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BANDEN
Nieuwste trends in autobanden

Het is ook in de bandenindustrie geen vetpot,
hoewel de tijden van prijsdumping achter ons
liggen. Tenminste wat de vervangingsmarkt
betreft, autofabrikanten blijven echter beknib-
belen op kosten en nemen minder af omdat de
autoverkoop niet goed loopt. Geen wonder dat
bandenfabrikanten zich nog meer zijn gaan

richten op de vervangingsmarkt, liefst met bij-
zondere producten die wel wat mogen kosten.
Het is niet moeilijk te definiëren waar ze hun
kansen zien. Brede banden voor hoge prestaties
boden altijd al een interessante markt. De laat-
ste jaren komen ook winterbanden op, niet
alleen meer in landen waar sneeuw en ijs gega-
randeerd elk jaar het rijden bemoeilijken.
Vooral nu winterbanden en hoge snelheden
elkaar niet meer uitsluiten neemt bij autorij-
ders het geloof toe dat zulk rubber duidelijke
voordelen biedt. Veel wordt verwacht van run-
flatbanden, die inmiddels elk bandenmerk met
enige status in het gamma heeft of minstens
binnenkort zal brengen. Hoewel suv’s steeds
meer het gedrag van gewone personenauto’s
benaderen heeft ieder merk wel speciale suv-
banden, in zomer- en winterversie. Aangepast
aan de hogere bouw en het hoger gewicht dat
doorgaans een suv kenmerkt, en zodanig gepro-
fileerd dat op zachte ondergrond nog redelijke
grip overblijft.
In deze klassen vinden we dan ook veruit het
meeste bandennieuws: tuning, winter, runflat
en suv. Niet alleen bij de traditioneel bekende
merken, ook relatieve nieuwkomers uit Korea
en Japan willen zich graag vestigen in die profi-
tabele segmenten. Zoals Kumho en Falken die
zich sterk profileren als bij uitstek sportief
merk, maar ook Hankook.

In de mode
Een duidelijke trend die de bandenhandel in de
kaart speelt is de populariteit van lichtmetalen

Winst zoeken in gespecialiseerd autoschoeisel

Personalisering 
in autobanden

velgen met liefst een zo groot mogelijke diame-
ter, waarmee in nieuwere auto’s ook rekening
is gehouden bij de wielkastafmeting en opstel-
ling van de wielophanging. Wie mooie velgen
kiest wil daarop ook banden die goed smoelen,
en zit bij een grote velgmaat toch al vast aan
lage sectie banden van doorgaans sportieve sig-
natuur.
Vormgeving en aanzien spelen toch al een toe-
nemende rol in het bandenontwerp. Mede
omdat de bandentechniek zo ver is gevorderd
dat per computerontwerp in het loopvlakpro-
fiel heel wat vormen mogelijk zijn zonder aan
de prestaties van de band af te doen. Sprekend
voorbeeld is natuurlijk Vredestein dat zich al
jaren onderscheidt met Giugiaro-design voor
elk bandtype in de hogere segmenten. De
Sportrac die als eerste mede door Giugiaro
werd vormgegeven is nu al aan zijn derde gene-
ratie toe, met verbeterde natweer eigenschap-
pen. Daarnaast is de Ultrac Sessanta uitge-
bracht, nóg meer dan de Ultrac gericht op ge-
schiktheid voor zeer hoge snelheden.
Opmerkelijk is dat de asymmetrische profile-
ring van de Ultrac Sessanta geen richtinggebon-
den eigenschappen heeft, dus niet kritisch is op
montage links of rechts. Prettig voor het maga-
zijn, dat geen verschillende linker- en rechter-
banden op voorraad moet houden.
In alle bandensoorten gaat de trend naar spor-
tieve eigenschappen. Stuurprecisie en grip op
natte wegen worden bij elk nieuw type beter,
ook bij winter- en suv-banden verschijnen alom
varianten die bestand zijn tegen hoge snelhe-

Hoe belangrijk het ‘gezicht’ van een band is laat
het 60-jarige Vredestein zien. Voor de Ultrac
Sessanta werd opnieuw een beroep gedaan op
topontwerper Giugiaro om het loopvlak mede
vorm te geven. Ook modieus is dat Vredestein met
dit type het allerhoogste prestatiesegment bin-
nentreedt, een band voor de snelheidscategorie
tot 300 km/h.
Foto: Vredestein

