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BANDEN
Nieuwe banden, nieuwe regels

EU stelt nieuwe eisen op voor zuinige én veilige banden

Het is bepaald niet iets van gisteren dat bandenfabrikanten nadruk leggen op rol-

weerstand. We noemen maar Michelin, al vanaf 1994 actief met brandstofsparende

Energy-banden. Elk zuinigheidstype van een automodel staat op banden met lage

rolweerstand. Nu haakt de Europese Unie in, met komende wettelijke eisen. En loopt

Nederland vooruit met de ‘Nieuwe Band’-campagne. AMT keek rond in het banden-

nieuws voor nu en de toekomst.

Sinds 2005 geldt een strengere beperking voor
het afrolgeluid van OEM-banden. Met ingang
van oktober dit jaar beginnen diezelfde gren-
zen te gelden voor vervangingsbanden. Eerst
voor de smalste categorie, tot 185 mm breed,
een jaar later voor banden tot 215 mm breed,
in 2011 ook voor alles wat nog breder is.
Erg veel stiller wordt het verkeer daarmee niet.
Vredestein, die alleen voor de vervangings-
markt produceert, wijst er bijvoorbeeld op dat
al zijn bandentypen, en die van het parallel-
merk Maloya, nu al voldoen aan die geluids-
eisen.
Maar vanaf 1 november 2012 wordt het andere
koek. Dan gaan nieuwe EU-regels in, die recent
door het Europarlement zijn goedgekeurd. Er
moet dan nog 3 tot 4 decibel van het afrolge-
luid af, dit betekent een halvering van het ge-
luidsniveau. Eerst alleen voor nieuwe banden-
typen, een jaar later voor alle OE-montageban-
den. Vervangingsbanden die niet aan de nieuwe
geluidseisen voldoen mogen tot uiterlijk 30
maanden na de genoemde ingangsdata nog ver-
kocht worden.

Ook zuinig en veilig
Er staat veel meer te gebeuren. Vanaf november
2012 zullen nieuwe typen personenauto’s ook
voorzien moeten zijn van bandenspanningbe-
waking, twee jaar daarna moet elke nieuw ver-
kochte auto dit hebben. Dat is natuurlijk niet
slecht. Goed voor de zuinigheid, omdat velen

Band moet beter
presteren

Banden zullen uitvoeriger per type gemeten moe-
ten worden zodra nieuwe EU-eisen van kracht wor-
den. Goodyear staat vooral op evenwichtige eisen
die zuinigheid en stilte combineren met veiligheid.
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nu zelden of nooit de spanning controleren, en
op te zachte banden met extra rolweerstand rij-
den. En goed voor de veiligheid, omdat men tij-
dig geattendeerd zal worden op een lekgeraakte
band.
Voor de zuinigheid wil de EU verder dat de rol-
weerstand van banden omlaag gaat. Daarvoor is
een tweestappentabel voorgesteld, waarin ook
bedrijfswagenbanden zijn betrokken. Tegelijk
met strengere geluidsnormen gaat de eerste
stap in van deze limiet op rolweerstand. Vanaf
2016 gaat de tweede stap gelden, met verder
verlaagde rolweerstand.
Lage rolweerstand en geluidsontwikkeling zou-

den kunnen leiden tot harde banden met wei-
nig profiel, en weinig grip. Om dat bij voorbaat
tegen te gaan komt vanaf 2012 als derde eis een
minimumwaarde voor natte grip. Nogmaals:
eerst voor nieuwe typen auto’s of banden,
vanaf 2014 voor alle nieuw verkochte auto’s,
met daarna 30 maanden uitloop voor de ver-
koop in de vervangingsmarkt.

