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Foto’s/Tekeningen: Michelin

Wat vraagt de sportieve automobilist van zijn banden?

“Rijplezier! Maar dat mag niet ten koste gaan van vei-

ligheid en levensduur”, leerde Michelin twee jaar gele-

den uit onderzoek. Dus was er werk aan de winkel voor

Michelins R&D-teams. AMT beoordeelt het resultaat, de

Pilot Sport 3.

Rijplezier in een sportieve stadsauto, coupé,
roadster of krachtige sedan, hoe ziet dat er uit?
Michelin heeft daar wel een idee over: “Stuur-
precisie zorgt voor een superieure rijsensatie.
De bestuurder heeft dan perfecte controle en

weet exact hoe de auto reageert op stuurbewe-
gingen. Een band die bijdraagt aan stuurpreci-
sie geeft rijplezier”.
Een band wat meer stuurprecisie geven is niet
zo moeilijk. Eenvoudig recept: gebruik een pro-
fiel met weinig lucht tussen de blokken en een
zachte compound. Resultaat: de band plakt aan
de weg en de bestuurder beleeft een superieure
rijsensatie. Helaas is die maar van korte duur.
Die zachte compound slijt snel weg. Bovendien
slaat het rijplezier om in gevaar zodra het be-
gint te regenen. Een dichter profiel voert im-
mers minder water af.
Hoe dan wel? Na twee jaar studeren, experimen-
teren, simuleren en testen komt Michelin in
zijn Pilot Sport 3-band nu met drie antwoorden:
een nieuwe rubbersamenstelling, een aange-
paste vorm van de schouder en een geprogram-
meerde vervorming van de band.

Bandentechniek
Van die nieuwe rubbersamenstelling is aan de
buitenkant van de band niets te zien. Als Mi-
chelin het rubber onder de microscoop legt en
het beeld hier en daar een beetje inkleurt, wor-
den twee nieuwe elastomeren zichtbaar. Het
ene kenmerkt zich door een hoge dichtheid en
een enorme flexibiliteit. Dankzij dit Wet Grip
Elastomer kan het loopvlak van de band door
een waterfilm heen breken en zich aan het as-
falt vastgrijpen. Dat verkort de remweg op nat
wegdek.
Het tweede noemt Michelin Long Lasting Elas-
tomer. Dat laat zich tot het uiterste oprekken,
zonder te breken. Zo blijft er samenhang in het

rubber, de profielblokken bieden meer weer-
stand en de band leeft langer.
De aangepaste schoudervorm is wel aan de bui-
tenkant van de band zichtbaar. Als je van de
voorkant tegen de band aankijkt, valt de meer
afgeronde vorm van de schouder op. Door die
vorm blijft de schouder uit het water en kan de
band meer water afvoeren. Dat verbetert het
gedrag op nat wegdek. Nog meer veiligheid.
Blijft over de geprogrammeerde vervorming.
Normaal gesproken neemt de temperatuur van
een band toe met de snelheid. Dat is lastig, want
zo blijft het rubber bij lage snelheid te koud (en
dus te hard voor optimale grip) of de tempera-
tuur loopt bij hoge snelheid te hoog op. Het
rubber wordt dan te zacht, de band vervormt

Pilot Sport 3
 belooft rijplezier
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Zo moet het Wet Grip Elastomer ongeveer werken.
Het breekt door de waterlaag en grijpt zich vast
aan iedere wegoneffenheid.

De sportieve automobilist wil rijplezier, veiligheid
en levensduur. Michelin werkte er twee jaar aan,
met de Pilot Sport 3 als resultaat.

Een grotere bochtstraal in de schouder vergemak-
kelijkt de waterafvoer.
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teveel door de middelpuntvliegende kracht en
de stuurprecisie verdwijnt. Michelin claimt nu
dat de nieuwe compound bij lage snelheden al
snel opwarmt en bij hogere snelheden verstijft,
zodat de temperatuur niet te hoog oploopt.
“En”, zegt Michelin: “Als je de temperatuur in
de hand hebt, beperk je de slijtage”.

