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BANDEN
Rijden met Dunlop SP StreetResponse en SP QuattroMaxx

Dunlop introduceert stadsband en suvband

Van de politici in Brussel moeten banden vooral stil zijn, brandstof sparen en grip bie-

den op nat wegdek. “Maar onze klanten zijn autoliefhebbers”, zegt Dunlop. “Zij willen

stuurprecisie! Hun auto moet precies zo reageren als ze verwachten.” Slaagt Dunlop

erin alle partijen tevreden te houden? We rijden met de SP QuattroMaxx voor suvs en

de SP StreetResponse voor kleinere auto’s en zoeken het uit.

Dunlop levert zijn nieuwe StreetResponse-band
in 20 maten. De kleinste passen op de 13 inch
wieltjes van een Fiat Cinquecento of een eerste
generatie Renault Twingo. De grootste zijn goed
voor een Golf V.
“Autoliefhebbers met dit type auto eisen perfect
stuurgedrag in een stedelijke omgeving”, weet
Dunlop. “Hun auto moet snel en direct uitwij-
ken in stop & go-verkeer. Maakt niet uit of het
wegdek nat of droog is.”
Juist, dus deze automobilisten laten zich bij
hun bandenkeuze niet leiden door de kleur van
het komende Europese bandenlabel? Toch wel:
“Ook op rolweerstand, remweg op nat wegdek
en levensduur eisen deze liefhebbers meer dan
een compromis”.
Ziedaar de opgave: hoe laat je een band super-
strak sturen zonder op andere eisen tekort te
schieten? De Dunlop-ontwikkelaars haalden
voor de StreetResponse-band de ‘Touch Techno-
logy’ van stal. In Dunlop-taal staat die kreet
voor vier maatregelen.
Allereerst de MRT, de Multi Radius Tread. In ge-
woon Nederlands is dat een profiel met veel
bochtstralen. “Bij een gewone band doorloopt
het profiel vanaf de zijkant tot het midden drie
verschillende bochtstralen. Wij gebruiken er
tien”, zegt Marketing Manager Hugo Carvalho.
“Dat geeft bij hoge bochtsnelheden een veel ge-
leidelijker drukverdeling en daarmee een be-
tere wegrespons. Vergelijk het met pianospelen.

Doe je dat met drie vingers, dan wordt het nooit
wat. Pas met tien klinkt het harmonieus.”

Groter loopvlak en strakker op de velg
Maatregel twee is een vlakker loopvlak: “Dat
vergroot het contactvlak met de weg en geeft
daardoor meer stuurprecisie en meer grip”. Op-
vallend. Michelin rondde de zijkant van het

loopvlak van zijn Pilot Sport 3 juist extra af om
meer water af te kunnen voeren. De StreetRes-
ponse bestrijdt aquaplaning op een andere ma-
nier: “Maatregel drie van de Touch Technology
is een asymmetrisch profiel. De uitsparingen
aan de binnenkant van de centrale ril zorgen
voor een betere grip in natte bochten. De brede
langs- en dwarsgroeven voeren veel water af.

Stuurprecisie voor
klein en groot

Stuurprecisie op de Nordschleife. Maakt de Quattro-
Maxx-band een supersportwagen van een suv?
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En de L- en Z-vormige lamellen bieden goede
acceleratie en remprestaties op nat”.
De laatste van de vier Touch Technology-maat-
regelen is het ‘Bead Seat-system’. Dat verbe-
tert de verbinding tussen hiel en velgrand.
Carvalho legt uit waarom dat belangrijk is:
“De weg geeft feedback aan de band, die geeft
het door aan de velg, die aan de rest van de
auto en zo komt het bij de bestuurder. In de
verbinding band-velg gaat vaak veel informa-
tie verloren. Resultaat: een vaag stuurgedrag.
Bij de StreetResponse wilden we dat absoluut
voorkomen”.

Hogere bandenchemie
Mooi, met die vier Touch Technologies zou het
met de stuurprecisie voor elkaar moeten zijn.
Voor de aanvullende eisen doet de StreetRes-
ponse een beroep op de hogere bandenchemie:
“Aangepaste polymeren zorgen voor meer ver-
bindingen met de silica. Dat geeft een betere
verdeling van de silica in het rubber en een
stuggere constructie. Dat betekent minder
energieverlies in de band, zonder dat de pres-
taties op nat er onder leiden”.
Misschien is het beter de StreetResponse maar
gewoon uit te proberen. Eerst een remproef op
een natte baan. Hoe dat werkt? Men neme twee
identieke Volkswagen Golfs. Bouw er een auto-
matisch registratiesysteem in. Rem vol op de
natte baan vanaf 85 km/u tot 0. En het systeem
noteert de afstand die nodig is om van 80 tot 0
te komen. Resultaat: 47,51 meter voor de Brid-
gestone B250 en 45,10 meter voor de Street-
Response.

