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ONDERDELEN 
Winterbanden nu ‘hot item’

Komt dan eindelijk de boodschap door dat
winterbanden niet alleen nuttig zijn op sneeuw
en ijs, waardoor er vraag naar winterbanden is
ontstaan? Aan de boodschap zelf is niets veran-
derd. Bij temperaturen lager dan vijf tot zeven
graden wordt het rubber van gewone banden
zodanig stijf dat de grip afneemt, winterbanden
hebben een ander rubbermengsel dat bij lage
temperatuur soepel blijft. Waarmee meteen ver-
klaard is waarom ook in ons land zulke banden
nuttig zijn, al vriest en sneeuwt het hier door-
gaans niet zo heftig.
Kennelijk was dit voorheen geen argument dat
autorijders over de streep trok om in een extra
set banden te investeren. Misschien kwam dat
door vooroordelen ten aanzien van de nadelen
die winterbanden meebrengen. Veel afrolgeluid,
slechtere grip dan gewone banden op droge of
natte weg als het niet vriest. Plus natuurlijk dat
het geld kost. Wat op zich wel meevalt, als je
rekent dat gewone banden langer meegaan als
je er in de winter niet op rijdt, je verslijt nog
altijd maar één set banden tegelijk.

Kosten voorrekenen
Het is ook maar de vraag of autorijders zich rea-
liseren hoezeer de capaciteiten van winterban-
den naar die van gewone banden toegegroeid
zijn, en daarom nu wel gevoelig zijn voor het
argument van verhoogde rijveiligheid in de win-
ter. Het is niet meer zo dat winterbanden der-
mate zacht rubber hebben dat ze veel sneller

slijten en meer rolweerstand (dus hoger brand-
stofverbruik) opleveren. Verhoogde populariteit
zorgt voor groter aanbod en geringere meer-
prijs ten opzichte van gewone banden in dezelf-

de maat. Er blijft een prijsverschil omdat de
productie van winterbanden nu eenmaal duur-
der is, gezien de speciale profilering die ze heb-
ben.
Daarin zitten meerkosten, waarbij komt dat
normaal gesproken in november en april de
banden gewisseld moeten worden. Al lang is
men afgestapt van het advies om voor winter-
banden een smallere maat te kiezen, die min-
der gevoelig is voor aquaplaning en beter door
een laag sneeuw of modder ploegt. Dat blijft op

Ook op natte of droge weg presteren moderne
winterbanden goed, als het maar winters koud is.
Michelin verbeterde in deze Pilot Alpin naast de
grip op sneeuw vooral de allround eigenschappen.
De nieuwe band wordt aangeboden in zowel H-
als V-categorie.

Niet alleen zijn winterbanden er in heel veel velg-
maten en snelheidscategorieën, veel merken heb-
ben ook speciale types voor de zo populaire SUV-
automodellen; hier als voorbeeld de Conti
4x4WinterContact.

Warme aandacht voor koubestendig rubber

Winterbandentijd 
is aangebroken
Het kost veel tijd om een vooroordeel effectief te bestrij-

