
onder gunstige
omstandigheden
bewaard kunnen
worden. Dat bete-
kent: vrij van olie en
brandstof, zoveel
mogelijk vrij van
ultraviolet licht (zon-
licht of continu bran-
dend tl-licht), en vrij
van ozon (dat ont-
staat in elektrische
apparatuur die met
hoge spanning
werkt, zoals lasappa-
raten). Al die
genoemde zaken
tasten het banden-

rubber aan.
Omdat winterban-
den een grotere
minimale profiel-
diepte (4 mm) nodig
hebben dan zomer-
banden is het nodig
de restdiepte van
gebruikte banden
werkelijk te meten,
en niet op het oog
te beoordelen.
Het is zeker zaak
winterbanden op de
juiste spanning te
houden, en de
gebruiker daarop te
wijzen. Ga na of een
andere voorgeschre-
ven spanning geldt
dan bij zomerban-
den op dezelfde
auto. Ze zijn gevoeli-
ger voor onderspan-
ning dan zomerban-
den. Onderspanning
betekent extra ver-
vorming, dus extra
warmteproductie.
Dat kan kritisch wor-
den wanneer bijna
versleten winterban-
den in het zomersei-
zoen ‘opgereden’
worden, en men
daarbij met een vol
beladen auto op
vakantie gaat zonder
de banden op voor-
geschreven verhoog-
de spanning te bren-
gen. ●

De Finse winterbanden-
specialist Nokian
bedacht wat mooiers
dan de gebruikelijke
‘twi’ slijtindicator. Op
de band is de restpro-
fieldiepte af te lezen,
het juiste getal wordt
door slijtage groter
dan de andere cijfers in
de reeks. Hier een
Nokian zomerband,
maar ook de Nokian
winterbanden hebben
deze voorziening.
Foto: Nokian

Winterbanden hoeven helemaal niet meer smal en
hoog te zijn: tot 18 inch velgdiameter en een sec-
tiebreedte van 235/40 is bij haast alle grote ban-
denmerken zonder meer mogelijk.
Foto: Pirelli

De bandenfabrikant
denkt mee: op zijn
nieuwste type winter-
band Alpin 2 heeft
Michelin in de wang
een afbeelding opge-
nomen waarop de
montageplaats van de
band kan worden aan-
gegeven, voor als deze
winterband in opslag
gaat tijdens het zomer-
seizoen.
Foto: Michelin

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