Grote verschillen
Snel naar proef twee, een slalom in de tweede
versnelling met twee VW Polo’s. “Snelheid tus-
sen 40 en 45 km/u en houd het gaspedaal in
één stand. We testen de banden, niet de auto”,
instrueert testrijder Marco Umberto. Toch lij-

ken het twee heel verschillende auto’s. De Polo
op StreetResponse stuurt veel directer. Heeft de
Polo op de Pirelli P4’s slappere veren, andere
schokdempers, een dunnere torsiestang? Nee,
dat is het niet. Hij helt ook niet verder over.
Kunnen andere banden echt dit verschil maken?
“Absoluut”, weet Carvalho. Voor het ultieme
bewijs neemt hij me mee naar een perfecte cir-
kelbaan. “We gaan zijwaartse aquaplaning
meten. Drie dingen zijn belangrijk. Eén: rijd 75
km/h in de derde versnelling. Twee: lijn het
driehoekje op de motorkap met de witte lijn.
En drie: doe niets met het stuur als je in de
plas komt. De lasermeting doet de rest.” Een-
maal op de baan blijkt precies 75 rijden niet
moeilijk. De speedlimiter van de Fiat 500 is er
op afgesteld. Het stuur onbewogen houden, als
je ineens opzij smakt bij de entree in de plas,
kost meer beheersing. Maar het lukt en de
laser doet inderdaad de rest. Op Bridgestones
vergroot het Fiatje zijn bochtstraal gemiddeld
met 4,38 meter op StreetResponses blijft het bij
3,77 m.

Touch plus voor de QuattroMaxx
Over naar de grote suvs. De motoren van auto’s
als de Porsche Cayenne zijn goed voor super-
sportautoprestaties, maar hun hoogte en ge-
wicht maken zulke auto’s juist ongeschikt voor
snel bochtenwerk. Vervelend, want niet alleen
het circuit vraagt daar om, ook een plotseling
overstekend kind stelt een snelle uitwijkma-
noeuvre op prijs. Bij het ontwikkelen van zijn
nieuwe SP QuattroMaxx-band voor veeleisende
suv-rijders paste Dunlop niet alleen de Touch
Technology toe, maar nam het nog drie aanvul-
lende maatregelen.
Allereerst kwam er kevlarpulp in de wang van
de band, om de zijdelingse stijfheid aan te pas-
sen aan het hoge zwaartepunt van een suv. Ten
tweede kregen de staaldraden van de gordella-
gen een dikkere diameter. De extra stijfheid die
dat de band geeft, houdt in snel genomen
bochten het contactoppervlak tussen band en
wegdek op niveau. Ten derde stelde Dunlop het
profiel van de band samen uit twee rubber-
compounds. Aan de binnenkant een rubber
voor nat wegdek, aan de buitenkant een voor
droog.

Cayenne in de bocht
Werken al die maatregelen? Waarschijnlijk
wel. Coureur Patrick Simon joeg onlangs een
Porsche Cayenne Turbo S in 8.33.99 door alle
73 bochten van de Nordschleife van de Nürbur-
gring. Een record voor suvs. Simon schreef de
prestatie toe aan zijn QuattroMaxx-banden:
“Het remmen, insturen en accelereren uit de
bocht gaat echt prima met deze banden. Ze
geven een suv de prestaties van een sportwa-
gen”.
Ik krijg de kans het zelf uit te proberen op het
testcircuit van Goodyear/Dunlop in Miraval. De
Cayenne wordt standaard geleverd op Michelin
Latitude-banden, dus die proberen we eerst.
Halverwege, in een bocht naar rechts op het

Asymmetrisch profiel van de SP StreetResponse:
“De uitsparingen aan de binnenkant van de cen-
trale ril zorgen voor een betere grip in natte boch-
ten. De brede langs- en dwarsgroeven voeren veel
water af. En de L- en Z-vormige lamellen bieden
goede acceleratie en remprestaties op nat”.

Herhaald remmen op nat. De SP StreetResponse heeft ruim twee
meter minder nodig tussen 80 en 0 km/u.

Hoever stapt de Fiat 500 opzij?
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BANDEN
Rijden met Dunlop SP StreetResponse en SP QuattroMaxx

laagste punt van het circuit gebeurt het. Als ik
aan de binnenkant kom, geef ik gas. Fout! Veel
te vroeg! De auto wil vooral rechtdoor en ik

moet het gaspedaal liften
om niet naar de buitenkant
van de baan te gaan.
Op de QuattroMaxx’en doe
ik hetzelfde. En hé, ik kom
een stuk vloeiender door de-
ze bocht. Dat bedoelde Simon.
Maar zijn dit nu werkelijk
sportwagenprestaties?

Een suv blijft een suv
Om daar achter te komen, rijd ik een
paar rondjes in een BMW M3. De auto
staat op de vorig jaar geïntroduceerde Sport-
Maxx-banden. Ook Touch Technology. Aan de
binnenkant van de moeilijke bocht geef ik vol-
gas. Ik kom perfect aan de buitenkant uit. Deze
auto doet werkelijk wat ik wil! Tijdens het
tweede rondje kom ik achter een Cayenne. In-
halen is verboden. Ik sta stil en wacht tien se-
conden. Voor start-finish zit ik weer op zijn
staart. Conclusie: Een goede band doet veel

voor een zware suv, maar uiteindelijk blijft het
toch een zware suv. De autoliefhebber die er
een heeft, doet er goed aan zich dat te realise-
ren. Voor als er een kind oversteekt. ●

Erwin den Hoed

Oh, bijna vergeten. 
Pininfarina tekende
het wangdesign van
de QuattroMaxx.

QuattroMaxx. Dikkere draden in de staalgordels
voor een stijver contactvlak.

ADVERTENTIE
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