den, zoals het idee dat winterbanden alleen interessant

zijn als het flink sneeuwt en vriest. Er zat in ons land lange

tijd weinig handel in zulk rubber. Met een breed aanbod 

en snel verbeterde bandentechniek is nu kennelijk een om-

slag bereikt en zijn winterbanden zeer in trek gekomen.
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veel vervorming als de band zwaar belast
wordt, en vervorming betekent warmteproduc-
tie door interne wrijving. Reden waarom klas-
sieke winterbanden slecht bestand waren tegen
rijden met hoge snelheid, een vorm van zware
belasting. Eigenlijk alleen voor winterbanden
was er de snelheidscategorie Q, geschikt tot 160
km/h. Die kom je nog wel tegen bij banden
bedoeld voor echt winterse omstandigheden,
gebruikelijk is nu minstens de categorie T (tot
190 km/h).
Dat is voor de meeste nieuwe auto’s tegenwoor-
dig al aan de krappe kant. Tenminste wanneer
het volle prestatiepeil ook op winterbanden
behouden moet blijven. In de praktijk meestal
niet zo nodig, zeker als weer en daglicht ’s win-
ters minder zijn wordt doorgaans voorzichtiger
gereden. Als het draagvermogen van een
winterband met lagere snelheidscategorie dan
de gewone band maar hoog genoeg blijft, het
tweecijferig getal vóór de snelheidscodering.
Maar alle grote bandenmerken hebben
inmiddels wel winterbandenseries die tot de H-
en V-categorie (tot 240 km/h) reiken, een enke-
ling gaat zelfs nog verder.
Dat betekent dus: binnen één merk al diverse
typen winterbanden om uit te kiezen. Zo zag
ook Vredestein reden om zijn bekende
Snowtrac (uit de T-categorie) nu in een nieuwe
versie 2 H te brengen, dus geschikt tot 210
km/h. Die kan een aantal maten van de
Wintrac vervangen, het (duurdere) type dat
voor de H/V-klasse werd ontwikkeld. Daarbij
hebben veel merken tevens een aparte serie
winterbanden voor SUV-autotypen, die vaak
extra brede maten en hoog draagvermogen ver-
langen. Dat ze daarbij ook op wielen van grote
diameter staan is geen probleem, net zo goed
kunnen voor gewone auto’s winterbanden tot
18 of 19 inch wieldiameter gevonden worden.
Evenmin is het lastig om winterbanden met
kleine hoogte/breedteverhouding te vinden. Er
is dus geen enkel beletsel om winterschoeisel te
leggen op grote sportwielen.

Lamellentechniek
Winterbanden hebben niet alleen een andere
rubbersamenstelling, maar ook een aangepast
profiel met extra ruime groeven. Die zijn speci-
fiek nodig om sneeuw en modder af te voeren,
maar kunnen vanzelfsprekend even goed een
flinke laag water aan. Voor sneeuw en modder
moet het profiel bovendien zelfreinigend zijn,
in de groeven vastgeplette sneeuw en modder
moet zich vanzelf loswerken. Voor grip op glad-
heid kiest men universeel voor nog een speciaal
en onmiddellijk zichtbaar kenmerk, gelamel-
leerde profielblokken.
Insnijdingen in de profielblokken zorgen dat
het blok bij vervorming, aandrijf-, rem- of
stuurkrachten, een zaagtandoppervlak krijgt
dat zich met name in sneeuw goed vastbijt. Er
worden allerlei vormen voor die lamelgroefjes
gebruikt om ze zo lang mogelijk te maken,

zich waar, maar doet afbreuk aan de grip op
droge of vochtige weg. Zodat voor het beste all-
round gedrag geen smalle winterbanden aange-
raden worden, tenzij het gaat om een auto die
op erg breed rubber staat. 
Een extra dienst die wel aantrekkelijk is, zit in
de opslag, het hele jaar door moet een set ban-
den of wielen bewaard worden. Zie het kader
hierover, als er thuis al ruimte is kan de autorij-
der zelf nauwelijks banden op de juiste manier
wegleggen. Tegen een geringe vergoeding kun-
nen banden goed verzorgd opgeslagen worden.
Verkooppunten voor winterbanden doen er ver-
standig aan zo’n opslagfaciliteit te regelen, om
daarvoor niet zelf kostbare ruimte te moeten
reserveren, en vooral ook de bijbehorende

administratie wiens banden op welke plek
staan te vermijden.
Maar goed, de extra kosten om op winterban-
den te rijden beperken zich dus feitelijk tot het
prijsverschil met gewone banden, kosten voor
bandenwissels, en vergoeding voor opslag. Daar
valt nog wel iets aan bij te sturen ook. Een
maat smaller dan de gewone banden, of een
snelheidscategorie lager kan vaak zonder tech-
nische bezwaren, om eventueel bij een wat
goedkoper type winterband uit te komen.

