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BANDEN
Technische kennismaking Continental SportContact 5P

Conti voegt ultrasport bandenklasse toe

Hoe lang dat nog aanhoudt is de vraag, maar voorlopig

worden nieuwe autotypes motorisch steeds sterker. Het

vereist aangepaste banden, waarbij steeds grotere

velgmaten worden gebruikt. Met hulp van tuners komen

nog extra krachtige varianten uit. Speciaal voor de echt

snelle jongens ontwikkelde Continental in vier jaar de

SportContact 5P. AMT maakte kennis met alle finesses

van sportieve bandenprestaties.

Voor het sportieve segment heeft Conti nu de
SportContact 3, en voor uitzonderlijk snelle
exoten de extreme SportContact Vmax. De eco-
nomische problemen veroorzaken nu ook wel
een dip in alle bandenverkopen, “maar dat zal
toch tijdelijk zijn”, zegt directeur Nikolai Set-
zer van Continentals bandendivisie. “We ver-
trouwen erop dat de sterk groeiende lijn in de
verkoop van banden voor hogere snelheden zal
doorzetten. In vijf jaar vanaf 2007 zien we een
groei van ruim 35%.” Het gaat dan om banden
vanaf snelheidscategorie V.
Dat is tegenwoordig een brede groep, met ver-

schillende snelheidsklassen tot en met de cate-
gorie Z. Het is ook het stuk van de banden-
markt waar alle merken het oog op hebben,
gezien de goede marges op ‘snel’ rubber. Kort
en goed besloot Continental dat alleen de Sport-
Contact 3, of voor een hoge uitzondering de
Vmax, niet genoeg is om dat gebied te dekken.
Het loopt immers van de sterkere middenklas-
sers tot aan pure sportwagens.

Echt sportieve kenmerken
Het is duidelijk dat middenklassers en snelle se-
dans een ander bandenkarakter vragen dan

sportwagens. Zo wil Conti de SportContact-
klasse scheiden, in een type waar comfort en
sportief wegcontact in balans moeten zijn, en
een type dat sportiviteit voorop stelt. Dus krijgt
de SportContact 3 twee opvolgers. De gebalan-
ceerde SportContact 5 komt in 2011, volgend
voorjaar verschijnt de ultrasportieve SportCon-
tact 5P, waarmee we konden kennismaken.
Ontwikkelingschef Burkhard Wies vertelt
openhartig en heel diepgravend over het ont-
werpproces en de doelstellingen voor de 5P. Be-
hoorlijk uniek vonden we dat een blik in de
keuken werd gegeven, door ons naast het
nieuwe product ook twee tussenstappen te
laten proberen. Het laat zien dat bandenont-
werp nog lang geen exacte wetenschap is,
waarbij computerprogramma’s zo nauwkeurig
voorspellen wat gemaakt moet worden om een
bepaald doel te bereiken, dat het eerste echte
prototype al heel dicht bij dat doel zit. Wel

Ongewone techniek
in SportContact 5P

Een zaak van geven en nemen bij de SportContact
5P-presentatie. Op het gloednieuwe, uitdagende
circuit van het Portugese Portimao zette Conti
twintig Porsches 911 neer, alle met meetappara-
tuur. Zo levert de presentatie meteen voor Conti
een extra evaluatie van de nieuwe band op.

Doelstelling voor optimale wegligging 

Het bekende spinnen-
webdiagram geeft aan
in welke afzonderlijke
eigenschappen de
nieuwe band verbete-
ring moest bieden.
Vooral stuurprecisie en
daarna grip moesten
winst boeken.
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werd eerst een jaar per computer gerekend,
maar daarna kwamen uit praktijkproeven twee
verbeterde evolutieversies die we konden pro-
beren, voor de definitieve 5P-band klaar was.
Dat ligt ook wel aan de specifieke eigenschap-
pen waarnaar voor een supersportieve band
werd gezocht. Snel reageren op het stuur, be-
perkte neiging tot over- en ondersturen, goede
controle in het grensgebied waar het uiterste
van de grip wordt vereist. Meer een kwestie van
gevoel, bij echte bestuurders, dan rekenwerk
zoals hoeveel aandrijfgrip en zijdelingse grip
het bandenontwerp zal kunnen opbrengen.