Keurmerk of label?
De Nederlandse overheid is in het kader van
Het Nieuwe Rijden gestart met een campagne
voor De Nieuwe Band. Die moet stil, zuinig en
veilig zijn, dus vooruitlopen op de voorgeno-
men Europese regels. Lastig, als die regels nog
niet definitief zijn aangenomen, laat staan dat
de bandenindustrie er al op kan reageren.
We vroegen aan Marc Junio, directeur van het
Goodyear technisch centrum in Luxemburg,
hoe de huidige producten zich verhouden tot
die voorgenomen eisen. “Er zal op het gebied
van geluid het een en ander moeten gebeuren.
Maar wij staan bij Goodyear vooral op een even-
wichtige ontwikkeling, waarin verbetering van
de ene eigenschap niet ten koste gaat van een
andere. Dat hebben we uitgewerkt in onze
nieuwe EfficientGrip. Daarvoor is ook alles in
de band aangepast, waarmee we onder meer

een lager gewicht en minder vervorming heb-
ben bereikt.” Meer daarover leest u in de vol-
gende AMT.
Junio benadrukt ook dat Goodyear zich sterk
maakt voor een bandenlabel, waarvoor de Euro-
pese Commissie al een voorstel heeft ingediend.
“Dat hebben we veel liever dan alleen vaste li-
mieten. Een label laat de klant zien wat een
band presteert, maakt vergelijking mogelijk.”
Eerder hoorden we al van Michelin dat die
graag een ‘energielabel voor banden’ wil, als
etiket hoe laag ze scoren in rolweerstand.
Vredestein maakt zich in dat verband wat zor-
gen hoe het zal gaan met de officiële meting
aan banden. Persvoorlichter Thomas Mitten-
dorf: “de grote bandenfabrikanten zouden keu-
ring bij hun eigen testcentra willen doen.
Onafhankelijke teststations zijn ons liever. En
hoe zal dat gaan, moet elke maat in elk banden-
type getest worden? Waar vind je daarvoor de
capaciteit?” Er liggen dus nog wel wat prakti-
sche vragen bij de invoering van nieuwe eisen,
en eventueel een bandenlabel.

Bridgestone richt op runflat
Lage rolweerstand is ook een thema bij Bridge-
stone, die voor Europa een nieuwe versie van
zijn populaire toerband Turanza ER300 brengt.
Daar is het ‘groene’ label Ecopia aan gehangen,
er is een verbeterde rubbercompound gebruikt,
bij ongewijzigde profilering. Maar nadrukkelij-
ker schuift het merk zijn nieuwe generatie run-
f lat-techniek naar voren, die geleidelijk inge-
voerd gaat worden.
Het gaat feitelijk om een reeks technische in-
grepen, die er allemaal op richten de stugge
flanken van runflatbanden soepeler te maken.
Dat moet het comfort-nadeel oplossen waarmee
runflatbanden nog te maken hebben.
Wanneer Europese regels ook nog bandenspan-
ningbewaking in elke auto verplicht gaan stel-
len is de weg helemaal vrij voor massale over-
schakeling op runflat. “Dat is ook goed voor
het milieu”, vindt Bridgestone, “want auto’s
zonder reservewiel of reparatieset zijn lichter
en zuiniger. Als de fabricage van reservebanden
wegvalt scheelt dat bovendien in materiaal- en
energieverbruik”. ●

Peter Fokker

Vredestein gaat door op de modieuze weg met zijn
nieuwe Ultrac Cento, voorzien van Giugiaro-design.
Maar ook met de S-markering voor een stille band,
en lage rolweerstand.

Als experiment bouwde Dunlop zeer lichte banden
met Kevlar-draden in plaats van staal, voor de
elektrische BlueCar die Pininfarina en Bolloré wil-
len gaan produceren.

Bridgestone wil zich vooral onderscheiden met
nieuwe Runflat-techniek, en stelt dat weglaten van
reservewiel of reparatieset óók gunstige milieu-
effecten meebrengt. Auto’s worden lichter, er hoe-
ven minder banden en velgen geproduceerd te
worden, met alle bijbehorende voordelen voor
energie- en materiaalverbruik.

Zowel Michelin als
Goodyear zijn sterk
voor een begrijpelijk
bandenlabel. Het afge-
beelde label is voorge-
steld door de Europese
Commissie, als aanvul-
ling op de limieten die
de nieuwe EU-typekeu-
ring gaat eisen.
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