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Reeds eerder meldde "Auto- en Motor
Techniek" ziin lezers dat de Goodyear
Tire & Rubber Company een nieuwe
band geïntroduceerd heeft. die een ware
omwenteling betekent op de banden-
markt. omdat deze band een "ingebouw-
de reserveband" bezit. Thans zijn wij -
dank zij de welwillendheid van de Good-
year importrice in Nederfand, de Han-
delmaatschappij Van Rossum & Co. N.V.
te Den Haag - in staat enige interes-
sante bijzonderheden over deze nieuwe
vinding te brengen.

Goodyear noemt deze band de "Cap-
tlve-Air" band. hetgeen wij het best
kunnen vertalen door "Band met een af-
gesloten Iuchtkarner", Want het is een
band. die uit twee kamen; bestaat. waar-
door de veiligheid ongcloofiijk wordt
vergroot, Zelfs al wordt de band onder tt
rijden bij grote snelheid opengescheurd,
dan nog blijft de bestuurder van de auto
in staat om de wagen bij een gemoti-
veerde snelheid te blijven berijden ge--
durende honderden kilometers of meel'
voordat hij stopt. Geen wonder dan ook
dat de •.Captive Air· wordt begroet als
een belangrijke en waardevolle bijdrage
tot een veiliger verkeer.

De Goodyear ingenieurs noemen de
ontwikkeling van deze band een nieuw
begrip op het gebied van de banden-
constructie - letterlijk een band-in-een-
band. In geval van een .,knaller" of een
inrijding, on snapt alleen de lucht. die
zich in de buitenste luchtkamer bevindt
en de wagen wordt verder gedragen door
de opgesloten lucht in de binnenste band
en rijdt voort zonder zwaaien. ja zonder
dat het zelfs noodzakelijk wordt om
vaart te minderen of te stoppen.

Hoe de "Caplive Air'·
is gebouwd en werkt.

Goodyears
"Captive-Air"
*
Het grote nieuws
van· de dag
op bandengebied

Aan de nieuwe veilighcïdsband ligt de
gedachte aan Goodyears bekende bin-
nenband met dubbele luchtkamer. de
"Life Guard", ten grondslag. Een binnen-
band. die meer dan 20 jaar tang. en ge.
durende miljoenen en miljoenen kilo-
meters, aan een groot aantal berijders
veiligheid heeft geboden. In de nieuwe
veiligheidsband van Goodyear werken
de binnenste en de buitenste luchtka-
mers geheel onafhankelijk van elkaar.
In geval van een "knaller·· of een inrij-
ding draagt de binnenste band de wa-
gen. terwijl de bestuurder de algehele
controle over zijn wagen behoudt.

Bij een onlangs gehouden proef heeft
de bestuurder van een auto zijn wagen
nog 420 km verder gereden, nadat een
der banden was geklapt. hetgeen be-
wijst dat een automobilist veilig verder
kan rijden op cen geklapte of door een
inrijding beschadigde band. zelfs zo lang,
totdat zijn benzine op is. Maar dat kan
alleen met een Goodyear •.Captive-Air"
band. Mr. E. J_ Thomas, President van de
Goodyear Tire & Rubber Co., noemt de
nieuwe band de grootsle vooruitgang op
banden gebied sedert de uitvinding van
de luchtband:

"Met deze nieuwe band' .. zegt hij. "be-
houdt de automobilist de algehele con-
trole over zijn wagen na een "knaller"'.
Het zwaaien van de auto in de richting
van het naderende verkeer. of het van de
weg afrijden na een knaller. behoort
met deze banden praktisch tot de on-
mogelijkheden. Ook beperkt deze Good-
year band het grote gevaar. dat verbon-
den is aan het stoppen op hoofdver-
keerswegen bij het repareren of verwis-
selen van een band".
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De b ,(i rensr e " P!JI band heei: een :elfdicl<lend venr.ie! i" Iwt :ijdak.DOOT l,er ill bren-
gen 1'U" eer sl'edo/e "aaid in dir ven/iel kan de /mi!ens/e band wordell opgepompl.

De "Cupri~c' Air" u;nd ~'''' de IIIl.'est 1IIoordende proeve/! olldnworplcJl. Bij <rile be';nI-
moordde de binnenste band 1m/komen aun z;jn doei als "i1l0eb<lllwde reseTvebond".

AU'fO- I';N MOTORTECHNIEK

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



3

Goodyear is altijd een voorvechter ge-
weest voor doelmatige en veilige snel-
verkeerswegen en nu heeft deze Maat-
schappij een band ontworpen voor pech-
loos non-stop rijden.

Het maken van de nieuwe twee-in-
een-band was mogelijk door de ontwik-
keling van het door Goodyear gepaten-
teerde Triple Tempered Nylon Koord.
De geweldige sterkte van Nylon - veel
sterker dan andere bandweefsels - heeft
de Goodyear ingenieurs in staat gesteld
een zeer lichte•.doch extra sterke 2 laags
binnenste band te maken, die in staat is
een moderne automobiel over veel kilo-
meters te dragen.

Duizenden kilometers Is deze band
over de weg beproefd, voordat Goodyear
de nieuwe band in Amerika annonceer-
de. Verscheident! taxi-maatschappijen
hebben met elkaar meer dan 2'/4 mil-
joen kilometers geredea, zonder één
enkele stop voor het verwisselen of het
repareren van een band.

Daarnaast werden moordende proeven
voor deze banden bedacht. Deze hielden
in het klappen van een band bij hoge
snelheid door middel van een dyna-
miet patroon, het opensnijden van de
buitenste band met een mes en het rij-
den van de band over scherpe spijkers.
Bij elke test beantwoordde de binnenste
band volkomen aan z.ljn doel als inge-
bouwde reserveband.

Het monteren, het op spanning bren.
gen en de verdere behandeling van deze
band met 2 luchtkamers %!jneenvoudig.
Naast het gewone velg-ventiel in de
binnenste band, heeft de buitenste baDd,
die uit 4 Nylon koordlagen bestaat, nog
een zelfdichtend ventiel in het zijvlak.
Door het inbrengen van een speciale
naald in dit ventiel, kan de buitenste
band worden opgepompt. De binnenste
Iuehtkamer wordt opgepompt door het
normale velgventiel tot de spanning, dle
voor deze band normaal staat aange-
geven. De spanning in de buitenste ka-
mer moet gelijk zijn aan die van de bin-
nenste kamer. Uiteraard wordt eerst de
binnenste kamer opgepompt en dan de
buitenste.

Mocht tijdens het gebruik van de ban-
den de spanning teruglopen, dan wordt
alleen lucht toegevoegd door het nor-
male ventiel aan de binnenste luchtka-
mer en wel 2 Ibs meer dan normaal is
voorgeschreven. Tijdens het gebruik fil-
tert de Iucht zeer langzaam door de
wand van de binnenste luchtkamer naar
de huitenste. waardoor belde luchtka-
mers. weer gelijke spanning hebben.

De firma Van Rossum & Co. N.V.heeft
de eerste bestelling op deze nieuwe,vel-
lige Goodyear banden reeds geplaatst,
zodat binnenkort ook de Nederlandse
automobilist van de voordelen hiervan
zal kunnen profiteren.
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