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BANDEN 
Winterbanden montagetips

Kennelijk is doorgedrongen dat ook in een ge-
matigd klimaat de voordelen van winterbanden
er al uitkomen, terwijl van beperkingen ten op-
zichte van zomerbanden nauwelijks nog sprake
is. Geen lawaai, geen slechte grip op droge weg,
geen probleem met hogere snelheidscategorie-
ën. Wel een betere grip vergeleken met zomer-
banden vanaf temperaturen een stukje boven
nul, en niet alleen op sneeuw maar ook bij re-
gen voordelen door de open profilering.
Het is ook een kwestie van service. Weinigen
schaffen bij winterbanden een extra set velgen
aan, het is inmiddels normaal dat degene die de
banden monteert ook aanbiedt om afwisselend
winter- en zomerbanden op te slaan. Men reali-
seert zich meer dat er hoe dan ook maar één set
banden tegelijk onder de auto verslijt. De extra
kosten zitten dus alleen in eventuele opslagver-
goeding, tweemaal per jaar ommonteren en het
niet grote prijsverschil tussen zomer- en winter-
banden. Anderzijds geeft het een mooie kans
voor het autobedrijf om minstens tweemaal per
jaar de automobilist binnen te krijgen, waar een
reguliere servicebeurt en eventuele APK-keuring

met winterbanden in speciaal voor de suv
bedoelde series. Zo brengt Bridgestone net een
nieuwe suv-winterband uit, als aanvulling op
de vorig jaar vernieuwde Blizzak LM-serie voor
andere autotypen. Nu is er ook een aanvulling
op de suv-band Blizzak DM-Z3. Al eerder in het
jaar presenteerde Vredestein de Wintrac
Extreme voor de hogere snelheidscategorieën,
naar goed gebruik bij dat merk modieus gesti-
leerd door ontwerphuis Giugiaro. Daarbij is er
ook een Wintrac 4 Xtreme suv-type. En zo kun-
nen we doorgaan, want ook Michelin bracht
naast zijn vernieuwde Alpin-winterband een
4x4 Alpin voor de suv, terwijl Dunlop al langer
de Grandtrek in winterversie en Conti de 4x4
WinterContact hebben.
Dunlop en Goodyear brengen nu andere winter-
banden, de WinterSport 3D bij Dunlop en de
UltraGrip bij Goodyear waarvan het nieuwste
type nu nummer 7 draagt. Conti komt, na de
vervanging van de TS 790/790V voor snelle au-
to’s door de TS 810 en 810S, met een bijpassend
vernieuwde TS 800 als opvolger voor de TS 780

Als het er zo uitziet ben je wel blij met je winter-
banden. Maar ook de milde vorige winter deed
geen afbreuk aan de stijgende verkoop van
winterbanden, horen we van Profile Tyrecenter.
Ook als het alleen koud en nat is helpen ze al.
Foto: Profile Tyrecenter

Ook al in runflat versie beschikbaar

Winterbanden sterk
in opkomst
Het seizoen staat weer voor de deur om auto’s over te

zetten op winterbanden. Ook in ons land is het geloof in

de betere eigenschappen voor het koude seizoen door-

gebroken. De afzet van winterbanden vertoont al enkele

jaren een stijgende lijn, het aanbod is breed en er zijn

regelmatig nieuwtjes. Een goede kans voor extra werk-

plaatsomzet, als je weet wat er te koop is.

vaak in één bezoek per jaar afgehandeld kun-
nen worden.

Groeiend gamma
Zagen we eerst steeds meer bandenmerken
komen met wintertypes voor de hogere (V tot
en met zelfs W) snelheidscategorieën, nu sluit
men aan bij de populariteit van suv-modellen
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ken, maar in plaats daarvan de ABS-sensoren.
Dan is alleen de afrolomtrek van de band van
belang. Die mag bij winterbanden niet anders
zijn dan bij zomerbanden, dus dat geeft geen
problemen. Bewakingssystemen voor banden-
spanning worden tegenwoordig al vaker toege-
past dan runflatbanden. Een aandachtspunt is
dus òf zo’n systeem in de auto zit, en of het
noodzakelijk is het systeem te laten weten wan-
neer gewisseld wordt tussen winter- en zomer-
banden.
Een algemene tip is om met name bij het terug-
wisselen van winter- naar zomerbanden te mar-
keren waar de winterbanden op de auto ge-
plaatst waren. Dan kunnen ze de volgende keer
tussen voor- en achteras gewisseld worden, zo-
dat ze allemaal gelijkmatig slijten.
Winterbanden mogen immers niet verder slij-
ten dan tot 4 mm profieldiepte, anders kunnen
ze hun winterse functie niet meer vervullen.
Om ze zo lang mogelijk mee te laten gaan is
dat wisselen tussen voor en achter belangrijk. ●