Zoals gepoogd wordt voor elke smaak een specifiek automodel te bedenken

zoekt ook de bandenindustrie het in een breed aanbod van gespecialiseerde

producten. Daaraan valt nog geld te verdienen, ook voor het autobedrijf. Hier

worden nog altijd de meeste banden verkocht. Helemaal als niet de laagste

prijs telt, maar deskundig advies over een hoogwaardig product.
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year-Dunlop kozen om zich te profileren met
deze relatief nieuwe ontwikkeling in autoban-
den, het grote aantal overige bandenmerken
dat runflat-techniek brengt geeft aan dat de
hele bandenwereld gelooft in verdere opkomst
van runflatschoeisel. Tevens blijkt daarbij wel
dat algemeen gekozen wordt voor de versie
waarbij banden met versterkte flanken om nor-
male velgen zitten.
Andere oplossingen zijn nog niet afgeschreven,
maar vinden weinig toepassing. Michelin gaf
zich gewonnen en bracht naast zijn PAX-
systeem met speciale velgvorm ook ZP (Zero
Pressure) bandenversies. Bridgestone en
Continental wisselden kennis uit zodat de eer-
ste nu ook Conti’s Support Ring-techniek kan
toepassen, en Conti snel kon aansluiten op de
meer gevraagde runflat-techniek met versterkte
bandflank die bij hen SSR heet. Ook Yokohama
deelt in de Support Ring-techniek, waarbij in
het velgbed een steunring van rubber en
metaal wordt geplaatst om een leeglopende
band op te vangen. Zwaar versterkte flanken
zijn dan niet nodig, net zo min als bij PAX. De
Support Ring vraagt echter geen bijzondere
velgvorm zoals bij PAX noodzakelijk is.

Toch kiezen alle merken als basis
voor hun runflat-toepassingen ver-
sterkte banden op normale velgen,
ook de genoemde merken die nog
andere techniek bieden. Het na-
deel van die versterkte banden is
een stugger, minder comfortabel
gedrag. Zo moet er niet alleen
(verplicht) een systeem voor bewa-
king van de bandenspanning bij
toegepast worden, maar is ook
aanpassing van de vering en
schokdemping noodzakelijk om
het rijgedrag van de auto op
niveau te houden. Vandaar dat
runflatbanden feitelijk alleen af-
fabriek toegepast behoren te wor-
den, omdat achteraf wisselen van
runflat naar normale banden of
andersom ongewisse gevolgen
voor het rijgedrag zal hebben.

Met beleid kiezen
Voorlopig blijven conventionele
banden nog de markt beheersen,
er is ook maar een zeer beperkt
maataanbod in runflatbanden,

den. Dat wil zeggen boven snelheidsindex V,
geschikt tot 240 km/h. Zelfs bij winter- en suv-
banden kun je terecht voor Y- en Z-indexen, dus
capaciteiten tot over de 300 km/h. Sprekend
voor de trend naar supersportieve banden is het
verschijnen van speciale series als de Dunlop SP
Sport Maxx en Conti SportContact Vmax, die al

Hoewel BMW nog de enige is die runflatbanden
als standaard heeft omarmd volgen steeds meer
fabrikanten voorzichtig met runflatbanden als
extra. Runflat-techniek is nu een speerpunt in pro-
motiecampagnes van Bridgestone en Goodyear/-
Dunlop. Dit onder de nieuwe term RunOnFlat, in
plaats van vroeger DSST bij Dunlop (afgebeeld) en
EMT bij Goodyear.
Foto: Dunlop

een paar jaar de roemruchte Pirelli PZero
beconcurreren.

Runflat-techniek op één spoor
Heel geleidelijk breken runflatbanden door in
de eerste montage, zij het bij de meeste auto-
modellen nog als optie. Bridgestone en Good-

In elke bandenklasse streven fabri-
kanten ernaar de maximale presta-
ties van de sterkste auto’s aan te
kunnen. Zo voegt Goodyear nu deze
UltraGrip Performance als winter-
band voor zeer hoge snelheden toe,
en een Eagle F1 SUV voor de aller-
snelste suv-modellen.
Foto: Goodyear

Met de aanhoudende populariteit
van suv-modellen verschijnen
steeds nieuwe specifieke suv-ban-
dentypen. Pirelli brengt de Scorpion
ATR in een zeer breed gamma, voor
suv’s van klein tot groot. ATR staat
ambitieus voor ‘Another Tyre
Revolution’.
Foto: Pirelli