Voorlichtende taak
Overigens overspande de ontwikkeling van de
SportContact 5P roerige tijden bij Continental.
Het begon in 2006, toen Conti de autodivisie
van Siemens had gekocht, en zich daarvoor fors
in de schuld stak. De overweging kwam op om
de bandendivisie te verkopen, meer te concen-
treren op elektronica en onderstelsystemen. De
fusie met Schaeffler, na een moeizame overna-

mestrijd, maakte die optie nog actueler.
“Gelukkig is dat nu over”, zegt directeur Bert
Stellinga van Conti Nederland, “de banden blij-
ven en de rust is weergekeerd”. Hij signaleert
ook, met ruime internationale ervaring in ban-
denhandel, dat Nederland een wat uitzonder-
lijke markt is. “In tegenstelling tot in andere
landen gaat de bandenverkoop niet in meerder-
heid via bandenspecialisten, maar via autobe-
drijven. Dat is al lang zo. Daarbij zien we nu
dat universeelbedrijven als afzetkanaal opko-
men, ten koste van de merkdealer.”
De universeel heeft nu eenmaal doorgaans een
lagere kostenbasis dan de merkdealer, en kan
daarmee goedkoper leveren. Maar zoals eerder
gesteld is het meest interessant dan toch om
banden in hogere prijs- en prestatieklasse te
verkopen. En daarvoor zal het autobedrijf klan-
ten met hogere eisen behoorlijk moeten kun-
nen voorlichten over de eigenschappen van
duurdere banden, om de beste keus te bepalen,
en om de prijs te rechtvaardigen.

Voor- en achterwielversie
Terug naar de supersportieve band, en hoe je
die maakt. Het blijkt wel dat ontwikkelings-
chef Wies zeer diepgaand heeft gestudeerd op
de kleinste details hoe banden zich gedragen

onder belasting. “Vergroten van het contact-
vlak is enorm belangrijk, omdat er maar zo
weinig van effectief werkt als de band zwaar
belast wordt.”
Vervormingen hebben gevolg voor de grootte
van het contactvlak, en hoeveel daarvan effec-
tief werkt. Dan zie je meteen hoe ingewikkeld
bandenontwikkeling is. Het rubber moet zacht
genoeg zijn om de ruwheid van het wegdek
goed te volgen. Maar ook stijf genoeg om het
opstuikeffect in de profielblokken te beperken.
De grootte van de blokken heeft weer invloed
op de omvang van het contactvlak tussen band
en weg. Dat contactvlak verandert van vorm en
grootte als de auto sterk op de buitenrand van
de band leunt in bochten. Daar kun je weer iets
aan doen via de stijfheid van de gordellaag on-
der het loopvlak, en door de contour (vorm van
de dwarsdoorsnede) van de band ronder of vlak-
ker te maken.
Daarbij komt dat de eisen verschillen bij voor-
en achterwielen. Vandaar dat de SportContact
5P er in voor- en achterwielversies is. De voor-
wielen bepalen het meest het stuurkarakter, de
achterwielen moeten zorgen voor stabilisering,
en ze zorgen bij snelle auto’s meestal voor de
aandrijving. Uiteindelijk identificeerde het team
van Wies dat voor een sportieve band vooral
een snelle stuurreactie en veel zijdelingse grip
het belangrijkst zijn. Dat werd dus het doel van
de ontwikkeling bij de SportContact 5P.

Onconventioneel denken
Gebruikelijk is, vooral bij sportieve banden, een
asymmetrisch profiel met aan de buitenrand
van de band grote blokken. Met het idee dat er
dan veel rubber op de weg staat, als bij een pro-
fielloze raceband. Aan de binnenrand maakt
men kleine blokken, de vele groeven zorgen
voor afvoer van water op natte weg. Intensieve
detailstudie bracht aan het licht dat individuele
blokken onder hoge belasting opstuiken. Met
als gevolg dat een f link stuk van het profiel-

De ervaring op het circuit toont overtuigend de
vooruitgang, omdat we ook twee voorstadia in de
ontwikkeling konden proberen. Dan merk je dat
het eindproduct echt sneller stuurt, meer grip
geeft en zeer precies stuurgevoel geeft.

Voorontwerp voor praktijkproeven

Let op het middelste
plaatje in deze presen-
tatiepagina. Een pro-
fielblok stuikt onder
zware belasting op,
vooral aan de voorste
rand (linkerzijde). Dat
levert een fors verlies
in werkzaam contact-
vlak, dus verlies van
grip.

