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BANDEN
Bandenontwikkelingen in regelgeving en techniek

Michelin luistert naar de automobilist

Banden? De gemiddelde consument vindt ze niet echt interessant. Tot hij aan nieuwe

toe is. Dan moeten ze toch echt heel veilig zijn, lang meegaan en niet te veel kosten.

Vanaf november 2012 krijgt de bandenkoper hulp van het verplichte Europese ban-

denlabel. Eist dat label hetzelfde als de bandenkoper vraagt? En hoe ontwikkel je

banden die aan alle eisen en vragen voldoen? AMT ging op onderzoek bij Michelin.

TNS Sofres doet marktonderzoek voor Miche-
lin. De onderzoekers stellen voortdurend vra-
gen aan Europese automobilisten. Ze proberen
erachter te komen hoe die over banden denken.
Het antwoord op al die vragen? “Europese auto-
mobilisten denken niet aan banden.” Letterlijk
niet: “Nog geen derde deel checkt met enige re-
gelmaat de bandenspanning”.
Dat verandert als de banden aan vervanging toe
zijn. Dan is die Europese automobilist ineens
wel degelijk geïnteresseerd in de kwaliteit van
de banden die nieuw onder zijn auto komen.
Zestig procent van de bandenkopers wint
vooraf informatie in. Voor een slijtagedeel op
een auto is dat een prachtig resultaat. Bij
nieuwe ruitenwissers, remblokken of filters
laat de autoconsument de merkkeuze immers
helemaal aan het autobedrijf over.

Wat is een goede band?
Heel mooi, maar welke eisen stelt de Europese
automobilist aan zijn nieuwe banden? Ook dat
heeft TNS Sofres uitgezocht. “Heel belangrijk is
dat de nieuwe banden lang meegaan.” Logisch,
dan hoeft de automobilist weer een hele tijd
niet aan banden te denken. Bijna net zo belang-
rijk is de veiligheid: “De band moet een korte
remweg op nat wegdek bieden”. Een stukje ach-
ter die twee belangrijke eigenschappen komen
de prijs van de nieuwe band en zijn invloed op
het brandstofverbruik. Comfortaspecten, zoals
de manier waarop de band oneffenheden in de
weg doorgeeft of het geluid dat een band
maakt, komt voor de gemiddelde bandenkoper
pas daarna.
Eén aspect heeft TNS Sofres nu nog niet ge-
noemd, de balans in bandenprestaties: “Ban-

denkopers kiezen veel eerder voor een band die
op alle belangrijke eigenschappen redelijk
scoort dan voor een band die op één eigenschap
uitblinkt en op een andere onderpresteert.
Zelfs als die laatste eigenschap minder belang-
rijk is dan de eerste”.
Conclusie voor de ontwikkelingsafdeling van
Michelin: “Onze banden moeten goed scoren op
duurzaamheid, veiligheid en rolweerstand. Én

een goede score op de ene eigenschap mag niet
ten koste gaan van de score op een van de an-
dere eigenschappen”.

EU stelt nieuwe eisen
Het belang van die balans in bandenprestaties
is inmiddels ook doorgedrongen tot de Euro-
pese regelgevers in Brussel. Tot dusver stelt
Brussel bij de homologatie van een nieuwe
band alleen eisen aan de maximale geluidspro-
ductie. Vanaf november 2012 met de introduc-
tie van richtlijn 661/2009 worden die eisen
allereerst strenger. Afhankelijk van de breedte
moeten banden (eerst nieuwkomers en daarna
alle banden op de markt) 2 tot 5 dB(A) stiller
zijn. Een fikse geluidsreductie, want 3 dB(A)
minder betekent een halvering van de geluids-
energie.
Maar als gezegd denkt Brussel nu aan meer dan
alleen geluid. Met de nieuwe richtlijn komen er
ook eisen aan de rolweerstand en de grip op nat
wegdek. Voor nieuwe typen personenautoban-
den mag de rolweerstand vanaf november 2012
niet meer bedragen dan 12 kg per ton en hun
remweg op nat wegdek moet bij een nauwkeu-
rig gedefinieerde meetprocedure minimaal
10% korter zijn dan die van een standaard refe-
rentieband.

Europees bandenlabel
Michelin denkt dat ongeveer 30% van de ban-
den, die op dit moment op de markt zijn, niet
aan die nieuwe Europese eisen voldoet. Daar
komt bij dat de eisen in 2016 nog eens ver-
scherpt worden. “70% van de huidige banden
voldoet dan niet meer”, zegt Michelin.
Werk aan de winkel dus voor de bandenfabri-

Meer aandacht voor banden
door Europees label

Vanaf november 2012 staan de prestaties van een
nieuwe band op een verplicht label. Maakt dat de
automobilist meer bandenbewust?
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kanten. Temeer omdat met de invoering van
richtlijn 661/2009 ook reglement 2008/779 over
de labeling van banden in werking treedt. Net
als nieuwe auto’s of afwasmachines krijgen
nieuwe banden dan een voor de consument
zichtbaar label. Dat mag in de vorm van een
zelfklevend etiket of als een bijgevoegd infor-
matieblad. Letters van A tot en met G geven
daarop aan hoe laag de rolweerstand is en hoe
sterk de grip op nat is. Blauwe geluidsgolfjes op
het label vertellen de consument hoe stil een
nieuwe band is.

