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PRODUCTINFO
Werkplaatsapparatuur, producten, accessoires

Winterband voor 
hoge snelheid
De ‘r’ is weer in de maand. Het zomerschoeisel onder de auto

kan dus weer plaats maken voor winterbanden. Die immers

geven maximale grip onder winterse omstandigheden. Alleen

jammer dat ze zo’n herrie maken en niet geschikt zijn voor

hoge snelheden. “Onzin”, zegt Vredestein, “wij hebben nu de

Wintrac Extreme, een winterband zonder concessies.”

Steeds meer auto’s hebben banden
uit de snelheidscategorieën V en W.
Die maken snelheden tot 240 res-
pectievelijk 270 km/h mogelijk.
Wie zo’n auto heeft, wil in de win-
ter ook over dat snelheidspotenti-
eel kunnen beschikken. Er is echter
één probleem. Een winterband is
ontworpen om bij temperaturen
onder de 7°C goed te presteren.
Het rubber van een standaardband
is onder die temperatuur te hard
voor een optimale grip. Daarom
kiezen fabrikanten van winterban-
den voor een zachtere rubbercom-
pound. Bij hoge snelheid echter,
loopt ook in de winter de bandtem-
peratuur hoog op. Te hoog voor een
wintermengsel, zodat de band zijn
vorm verliest.
Vredestein ging dat probleem te lijf
door de bindingen tussen het silica
en het rubber in het mengsel ster-
ker en talrijker te maken. Voor de
liefhebbers: de nieuwe koppelings-
stof disulfide silaan, die in plaats
kwam van het eerder gebruikte
tetrasulfide silaan staat een langer
mengproces bij hogere temperatu-
ren toe. Vredestein noemt dat pro-
ces OSP (Optimal Silica Processing)
en brouwt er een rubbermengsel
mee dat zacht genoeg is bij lage
temperaturen en toch stabiel
genoeg blijft bij extreem hoge snel-
heden.
Daarnaast was nog een maatregel
nodig om de stabiliteit op hoge

snelheid te garanderen. De dikte
van de nylon koordlaag in de leng-
terichting van de band varieert
over de contour van de band. Dus
meer draden op de schouders, waar
de centrifugaalkracht het meeste
druk geeft op het rubber, en min-
der in het midden van de band.
Met die maatregelen ontstaat een
band die hoge snelheden aan kan.
Een high performance band moet
behalve dat ook een optimale
handling bieden. En hoe combi-
neer je dat met de 2000 lamellen
dwars op de looprichting die de
band nodig heeft om zich in een
sneeuwlaag vast te grijpen?
Vredestein deed dat bij de Wintrac
Extreme door op de schouders te
kiezen voor lamellen met een klei-
nere dikte en diepte. Wie het pro-
fiel van de band bestudeert her-
kent ze aan hun zigzagpatroon. 
Achter dat profiel (designed by
Giugiaro) gaat overigens nog veel
meer denkwerk schuil. Het profiel
kent een W-vorm (voor optimale
sneeuwafvoer) met drie langsgroe-
ven. Daarmee is het profiel open
genoeg om gigantische hoeveelhe-
den water te kunnen afvoeren.
Maar omdat langsgroeven als echo-
kamers werken en dus lawaaima-
kers zijn, zitten er ‘geluidsonder-
brekers’ in. Die zijn te ondiep om
de waterafvoer te verstoren, maar
hoog genoeg om de luchtstroom
(geluid!) te onderbreken.
Een laatste doordacht detail is de
stabiliteitsril aan weerszijden van
de middelste groef. Zo’n open groef
gaat ten koste van de stijfheid van
de constructie. De rillen zorgen
desondanks voor grote stuurpreci-
sie bij hoge snelheden.
Vredestein is trots op zijn high per-
formance winterband, die lever-
baar is in maten variërend van
205/55 16 V tot 265/35 18 W. En nog
het meest trots is directeur R&D
Peter Snel op de beschaafde
geluidsproductie, ook na intensief
gebruik, van de Wintrac Extremes:
“Onregelmatige slijtage geeft
geluidsproblemen. Daarom is altijd
het advies winterbanden om de
10.000 km van as te laten wisselen.
Ik heb met deze banden 30.000 km
op dezelfde as gereden zonder
meetbare geluidstoename.” ●

Dunne ondiepere
zigzaglamellen voor 
optimale handling.

Meer nylon, minder
rubber op de schouders
voor extra stabiliteit.

Stabiliteitsrillen 
compenseren voor de 
verminderde stijfheid
door middelste 
langsgroef.

Drie langsgroeven
voor maximale
waterafvoer.

De scherpe W-vorm
geeft controle 
op sneeuw.

Rechte lamellen, haaks
op de rijrichting grijpen
zich vast in de sneeuw.

Handlingeigenschappen

Wintereigenschappen
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