Tweede generatie rubbercompound: Black Chilli

Verbeterde macro rubberstijfheid met fijn gestructureerd roet
voor racebanden

Fijn gestructureerd racebanden-roet:
 ketenstructuur uit polymeer en vulmiddel

Vermijd opstuiken profielblokrand 
➜ Maximaal effectief contactvlak

Standaard

Black Chilli

Black Chilli

100 nm
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blok loskomt van de ondergrond.
“Ze verklaarden ons voor gek, dat we daarom
aan de buitenrand van de band kleine blokken
wilden maken”, zegt Burkhard Wies. Kleine
blokken verminderen dat opstuikeffect. Voor-
waarde is alleen dat de profielblokken in el-
kaar grijpen, om zich onderling tegen elkaar af
te steunen. Vandaar de licht V-vormige groeven
aan de buitenrand van het profiel, bij zijde-
lingse belasting leunt zo het ene profielblok
tegen het andere.
Deze wetenschap zit vooral verwerkt in het de-
finitieve product, na praktijktests met eerdere
evolutieversies. Dat is nog lang niet alles. Na
het samenstellen van een rubbercompound
kwam een suggestie van de afdeling motor-
fietsbanden, die het speciale ingrediënt “black
chilli” had uitgewerkt. Dit zorgt ervoor dat het
rubber bijzonder goed de microstructuur van
het wegdek volgt.
Er zit ook iets speciaals in de gordellaag onder
het loopvlak, de zogenaamde ‘0º gordels’ die
rondom de bandomtrek lopen. Daarvoor maak-
te Conti hybridegordels, een combinatie van
rekbaar nylon en vrijwel niet rekbare aramide-
vezels. Dat heeft invloed op de vervorming van
het loopvlak. Die moet niet te klein zijn, een
stugge band heeft weinig grip. Maar te groot is
ook niet goed, dat geeft teveel ‘stuikeffect’,
waardoor de profielblokken deels los van de
weg komen.

Doel bereikt
De balans tussen zachtheid en stugheid zit ook
in de opbouw van de rubberlagen. De onder-
laag is stug, om de rolweerstand te beperken,
die oploopt naarmate het loopvlak meer ver-

vormt. De toplaag van het rubber is zacht, voor
optimale grip. We leren weer iets. “Als dat
zachte laagje eraf slijt, verlies je dan grip?”
Burkhard Wies licht vriendelijk toe dat zacht-
heid en slijtvastheid twee verschillende dingen
zijn. “De harde laag ligt onderin het rubber,
daarop rijd je nooit. En het zachte deel buiten-
op slijt niet bijzonder hard.”
Wel heeft Conti een extra slijtageindicator in
het profiel aangebracht. Voor een goede natte
grip beveelt men een profieldiepte van min-
stens 3 mm aan. Daarom zijn in de profielgroe-
ven 3 mm hoge indicatoren aangebracht, naast
de lagere normale ‘twi’. Op de f lank van de
band staan voor die ‘regen-twi’s’ wijzertjes
waar ze zitten, met daarbij regeldruppels als
onderscheid met de gewone twi slijtage-indica-
toren.
Mooi bedacht allemaal, maar werkt het ook in
de praktijk? Uit het theoriemodel voor de
nieuwe band ontstond de Evo1 met aangepast
profiel. In de Evo2 zitten ook de hybridegor-
dels en rubber met ‘black chilli’. Verdere verbe-
teringen leveren het eindproduct op.
Testritten leren dat inderdaad de Evo2-banden
een stuk meer grip bieden, en nauwkeuriger
sturen dan de Evo1. Nog een duidelijke stap
beter is de uiteindelijke SportContact 5P, vooral
in het sturen. Wat Conti wilde is een snelle re-
actie. Door aan het stuur te draaien wordt een
sliphoek opgewekt aan de banden. Daardoor
gaan ze zijwaartse kracht leveren. En als die er
is verandert de auto werkelijk van richting.
Wat gezocht werd is dat deze procedure super-
snel verloopt, en dat met kleine sliphoek een
goede zijdelingse kracht wordt opgewekt.
Dat is gelukt. Goed merkbaar hoef je minder

ver aan het stuur te draaien om de gewenste
lijn over het circuit te rijden. Kleine sliphoek
dus. Ook reageert de auto erg snel als je het
stuur draait. Er is volop grip, bovendien is de
SportContact 5P een stuk goedmoediger dan de
Evo2-voorloper als het uiterste van de grip
wordt verlangd. Er is door de uiterst nauwkeu-
rige stuurreactie goed te corrigeren.
Conti ging niet zo ver concurrerende merken
ter vergelijking aan te bieden. Dus kunnen we
niet zwart op wit vaststellen of de SportCon-
tact 5P beter is. Op zijn minst is hij erg goed,
en toonde Conti overtuigend aan hoeveel werk
ze tot in de allerkleinste details deden om met
dit resultaat te komen. Dit geeft in elk geval
het idee, dat je van erg goeden huize moet ko-
men om iets nóg beters te bouwen. ●

Peter Fokker

Virtuele bandenontwikkeling

Een onthullend plaatje, hoeveel of eerder hoe weinig rubber in het contactvlak van de band werkelijk
innig contact heeft met de ondergrond.

Voorontwerp voor
 praktijkproeven

In de Evolution 1, ontstaan uit de eerste praktijk-
tests, zien we al dat met name in het midden de
voor- en achterwielversies verschillen. Het profiel
aan de randen van het loopvlak is in het eindpro-
duct nog veranderd.

Effectief contactvlak

Ontwerpdoel: maximalisering contactvlak van

macro tot micro

Contactvlak Profielblok
vlak

Vervormings-
verlies

Wegdek 
ruwheid grof

Wegdek
 ruwheid fijn

Contactvlak Effectief contactvlak

100% 80%
60% 5%

1%

Vooras

Achteras
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