Hoge prestaties
Voorheen moesten winterbanden het vooral
hebben van zachter rubber en een profiel met
heel ruime en talrijke groeven. Beide leiden tot

Voor goed stuurgedrag en stabiliteit ontwikkelde
GoodYear in zijn winterbanden een profiel waar
de blokken als puzzelstukjes in elkaar grijpen, hier
bij de UltraGrip 6. Bochtengrip en stuurstabiliteit
vragen om een ononderbroken deel in het loop-
vlak, dat hier duidelijk te zien is.

Een speciale vondst van Bridgestone is rubber met
een soort sponsstructuur, poriën in het loopvlak
die vocht tijdelijk opnemen. Men ontdekte name-
lijk dat met name op ijs en sneeuw een waterfilm
als smeermiddel werkt dat de grip sterk bena-
deelt, de poriën in het winterbandenrubber zuigen
dat water op. Het zit ook in deze nieuwe Blizzak
DM-Z3 voor offroad auto’s.

Vaak wordt een richtingsgebonden profiel toege-
past, zichtbaar aan de aangegeven draairichting
op deze Cooper Weathermaster. Te zien is ook dat
het profiel een V-vorm heeft, als een soort
sneeuwploeg die in aandrijfrichting extra grip
geeft.

Foto: GoodYear Foto: Cooper Tires

Foto: BridgestoneFoto: Nokian

Bij echte gladheid is het niet zo van belang, maar
Nokian kan zelfs een winterband leveren voor de
snelheidscategorie W (tot 270 km/h), zodat snelle
sportwagens niet door winterbanden beperkt wor-
den in hun maximale prestaties. Bijzonder bij dit
merk zijn verder de ingebouwde profieldiepte- en
vorstindicatoren.
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vaak door een zigzagvorm, want hoe langer het
‘meskantje’ van zo’n lamel, hoe meer grip hij
kan leveren. Veelal is één van de verbeteringen
die we zien bij elke vernieuwing in het winter-
bandengamma dat de ontwerpers erin geslaagd
zijn nog meer lamellengte te realiseren in het
contactvlak met de weg. In eerste instantie om
grip bij aandrijving en remmen te krijgen, maar
we zien ook bij bijvoorbeeld de nieuwe Michelin
Pilot Alpin dat lamellering in de schouders van
het profiel wordt aangebracht om bij gladheid
de bochtengrip te verbeteren.
Daarnaast hebben veruit de meeste winterban-
den een richtingsgebonden profilering, met een
duidelijke V-vorm die als een ploeg werkt en
meehelpt om aandrijfkrachten goed over te
brengen. Weinigen zullen zich bij de montage
nog vergissen bij richtingsgebonden profilering,
want dat is al erg gebruikelijk. Asymmetrische
profilering die bij montage even meer oplet-
tendheid vraagt, komt bij winterbanden zelden
voor.
Zowel de brede groeven voor sneeuwafvoer als
de lamellering brengen mee dat minimaal 4
mm profieldiepte nodig is voor een winterband.
Anders kan de groef onvoldoende sneeuw of
modder meer wegwerken, en vervormen profiel-
blokken niet voldoende meer om door de lamel-
len zaagtandvorm te krijgen. Wat dat betreft is
het heel handig dat Nokian in zijn banden een
profielmeter verwerkt, een slijtindicator waar je
direct de resterende profieldiepte kunt aflezen.

Langere remweg
Een nadeel van lamellen en brede groeven is dat
meer vervorming in het profiel optreedt, wat
ongunstig is voor koersstabiliteit, stuurgevoel
en bochtengrip op droge of vochtige weg.
Daarop is ook weer iets bedacht, naar het voor-
beeld van Goodyear. Die werkte in zijn
UltraGrip-winterbanden een profilering uit
waarin de blokken onder belasting dwars op de
band deels tegen elkaar gedrukt worden. Ze
omarmen en ondersteunen elkaar als het ware,
zodat ze zich als één groot blok gedragen. Dat
zien we nu bij meer nieuwe bandentypen ver-
schijnen, om de eigenschappen van winterban-
den op droge weg te verbeteren.
Een van de eersten die daartoe silica in het rub-
bermengsel inzette was Vredestein. Inmiddels
zijn vrijwel alle bandenfabrikanten gevolgd. Dit
vulmiddel voor het rubber, in plaats van roet,
geeft veel betere eigenschappen bij nat weer. In
het algemeen zijn winterbanden in het nadeel
bij droog en nat weer als het niet vriest, omdat
ze meer en bredere groeven hebben. Dat bete-
kent minder rubber op de weg, en dus minder
grip. Dat geldt met name als de temperatuur