Europa of de consument?
En zo sluiten de Europese eisen aardig aan op
de consumentenvraag. Beiden willen veel grip
en een lage rolweerstand. Het verschil is dat
Europa om stilte vraagt en de consument liever

Adhesie, de band plakt aan het wegoppervlak, is
goed voor 75% van de grip. Maar met water tus-
sen band en weg is er geen adhesie.

Indentatie, het rubberoppervlak vult de onregelma-
tigheid van de weg op en voorkomt zo slip tussen
band en wegdek. Maar, met water geen indentatie.

die? Om dat uit te leggen plakt bandenontwik-
kelaar Pascal Couasnon een geel Post-it papier-
tje op een bord. “Dit papiertje blijft plakken
door adhesie. Is het bord schoon, dan is de ad-
hesie sterk. Is het vuil of nat dan is er weinig of
geen adhesie en laat het papiertje los.” Boeiend,
maar wat heeft dit met banden te maken? Ver-
rassend veel, zo blijkt: “Adhesie is verantwoor-
delijk voor 75% van de grip van een band. Op
een schoon en droog wegdek heeft rubber de
neiging te blijven plakken. Er ontstaan molecu-
laire bindingen tussen rubber en wegdek. Die
zijn weliswaar zwak, maar het zijn er heel veel”.
De rest van de grip ontstaat door indentatie.
Ook dat begrip legt Couasnon uit: “Het wegdek
heeft een ruw, onregelmatig oppervlak. Het
rubberoppervlak van de band vervormt, zodat
het die onregelmatigheden opvult. Dat opvul-
len voorkomt slippen”.

Water op de weg als uitdaging
Maar nu is het wegdek nat: “De waterfilm voor-
komt adhesie en vult de ruwheid van de weg
op, dus is er ook geen indentatie meer. Resul-
taat: geen grip”.
Ziedaar uitdaging nummer 1 voor grip op nat:
Hoe krijg je het water onder de band weg?

een lange levensduur heeft.
Bij zijn ontwikkelingswerk kiest Michelin de
kant van de consument. De reden? “Geluid zat
al in de oude homologatie-eisen, aan de nieuwe
voldoen valt dus wel mee. Een lange levensduur
daarentegen is behalve een consumentenwens
ook goed voor het milieu.” En wat grip op nat

en rolweerstand be-
treft: “Geen enkele
band die nu op de
markt is, zou op die
aspecten een A- of B-
label scoren”.

Hoe ontstaat
grip?
Goed, aan de slag dus.
Eerst met de grip op
nat. Hoe vergroot je

De ene band is de andere niet. Con-
structie, materiaalsamenstelling en
profiel zijn bepalend voor de presta-
ties. Straks zijn de verschillen al
zichtbaar vóór de noodstop.

Zelf meten is prima,
maar als TüV Süd het
zegt weet je het zeker:
de Pilot Sport 3 in maat
225/40 R18 remt korter
op nat.
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Couasnon kent het antwoord: “Het begint met
de juiste samenstelling van de koordlagen. Die
moeten de voorkant van de ‘footprint’ van de
band een afgeronde vorm geven. Daardoor splijt
de band de watergolf voor de band net als een
boeg van een schip doet. Daarnaast is er het
profiel. De groeven moeten zoveel mogelijk wa-
ter opslaan en afvoeren”.
Blijft er dan nog een laagje water over, dan
wacht uitdaging nummer 2: Hervind droog
contact met het wegoppervlak. “De sipes in het
profiel moeten zo gevormd zijn dat de randen
van de profielblokken door de waterfilm heen
klauwen”.

Zelf testen
Hoe dat werkt? We mogen het uitproberen op
een kletsnat gedeelte van de ADAC-testbaan in
het Duitse Linde. Michelin heeft drie identieke
Mercedessen klaarstaan voor een remproef van
80 naar 10 km/u. We mogen achter het stuur
plaatsnemen en de remproeven uitvoeren. En
inderdaad Michelin heeft zijn huiswerk voor el-
kaar. De remafstand in de Mercedes met Pilot
Sport 3-banden is korter dan zowel die met
Conti Sport Contact 3 als die met Bridgestone
Potenza’s. Toeval? Nou nee, TüV Süd kwam eer-
der al tot een vergelijkbaar resultaat. “De Mi-
chelin Pilot Sport 3 in de maat 225/40 R18 heeft
minder meters nodig om in de nattigheid van
80 naar 10 af te remmen dan zijn vijf belang-
rijkste concurrenten.” 

