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Michelins technisch specialist Per de Vries ont-
popt zich tot talentvol weerman. Hij heeft het
winterklimaat van West-, Midden- en Noord-Eu-
ropa ingedeeld in drie zones: “Zweden en Rusland
liggen in de zone ‘IJs’. Zuid-Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland liggen in de zone ‘Alpin’ en de Be-
nelux en Frankrijk liggen in de zone met relatief
zachte winters”.
In de eerste twee zones laten klimaat en wetge-
ving geen ruimte voor twijfel. Iedere automobi-
list kiest er ’s winters voor aangepast autoschoei-
sel. In de gematigde zone is de situatie anders. Er

is geen wetgeving die winterbanden voorschrijft
en de automobilist is zich minder bewust van de
gevaren.
Alle reden voor ‘weerman’ De Vries om even terug
te blikken op het weer in ons land in de vorige
winter: “17 en 18 december: 10 tot 30 cm sneeuw,
20 december lokaal 40 cm, 29 en 30 december:
opnieuw sneeuw, 6 januari zware sneeuwbuien,
urenlang verkeersinfarct, 9 en 10 januari: sneeuw-
jacht...” Om dan samen te vatten: “55 vorstdagen,
42 dagen sneeuw op het wegdek en gemiddelde
temperatuur 1,1°C”.
Inderdaad, de afgelopen winter was de koudste in
12 jaar. De schadeherstelbedrijven weten het nog
precies...

De Vries wordt weer bandenspecialist: “Op nat
wegdek bij 4°C heeft een zomerband 40 meter
remweg vanaf 80 km/u, een winterband maar 34.
Op besneeuwd wegdek is het verschil nog veel
groter. De zomerband heeft 63 meter nodig vanaf
50 km/u, een winterband maar 32 meter”.

Zelf testen
Oef, dat zijn serieuze verschillen. Tijdens Miche-
lins Winterexperience op de ANWB-baan in Lely-
stad testen we het zelf. Rondjes rijden op een
grote epoxy cirkel. Wrijvingscoëfficient vergelijk-
baar met die van platgereden sneeuw. Zolang het
stapvoets gaat, geen probleem voor de zomerse
Energy Savers onder onze VW Golf. Ietsje gas bij

Winterband, zin of onzin?
Michelin introduceert Alpin A4

Michelin belooft nogal wat bij de introductie van zijn vierde generatie Alpin-winterband: “10%

meer tractie en 5% minder remweg op sneeuw”, en bovendien: “Eén winter meer levensduur”.

Voor we controleren of Michelin die claims waarmaakt, gaan we eerst na of winterbanden 

eigenlijk wel zin hebben in ons klimaat.

Winterexperience op de testbaan in Lelystad. Een zwieper tegen
de achteras en de Golf op zomerbanden is reddeloos verloren op
het gladde epoxy.
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leidt meteen tot een heftige ingreep van het ESP.
Met ESP uit is er geen houden aan. De Golf vliegt
van het gladde oppervlak en vindt bruusk weer
grip zodra het eerste linkervoorwiel weer asfalt
voelt. Op de nieuwe Alpin A4-winterbanden zijn
exact dezelfde reacties op te roepen. Alleen lukt
dat pas bij veel hogere snelheden.
Tweede proef, afdalen van een epoxyhelling. On-
derweg doemt ineens een obstakel op. Uitwij-
ken? Vergeet het maar op de zomerbanden. We
knallen dwars door het obstakel heen. Geluk bij
een ongeluk: het obstakel bestaat uit niet meer
dan een reeks waterstralen. Met dezelfde auto op
winterbanden sturen we eromheen, als op rails.
Proef drie. Vlakke aanloop en juist bij het oprijden
van het epoxy krijgt de achteras een zwieper van
een hydraulisch beweegbaar wegdeel. Zelfs met
ESP aan verliezen we meteen de controle. De
schade blijft beperkt, want hier zijn geen bomen,
andere auto’s of voetgangers. Op de Alpin A4’s is
het allemaal goed te doen. Op tijd een tikje te-
genstuur en de auto blijft keurig in het spoor.
Ook op de remproef slagen de winterbanden met
vlag en wimpel. Ze halveren de remweg op het
gladde wegdek. En dat is nodig ook. Op zomer-
banden lijkt het echt eindeloos te duren voor de
auto stilstaat. Hoe hard je ook op het rempedaal
trapt en hoe goed het ABS-systeem ook zijn best
doet.

