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BANDEN
Goodyear introduceert EfficientGrip

Zuiniger, veiliger, stiller?

Na Het Nieuwe Rijden kennen we nu ook De Nieuwe 

Band. Die is zuiniger, veiliger, stiller en voldoet al aan de

eisen die de EU vanaf 2012 stelt. Is de nieuwe Goodyear

EfficientGrip zo’n Nieuwe Band? AMT gaat op onderzoek.

Zo’n 20% van de bewegingsenergie die een au-
tomotor produceert, wordt in de banden omge-
zet in warmte. Zonde, vindt de EU. En dus moet
de band zuiniger. Vanaf november 2012 schrijft
de EU daarom een rolweerstandcoëfficiënt van
maximaal 10,5 kg/ton voor.
Behalve onzuinig is de band ook een lelijke her-
rieschopper. Rijdt een auto sneller dan 50 km/u,
dan is het afrolgeluid de overheersende geluids-
bron. Kortom, behalve zuiniger moet de auto-
band ook stiller. Afhankelijk van de breedte
van de band eist de EU na 2012 een verminde-
ring van het geluidsniveau van 3 of 4 dB(A). Dat
is een halvering van de geluidsenergie.
Die doelstellingen klinken ambitieus, maar zijn

gemakkelijk te halen. Immers, een harde band
heeft weinig rolweerstand en een band met
weinig profiel is lekker stil. Maar zo gemakke-
lijk komen de bandenfabrikanten er niet vanaf.
Zo’n harde band met weinig profiel biedt nau-
welijks grip op nat wegdek en de EU wil geen
risico’s nemen met de veiligheid. Daarom komt
er tevens een minimumnorm voor natte grip.
Die wordt gebaseerd op de grip van een nauw-
keurig gedefinieerde standaard band op een
standaard wegdek.

Drie keer groen is OK
De campagne De Nieuwe Band, waar minister
Eurlings in februari de aftrap voor gaf, loopt al-

vast vooruit op de nieuwe Europese regels. Bij
de campagne hoort een bandenlijst. Daarop
staan de prestaties van een hele reeks banden
van bekende merken. Hun prestaties op rol-
weerstand, geluid en natte grip worden uitge-
drukt in drie kleuren. Groen is goed, geel is
tweede keus en een band die op natte grip, rol-
weerstand of geluid rood scoort, is volgens de
campagne geen ‘veilige, zuinige, stille band’.
Om het lekker ingewikkeld te maken, sluiten
de grenswaarden in de bandenlijst niet aan bij
de waarden die de EU vanaf 2012 gaat hante-
ren. Wel geldt dat een band die drie keer groen
scoort, voldoet aan de toekomstige EU-regels.
Overigens is er maar één band in de lijst die zó
goed presteert, de Goodyear GT3. Opvallend,
want die band is al een aantal jaren op de
markt.

Niet alleen ander rubber
Maar de ontwikkeling staat niet stil en dus
brengt Goodyear nu de EfficientGrip. Die band
is speciaal ontworpen om het brandstofver-
bruik te reduceren, zonder dat dat ten koste
gaat van meer geluid of minder grip.
Hoe pakken bandenontwikkelaars dat aan?
Vroeger keken ze meteen naar het rubber waar
het loopvlak uit wordt opgebouwd. Maak je uit

Op zoek naar 
De Nieuwe Band

Minder materiaal betekent minder vervorming,
minder warmteopbouw en lager brandstofver-
bruik.

Vier brede groeven in lengterichting, veel scherpe
hoeken in de lamellen en de samenstelling van het
loopvlak helpen de EfficientGrip aan goede presta-
ties op nat wegdek.
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dat materiaal een balletje, en stuitert dat na
een val nauwelijks op, dan is veel van de bewe-
gingsenergie in warmte omgezet. Een materiaal
dat hoger opstuitert belooft een lagere rolweer-
stand. Helaas presteert zo’n materiaal vaak
weer minder als het om grip gaat. Goodyear
meldt daarom trots dat de EfficientGrip 85%
van de rolweerstandverlaging, ten opzichte van
voorganger Excellence, dankt aan andere maat-
regelen.
De eerste van die maatregelen is een andere
vorm van het karkas. De overgang van f lank
naar loopvlak is minder hoekig en dat vraagt
minder materiaal. Minder materiaal betekent
minder vervorming en dus minder energiever-
lies. Ook in de zijwanden is minder materiaal
gebruikt. Allereerst zijn ze dunner en boven-
dien is de karkasomslag korter gemaakt. Al
met al maken die ingrepen de EfficientGrip
10% lichter dan zijn voorganger. Zo vervormt
er bij iedere omwenteling ook 10% minder ma-
teriaal.