niet zo laag is dat het rubber van gewone ban-
den minder effectief wordt. Op de meeste fron-
ten is dat nadeel door slimme vormgeving en
materiaalkeuze sterk teruggedrongen, zodat
winterbanden ook als het niet koud is minstens
even goed presteren als gewone banden.
Slechts op één punt halen ze dat niveau nog
niet, bij voluit remmen. Dan ontstaat een enor-
me wrijving en wordt de band dus erg heet,
vooral op droge weg. Daaruit volgt een langere
remweg met op kou ontworpen winterbanden.
Maar hoe natter en gladder het wegdek, hoe
meer dat omslaat, op sneeuw en ijs remmen
winterbanden juist veel en veel beter dan gewo-
ne banden.
Deze toelichting op de technische ontwikkeling
laat zien dat meer nog dan bij gewone banden
de beste eigenschappen bij winterbanden in de
allernieuwste typen zitten. Specifiek de nieuw-
ste types van A-merken, die als eerste deze tech-
nieken meekrijgen. De goedkopere B-merken
van hetzelfde concern profiteren pas een stuk
later van de nieuwste inzichten. ●

Peter Fokker

wordt op gestudeerd
of deze dienstverle-
ning tevens voor
particulieren gebo-
den kan worden,
vult hij aan.
De importeur van
Continental heeft
die stap al gemaakt,
door afspraken te
maken met een hele
reeks auto-impor-
teurs om voor hen
zomer- en winter-
banden op te slaan.
Handig voor dealers
om ruimte te kun-
nen inhuren voor
bandenopslag, maar
bovendien is het
voor de conditie van
wielen en banden
belangrijk ze op
juiste wijze en in
juiste atmosfeer op
te slaan. Zo moet de
opslag vrij van olie
en chemicaliën zijn,
die het bandenrub-

ber kunnen aan-
tasten. Er moet gelet
worden op de licht-
condities, ultraviolet
zon- of kunstlicht
veroudert het rubber.
Uiteraard moet de
ruimte voldoende
droog zijn om roest
te voorkomen.
Verder moeten de
banden of complete
wielen gestapeld
worden, ze mogen
niet op het loopvlak

Bewaaradvies

staan om onrondheid
te voorkomen. En te
hoog opstapelen is
natuurlijk ook niet
goed in verband met
band(karkas)vervor-
ming. Het best is het
om banden gemon-
teerd op de velg te
bewaren, maar niet
altijd willen auto-
eigenaren naast een
extra bandenset ook
nog extra wielen
bekostigen. ●

Gebruik maken van
winterbanden bete-
kent niet alleen
tweemaal ’s jaars
banden wisselen,
maar ook dat altijd
een set banden op-
geslagen moet wor-
den. De grote fitters-
ketens zoals Kwikfit
en Profile Tyrecenter
bieden dergelijke
opslag, inclusief uit-
gebreide logistiek
voor het banden
wisselen bij vestigin-
gen door heel het
land. Alleen is deze
dienst nu voorbehou-
den aan grote klan-
ten, zoals leasemaat-
schappijen. De groei
in populariteit dan-
ken winterbanden
ook vooral aan de
zakelijke rijders, zegt
fleetsales director
Pieter Bikker van
Kwikfit. Maar er

Bij de importeur van Continental is een opslag
voor wielen ingericht die samen met Megatyre als
‘bandenhotel’ wordt aangeboden.

Niet alleen vernieuwen de grote bandenconcerns
nu met grote regelmaat hun A-merk winterban-
den, ook worden hun goedkopere B-merken actief
in die markt. Hier de nieuwe Winterhawk van
Bridgestone-dochter Firestone, als opvolger voor
de FW 930.

Foto: Bridgestone
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