Rijplezier op droog
Klinkt allemaal prachtig, maar werkt het ook?
Dat proberen we uit op het 4500 hectare grote
testcentrum van Michelin bij het Spaanse Al-
meria. Eerst een paar rondjes in een VW Sci-
rocco TDI op 225/45 ZR17 Dunlop Sport Maxx
TT-banden. De baan is droog en overzichtelijk.
Met pylonen in de bochten heeft de beheerder
de ideale lijn aangegeven.
Alle gelegenheid dus om de baan vlot te ronden.
Als het iets te snel gaat, wil de Scirocco liever
rechtdoor en moet ik van het gas om de auto in
het goede spoor te krijgen. Dan hetzelfde rond-
je op Michelin’s Pilot Sport 3-banden. Ik wil het
liever niet toegeven, maar nu valt de Scirocco
de bochten echt aan. Het onderstuur is weg en
de Scirocco zet zich voor de bocht als het echt
hard gaat. Dit is rijplezier! Ook met Continen-
tal Sport Contacts gaat de Scirocco goed. Maar

lijkt het zo of heeft hij over het geheel toch net
iets minder grip?

Testen op gevoel
Snel naar de natte baan. Zelfde opzet, andere
auto, andere baan. De rechte stukken zijn wat
langer, de bochten lastig en de ideale lijn moet
ik zelf zien te vinden. Ik doe een paar rondjes
Audi TTS op Bridgestone Potenza’s. Even inko-
men en dan is het genieten. De compacte Audi
is razendsnel, stuurt super en de banden hou-
den zich fantastisch op de natte ondergrond.
Kan de Pilot Sport 3 dit overtreffen? Het lijkt er
niet op. In een van de snelle bochten verlies ik
alle grip. Met meer geluk dan wijsheid houd ik
de auto op de baan.
Terug naar de Bridgestones. Hè, nu heb ik nog
minder grip. Er begint me iets te dagen. Tijdens
de eerste rondjes kende ik de baan nog niet. 
Nu wel. Pas nu verken ik dus de grenzen van de
grip! Tja, dat maakt vergelijken lastig.

Meters meten
Gelukkig is de remweg op nat wegdek met een
beetje hulpapparatuur wel objectief vast te stel-
len. Ik mag het uittesten in een BMW 320d.
Eerst op Goodyear Eagle’s. De maat is 245/40
R18. De apparatuur aan boord meet de lengte

van de remweg van 80 tot 10 km/h. Het enige
dat ik hoef te doen is zó hard remmen dat het
ABS-systeem aan het werk gaat. Dat lukt en na
een groot aantal metingen komt de gemiddelde
lengte van de remweg uit op 29,1 meter. Op Pilot
Sport 3’s kort de BMW dat in tot 26,4 meter.

Extra lang lekker
Conclusie: op rijeigenschappen doen de Pilot
Sport 3-banden wat de ontwikkelaars van Mi-
chelin beloven. Ze bieden perfecte stuurprecisie
en dus onvervalst rijplezier op droog bij grote
veiligheid op nat wegdek.
En de levensduur, hoe staat het daarmee? Na
een dagje mishandeling op de testbaan is daar
niet veel over te zeggen. Maar Michelin is over-
tuigd, zo blijkt als ik naar de prijzen vraag: “Ge-
lijk aan die van voorganger Pilot Sport 2. Maar
in gebruik zijn ze goedkoper. Ze gaan 10% lan-
ger mee”. ●

Erwin den Hoed

Geprogrammeerde vervorming. Boven de Pilot Sport
3, onder conventionele band ‘X’. De PS 3 warmt snel
op, maar het profiel verstijft bij hogere snelheden.
Let op de vervorming van het profiel bij band ‘X’!

Op zoek naar de grenzen 
van de grip op nat wegdek.

2,7 meter kortere remweg van 80 tot 10 km/h.

Wow, dit is rijplezier!

Band bij lage snelheid

Band bij hoge snelheid
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