Winterband tegen zomerband: remmen of doorglijden.

Alpin A4 en zijn voorganger.
Twaalf extra profielblokken,
50% meer lamellen en de la-
mellen staan onder een veel-
heid van hoeken.

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: MICHELIN

Winterbandentechniek
Duidelijk, zo’n winterband werkt dus. “Onze
nieuwe Alpin A4 werkt onder winterse omstan-
digheden niet alleen beter dan een zomerband,
hij doet het ook beter dan de concurrentie en
beter dan zijn voorganger”, zegt De Vries.
Hoe speelt Michelin dat klaar? Om dat te begrij-
pen kijken we allereerst zorgvuldig naar het pro-
fiel: “Voorganger Alpin A3 had twee hoofdgroe-
ven in langsrichting. De A4 heeft die niet meer.
Verder telt de A3 59 profielelementen over de om-
trek. De A4 heeft er 71. Het ontbreken van die
langsgroeven en die 12 extra blokken zorgen voor
een versterkt ‘rupsbandeffect’ in de sneeuw”.
Ook het aantal lamellen is gegroeid. “Met 50%”,
zegt De Vries. “Meer lamellen geeft meer randen
die zich in het gladde wegdek klauwen.”
Klinkt goed, maar gaan meer lamellen niet ten
koste van de stijfheid in het profiel? “Normaal ge-
sproken wel, maar de lamellen in de Alpin A4 heb-
ben een 3D-golfvorm. Daarmee zetten ze zich aan
elkaar vast onder dwarskrachten. Dat verbetert
stabiliteit en stuurprecisie en maakt het mogelijk
de lamellen dieper door te laten lopen. Daardoor
leveren ze ook nog klauwkracht bij een profiel-
diepte onder 4 mm”, legt De Vries uit.
Opvallend aan de lamellen is dat ze onder ver-
schillende hoeken staan. “Ook dat verbetert de
handling in gladde bochten.”

De nieuwe Michelin Alpin A4 is
leverbaar in 15 tot 17 inch. Hij
vervangt in die maten de Alpin
(Primacy) A3. In 2011 volgt de
14 inch om ook de A3 in kleine
maat af te lossen.

Ten slotte wijst De Vries op de V-vorm in de groe-
ven: “De dwarskanalen lopen door tot aan de
schouders om water en sneeuw naar de buiten-
kant af te voeren”.

TüV, Dekra en... Consumentenbond
Tot zover het zichtbare gedeelte. “Voor het loop-
vlak hebben we een tweelaags rubbermengsel
gebruikt. Een dunne stijve interne laag en een ex-
terne rubberlaag op basis van silica en zonne-
bloemolie die we Heliocompound noemen. Dank-
zij die nieuwe formule produceert de band min-
der warmte, houdt het rubber zijn elasticiteit bij
lage temperaturen, terwijl de stabiliteit van de
profielblokken over de levensduur gegarandeerd
is.” Het resultaat: “Meer grip bij lage temperatuur,
meer levensduur en minder brandstofverbruik”.
Indrukwekkend! En het moet gezegd, op epoxy
mogen de prestaties van de Alpin A4 er zijn. Maar
dat was in vergelijking met een zomerband. Is de
Alpin A4 ook echt beter dan de concurrentie? “Ja,
zeggen TüV Sud en Dekra in koor: “In onze testen
versloeg de Alpin A4 in de maat 205/55 R16 de
concurrentie op de onderdelen: remmen op nat,
remmen op sneeuw, rolweerstand en levensduur”.
Ook dat is indrukwekkend, maar bij dit soort tests
is een gezond wantrouwen op zijn plaats. Immers,
hoe onafhankelijk de onderzoekers ook zijn, 
Michelin is wel de opdrachtgever.
Even neuzen in de winterbandentest in de Consu-
mentengids van november dan maar? Het resul-
taat is onveranderd: “In de maat 225/45R17 is de
Michelin Alpin A4 de beste koop”.
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