De profitabele markt van supersnelle
banden voor de tuningmarkt trekt
ook het Koreaanse Hankook, dat zich
vooral daar wil profileren. Het gam-
ma van hun topmodel Ventus S1 Evo
wordt sterk uitgebreid, er komt ook
een runflat-versie, nieuw is de race-
band voor straatgebruik Ventus R-S2.
Foto: Hankook
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gericht op het even beperkte aantal auto’s dat
af-fabriek op zulke banden geleverd kan wor-
den. Beperkt aanbod is er juist niet in conventi-
onele banden, er zijn voor diverse toepassingen
heel veel types die elk in veel maten beschik-
baar zijn.
Een beetje gangbare velgmaat geeft dus een
enorme keuze in bandenmerk en -type, mits
verder gelet wordt op een voldoende hoge snel-
heidsindex en draagvermogen (load index).
Vooral wanneer sportieve, heel lage en brede
banden gevraagd worden is die load index,
welke vóór de snelheidsindex in de typeaandui-
ding staat, belangrijk. Banden met lage sectie
en relatief kleine luchtinhoud hebben nog wel
eens een beperkt draagvermogen. Dan moet
een ‘reinforced-uitvoering’ (ook wel met ‘extra
load’ XL aangeduid) gekozen worden die meer
kan hebben. Ook vragen extra brede banden
vaak een hogere spanning om aan het benodig-
de draagvermogen te komen. Volg hierin het
advies van de bandenleverancier.
Kiezen uit verschillende types met min of meer
gelijke geschiktheid is al een heel stuk lastiger,
zonder advies van de leverancier te vragen.
Neem bijvoorbeeld het snel groeiend gamma
van Hankook, dat in de tuningmarkt graag aan-
hang wil vinden. Neem je daar de Ventus R-S2,
volgens Hankook een pure raceband in snel-
heidscategorieën tot en met Y die geschikt is
gemaakt voor straatgebruik? Of het topproduct
Ventus S1 evo, ook in een aantal maten tot aan
snelheidscategorie Y en in andere maten tot
categorie Z? 
Bij banden voor meer gemiddelde auto’s valt
het ook niet mee: een Hankook K415 is hier het

varianten AT (voor de gemiddelde suv), UHP
(snelle suv) en LX (zware suv). Er zijn ook win-
terbanden van het type 4x4WinterContact,
maar daarvoor in de plaats komt nu de
CrossContact Winter. Hier wordt geen onder-
scheid gemaakt in wel of niet geschikt voor ter-
reingebruik.
Het hoeft kennelijk niet zo ingewikkeld, want
Pirelli doet het hele suv-gamma met de nieuwe
Scorpion ATR. Bijna althans, want net als bij
Continental gaat het niet groter dan 24 inch
velgmaat, waar bijvoorbeeld Hankook tot 26
inch gaat met zijn Ventus ST. Je moet het alle-
maal even weten. Zo ook dat Goodyear voor
snelle suv’s op de weg nu de Eagle F1 SUV
heeft, maar dat ook de nieuwe Wrangler F1
(WRL-2) die mede voor gebruik in het terrein is
bedoeld ‘snelle’ types met snelheidscategorie Y
kent.
Om banden gemakkelijk te herkennen, met
name in het magazijn, bereidt Goodyear de
introductie van RFID voor. Dat wordt nu getest
in de Amerikaanse NASCAR-raceserie, waar
Goodyear exclusief de banden levert. RFID
omvat een in de band verwerkte chip, die geac-
tiveerd en uitgelezen wordt met een radiografi-
sche scanner. Daarmee krijgt elke band een
uniek serienummer, de chip bevat ook gegevens
over type, maat en fabricagedatum van de
band. Ideaal voor voorraadbeheer en bestellin-
gen. Op termijn zal die chip een compleet diag-
nosestation worden, waarin ook druk en tempe-
ratuur van de band worden bijgehouden. ●

Peter Fokker
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sportieve topproduct, de K715 staat niet nog
hoger maar is juist de standaardband.

Wel of geen terrein met suv
Ander voorbeeld, neem de suv-banden van
Continental. Voor rijden op de weg zijn er de
Conti4x4Contact, de tot 300 km/h geschikte
4x4SportContact en de ContiTrac SUV voor de
grootste, zwaarste suv modellen uit de VS en
Japan. Moet de auto ook wel eens echt van de
geplaveide weg af, dan kom je in de
CrossContact-reeks met de corresponderende

Ook Continental vernieuwt vooral de meer gespecialiseerde bandentypen, zoals deze SportContact3
voor snelle auto’s. Maar ook de winterbanden WinterContact TS 810/800 zijn recent verschenen, voor
suv’s komt de CrossContact Winter eraan.
Foto: Continental

Overal zet runflat-techniek door, met name in de versie van banden met versterkte flanken. Het
Italiaanse Marangoni liet nog als prototype de Senzaria runflat-techniek zien op hun nieuwe sportband
Mythos (afgebeeld) en op de winterband Meteo HP.
Foto: Marangoni

Normale druk Geen druk
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