Een andere belangrijke aanpassing zit ‘m in het
materiaal van de laag tussen profiel en karkas.
Daarvoor gebruikt Goodyear nu geen silica
meer, maar een thermoplastische laag, die de
bandenontwikkelaars zelf ‘cool cushion layer’
noemen. Die naam zegt het al, die laag blijft
koel. Hij vervormt wel maar geeft nauwelijks
energieverlies.
Bij elkaar zorgen die maatregelen voor een rol-
weerstandcoëfficiënt, afhankelijk van de maat,
van tussen de 7,8 en de 8,4 kg/ton. Met die
waarde slaat de EfficientGrip een heel goed fi-
guur, zodra hij in de bandenlijst van De Nieuwe
Band wordt opgenomen. Alleen Goodyear’s
eigen Eagle NCT 5 komt in de buurt met een
waarde van 8,3 kg/ton.

Bandentaal
Heel mooi, maar hoe zit het met de andere ei-
genschappen? “Goed”, belooft Goodyear. “De
samenstelling van het loopvlakrubber en de
profielstijfheid in lengterichting zorgen voor

een lange levensduur. Het geluid blijft binnen
de perken door een bijzondere rangschikking
van de profielblokken. De vier brede groeven
in lengterichting, de vele scherpe hoeken in de
lamellen en de samenstelling van het loopvlak
helpen de band aan goede prestaties op nat
wegdek. En de profielstijfheid in breedterich-
ting, gecombineerd met de scherpe profielblok-
boeken in het midden en de massieve schouder
aan de buitenkant van de band zorgen voor
topprestaties op droog wegdek.”
Oef, voor bandenontwikkelaars mag dat klare
taal zijn, op ons komt het wat abstract over.
Om die reden liet Goodyear zijn EfficientGrip
op de pijnbank leggen bij onderzoeksinstituut
TüV Süd. Als vergelijkingsmateriaal kochten de
onderzoekers vier concurrerende bandentypes
in dezelfde maat (205/55R16).
Grote vraag: maakt de EfficientGrip waar wat
de Goodyear-ontwikkelaars beloven? Als het op
rolweerstand aankomt zeker. Drie van de vier
concurrenten blijven ver achter. Alleen de Mi-
chelin Energy Saver blijft in de buurt, maar
scoort toch net 2% slechter. Veel belangrijker
dan een theoretische rolweerstand op een test-
bank is natuurlijk het verbruik in de praktijk.
Verbruik en gemeten rolweerstand gaan niet
altijd gelijk op, zo blijkt. De Pirelli Cinturato
P6 bijvoorbeeld, scoorde slecht op de testbank,
maar beter dan gemiddeld in brandstofver-
bruik. Toch scoort de EfficientGrip ook hier
het best. “Een VW Golf op EfficientGrip ver-
bruikt gemiddeld 2% minder dan dezelfde
auto op een band van de concurrentie”, zegt
TüV Süd.

Bridgestone wint op grip 
Goed, dat mag ook wel. De EfficientGrip is im-
mers ontwikkeld om brandstof te besparen.
Maar hoe staat het met de overige eigenschap-

Ben ik ineens een betere bestuurder? Nee, mijn banden lenen zich beter voor
dit werk. De Audi A3 heeft meer grip op nat met de Goodyear EfficientGrip.

Hoe presteert de concurrentie ten opzichte van de EfficientGrip (in blauw aan-
gegeven)? In de Tüv Süd-grafiek geldt: hoe hoger hoe beter. Conclusie: op
natte grip scoort de EfficientGrip niet het allerbest, maar voor een band met
lage rolweerstand wel opmerkelijk goed. (Let op: Hankook en Michelin Pre-
macy HP zijn eigen metingen van Goodyear.)

Bridgestone Turanza ER 300

Continental Premium 
Contact II

Hankook Vertus V12 Evo K110

Michelin Energy Saver

Michelin Premacy HP

Pirelli Cinturato P6

90 95 100 105 110

*Getest tegen 4 belangrijke concurrenten in maart 2009 door Tüv Süd Automotive; Bandenmaat: 205/55R16; Auto: VW Golf; Rapport NR
76236753 ** Getest door GTCL (Goodyear Technical Center Luxembourg) in december 2008; Bandenmaat: 205/55R16; Auto: VW Golf
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pen? Scoort de EfficientGrip daar ook het best?
Nou nee. De Michelin Energy Saver gaat langer
mee, en zowel de Pirelli Cinturato P6 als de
Bridgestone Turanza ER300 zijn stiller. Het ver-
schil tussen de Bridgestone en de Goodyear is
zelfs 2 dB. En heel opvallend, het verschil tus-
sen de Bridgestone bij TüV Süd en de Bridge-
stone op de bandenlijst van De Nieuwe Band is
zelfs 3 dB! Kortom, het is nog allerminst zeker
of de EfficientGrip ‘groen’ scoort op geluid.
Ook bij het remmen en de handling op nat
wegdek moet de EfficientGrip zijn meerdere
erkennen in concurrent Bridgestone Turanza
ER 300. Maken de Goodyear-ontwikkelaars hun
belofte dan niet waar? Toch wel. De Efficient-
Grip scoort op dit onderdeel bovengemiddeld.
Goodyear is er dus wel degelijk in geslaagd om
een lage rolweerstand te combineren met een
goede natte grip.
Overigens komt de Bridgestone ook op droog
wegdek als winnaar uit de TüV-tests. Als het op
remmen aankomt scoort de EfficientGrip op
droog wegdek nog een mooie tweede plaats,
maar bij de handling op droog zakt de Good-
year weg naar de éénnalaatste plaats.