Peter Fokker

die zich op middenklasse auto’s richt. Pirelli
bracht in de absolute topklasse vorig wintersei-
zoen al de ultrasportieve Sottozero als winterse
uitbreiding voor de uitgebreide Zero-familie.
Desondanks blijft het nog een uitzondering dat
het Finse Nokian met zijn simpelweg als WR
aangeduide topper zelfs een winterband voor
de W-categorie kan bieden, die dus tot 270
km/h aankan. Ook de Nokian WR-serie kent spe-
cifieke suv-winterbanden.
Het kiezen van winterbanden wordt al bijna net
zo ingewikkeld als de keus van zomerbanden,
zoveel merken en types zijn er. Ook voor run-
flatbanden, zoals tegenwoordig nadrukkelijk
door Goodyear en Bridgestone onder de aan-
dacht gebracht. In een aantal maten staan bij-
passende winterbanden op het programma.
Niet alleen bij de genoemde merken, ook bij
een aantal anderen inclusief merken zoals
Nokian die geen banden voor eerste montage
levert. Michelin, Conti, Pirelli en Nokian voeren
alle ook runflat-winterbanden. Vredestein doet
in die trend nog niet mee (ook niet in zomer-
banden).

Let op spanning
Dat brengt ons op een bijbehorend onderwerp,
de spanning voor winterbanden. Vaak wordt die
opgegeven als gelijk aan de spanning voor zo-
merbanden op dezelfde auto, maar het hangt
natuurlijk vooral samen met bandenmaat en
loadindex. Zijn die bij zomer- en winterbanden
gelijk, dan is de voorgeschreven spanning ook
gelijk. Bedenk echter dat de voorgeschreven

spanning altijd geldt
bij standaard omstan-
digheden, onder
meer 20°C banden-
temperatuur. Per
10°C temperatuurver-
schil verandert de
spanning met 0,1 bar.
Vandaar dat ook wel
als vuistregel wordt
genomen dat winter-
banden een 0,2 bar
hogere spanning no-
dig hebben (het voor-
schrift voor zomer-
banden omgerekend naar een temperatuur van
0°C).
Vredestein is er op gespitst dat de spanning die
de fabrikant voorschrijft gehanteerd wordt. 
Ze hebben daarom de website www.houdde-
spanningerin.com ingericht, waar voor elk
autotype onafhankelijk van de autofabrikant
een spanningsvoorschrift is te vinden. Voor alle
bandenmaten en –typen, inclusief winterban-
den, maar alleen voor Vredestein-banden.

Montagetips
Bij runflatbanden is een bewakingssysteem
voor de spanning verplicht. Doorgaans zitten er
op de ventielen, aan de binnenkant van de velg,
sensors voor de spanning. Enige voorzichtig-
heid is geboden bij het bandenwisselen, zodat
die sensors niet beschadigd worden. De sensors
geven hun meting radiografisch door aan een
centrale stuureenheid, die geprogrammeerd is
met de voorgeschreven spanning. Het is dus
zaak dat die eenheid weet wanneer winterban-
den gemonteerd worden omdat die een andere
spanning vereisen dan zomerbanden. De een-
heid moet mogelijk opnieuw geprogrammeerd
worden om juiste waarschuwingen bij span-
ningsverlies door te geven.
Er zijn ook minder nauwkeurig werkende syste-
men die geen sensors op de ventielen gebrui-

Suv-banden houden rekening met rijden op losse,
modderige ondergrond en hebben daarvoor een
aangepast profiel. Dat onderscheidt ook suv-
winterbanden, zoals de nieuwe Vredestein Wintrac
4 Xtreme, die daarnaast met de snelheidscatego-
rieën H en V bijzonder ‘snelwegbestendig’ is.
Foto: Vredestein

Ook in winterbanden 
is er voortdurend
nieuws, zoals deze
Conti TS 800. Verbeterd
profiel voor nog meer
grip en minder geluid,
betere slijtvastheid en
betere grip op natte
weg met nieuw rubber-
mengsel
Foto: Continental

Steeds meer auto’s beschikken over bandenspan-
ningsbewaking, iets om rekening mee te houden
bij het ommonteren van zomer- en winterbanden.
Moet dat systeem aangepast worden, of niet?

Tekening: Volkswagen

Inhakend op de mode
zet Bridgestone naast
de suv winterband
Blizzak DM-Z3, sterk op
koud weer gespeciali-
seerd, de nieuwe
Blizzak LM25 4x4 die
meer op grip bij hoge
snelheden richt. Hij lijkt
sterk op de LM25 voor
gewone personenau-
to’s, maar heeft een
meer open profiel en
sterkere constructie.
Foto: Bridgestone

Als topper in de WinterSport serie brengt Dunlop
de nieuw ontwikkelde WinterSport 3D voor hogere
snelheidscategorieën, tot aan W. De aanduiding 3D
slaat op drie verschillende soorten lamellen op de
flanken, op het midden en op de daartussen lig-
gende stroken van het loopvlak.
Foto: Dunlop
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