Lichte band rolt lichter
Op naar eis twee van Europa en de bandencon-
sument: minder rolweerstand voor een lager
brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot. “De
rolweerstand van de vier banden onder een

auto is verantwoordelijk voor wel 20% van het
brandstofverbruik”, zegt Couasnon. Waar die
energie blijft: “Bij iedere omwenteling ver-
vormt de band en bij die vervorming komt
warmte vrij”. 
Aan de ene kant is dat prima. Die warmte zorgt
voor meer adhesie en indentatie en dus meer
grip. Aan de andere kant kost die warmte wel
brandstof. De oplossing: “Door gebruik te
maken van de laatste generatie silica warmt
een band nauwelijks op bij de laagfrequente be-
weging tijdens normaal rijden, terwijl hij juist
extreem snel opwarmt tijdens een noodstop”.
Verder is de Pilot Sport 3 lichter dan zijn voor-
ganger. “En minder gewicht vervormen kost
minder energie.”

Op de testbaan blijkt het opnieuw te werken.
Een Golf V op Pilot Sport 3-banden rolt verder
dan dezelfde auto op rubber van de concurren-
tie. En ook op dit punt bevestigen de officiële
testen van TüV Süd Automotive de resultaten
van dit proefje.

Gelijke druk op het loopvlak
Goed, de grip op nat is oké en de brandstofkos-
ten zijn niet onnodig hoog. Nu moet de band
het nog lang volhouden. “Daarvoor is een ho-
mogene druk op het loopvlak nodig”, weet
Couasnon. “Is de spanning in de band te laag,
dan daalt de druk in het midden van het loop-
vlak en stijgt de druk aan de zijkanten. Bij een
te hoge bandenspanning gebeurt precies het
omgekeerde. Door de banden steeds op de juis-
te spanning te houden, verlengt de consument
dus de levensduur van zijn banden.” Ook Mi-
chelin helpt: “De koordlagen onder het loop-
vlak zijn ontworpen om de druk over het loop-

Dekra-levensduurtest. Een konvooi van dezelfde
auto’s in dezelfde volgorde met een wisselschema
voor banden en chauffeurs. Na vier dagen en 7300
km komen de conclusies.

Simpel proefje op de testbaan. Laat drie dezelfde auto’s van een hellinkje af-
rollen en kijk welke het verst komt. In dit geval die met Pilot Sport 3-banden
eronder.

TüV Süd deed uitgebreide rolweerstandmetingen. Conclusie: “De concurrentie
in de maat 225/40 R18 Y komt gemiddeld tot 91,7% van de rolweerstandpres-
tatie van de Michelin Pilot Sport 3”.
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vlak zoveel mogelijk gelijk te verdelen. Daar-
naast is natuurlijk de juiste rubbercompound
van belang. We hebben in de productie een
nieuw mixproces dat het silica-roetmengsel ho-
mogener maakt en zorgen ervoor dat de pro-
fielblokken minder bewegen bij het loskomen
van het wegdek”.
Klinkt goed, maar werkt het ook? De verschij-
ningsdatum van deze AMT laat niet toe dat we
lang genoeg op de testbaan in Linde blijven om
dat uit te zoeken. Gelukkig heeft testinstituut
Dekra meer tijd. Na vier dagen en 7300 km on-
afgebroken testen bleek de Michelin Pilot Sport
3 in de maat 225/40 R18 minder ver versleten
dan zijn vijf concurrenten.

Eén maat, één label
Als uit weer andere grafiekjes van TüV Süd en
Dekra blijkt dat ook Michelin’s Energy Saver in
de maat 175/65 R14 en de Alpin A4 205/55 R16-
winterband óók beter scoren dan de concurren-
tie op natte grip, rolweerstand en levensduur
worden we toch een beetje wantrouwig: “Krijgt
de opdrachtgever altijd de mooiste cijfers?” Tho-
mas Salzinger van TüV Süd reageert als door een
slang gebeten: “Als ik een klant verlies raak ik
mijn baan niet kwijt. Ik raak mijn baan kwijt als
ik mijn onafhankelijkheid verlies”. Duidelijk.
Toch ziet Salzinger wel een voordeeltje voor de

opdrachtgever: “Iedere band presteert in de ene
maat net iets beter of slechter dan in de andere.
Wij testen per band wel zes of zeven maten.
Maar de opdrachtgever bepaalt van welke maat
wij de resultaten publiceren...”
Tjee, dat betekent dat al die verschillende
maten van één type band straks ieder een eigen
label moeten hebben. Banden labelen wordt
een intensief werkje voor bandenfabrikant en

EU. Het zou dus zomaar kunnen dat het ban-
denlabel banden straks niet alleen beter, maar
ook duurder, maakt. Vervelend of niet, maar is
iets duurder, dan ga je er bewuster mee om. En
was dat niet precies de bedoeling van het Euro-
pese bandenlabel? ●

Erwin den Hoed

Dekra zegt het:
Pilot Sport 3’s
gaan langer mee
dan de concur-
rentie. Tenmin-
ste, in deze
maat.
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