Zelf testen
Tijd voor wat praktijkproefjes op het circuit.
Eerst een paar rondjes met een Renault Megane

III over een droge baan. Met de 205/55 R16 
Michelin Energy Savers er onder, stuurt de 
Mégane lekker scherp, lekker veilig, en nooit on-
voorspelbaar. Net als in de TüV-test haalt ook
hier de EfficientGrip dat niveau niet. In snelle
bochten lijkt het wel of alles vloeibaar wordt
onder de Mégane.
Op een nat circuit, in een Audi A3 het omge-
keerde beeld. Rijdend op de Goodyears voel ik
me ineens een betere automobilist, dan net op
de Energy Savers. De auto doet wat ik wil. Ik zit
veel rustiger achter het stuur. Mijn hartslag is
lager, net als mijn rondetijden.
Over naar een VW Golf met geautomatiseerd
remsysteem. Het enige wat de berijder hoeft te
doen, is met voldoende snelheid op de juiste
plek aankomen en dan de koppeling intrappen.
De auto remt volautomatisch op het natte weg-
dek, en het GPS-systeem meet de remweg van 80
tot 0 km/h. Gemiddeld resultaat na een groot
aantal metingen: 42,98 meter voor de Efficient-
Grip, 45,01 respectievelijk 50,38 meter voor de
twee gemeten concurrenten.
Ten slotte terug naar het begin, de rolweerstand.
Bovenaan een 270 meter lange helling van 3%
staan drie VW’s Golf. Als het startschot klinkt
gaan de remmen los. In neutraal rollen de auto’s
naar beneden. De Golf op EfficientGrip is het
eerst beneden. De Energy Saver volgt op iets

meer dan een seconde, de Golf op Pirelli’s heeft
beduidend meer tijd nodig.

Klaar voor 2012?
De ene band is de andere niet. Wie kiest voor
optimale prestaties op droog en nat wegdek is
het best af met de Bridgestone Turanza ER 300.
Daar staat wel een prijs tegenover. Op die ban-
den verbruikt een VW Golf maar liefst 3,6%
meer brandstof dan op EfficientGrips van
Goodyear. Bovendien gaan de Bridgestones ook
nog eens een kwart minder kilometers mee.
Daar komt bij dat de ene meting de andere niet
is. De resultaten uit De Nieuwe Band-banden-
lijst komen niet altijd overeen met die van TüV
Süd. De Nieuwe Band-campagne en de EU-
regels proberen de consument te sturen naar
de banden die het veiligst, het stilst en het zui-
nigst zijn. Dat goed doen, wordt nog een zware
dobber. Immers, na alle tests, metingen en
proefjes met de EfficientGrip kunnen we nu
nog steeds niet met zekerheid zeggen of deze
band drie groene vlakjes gaat scoren in het
klassement van De Nieuwe Band. Zo blijft het
een boeiende uitdaging om de automobilist
precies die band te verkopen die het best past
bij zijn auto, zijn voorkeur en zijn rijstijl. ●

Erwin den Hoed

Na meting op de testbank concludeert TüV Süd: “De rolweerstand van de 
EfficientGrip is 13% lager dan het gemiddelde van zijn concurrenten. Het
brandstofverbruik is 2% lager.”

Op geluid is de EfficientGrip een goede middenmoter. Is dat goed genoeg
voor ‘De Nieuwe Band’? (Let op: Hankook en Michelin Premacy HP zijn eigen
metingen van Goodyear.)

Remmen op nat wegdek
gaat prima op 
EfficientGrips. 

Rolweerstandsproef. Een 270 meter lange afdaling van 3%. 
Versnelling in neutraal, remmen los en gaan. De VW Golf op 
EfficientGrip-banden is het eerst beneden.

Bridgestone Turanza ER 300

Continental Premium 
Contact II

Hankook Vertus V12 Evo K110

Michelin Energy Saver

Michelin Premacy HP

Pirelli Cinturato P6

70 80 90 100 110

*Getest tegen 4 belangrijke concurrenten in maart 2009 door Tüv Süd Automotive; Bandenmaat: 205/55R16; Auto: VW Golf; Rapport NR
76236753 ** Getest door GTCL (Goodyear Technical Center Luxembourg) in december 2008; Bandenmaat: 205/55R16; Auto: VW Golf
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Bridgestone Turanza ER 300

Continental Premium 
Contact II

Hankook Vertus V12 Evo K110

Michelin Energy Saver

Michelin Premacy HP

Pirelli Cinturato P6

65 70 75

Getest in december 2008 door GTCL (Goodyear Technical Centre Luxemburg);
Bandenmaat: 205/55R16; Auto: Peugeot 307
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