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Volgend voorjaar komt de Primacy 3 in de handel,
als opvolger van de Primacy HP. Een band voor de
middenklasse, hoewel menige compacte gezins-
auto ook al rolt op bredere en mooiere dan stan-
daard velgen, met banden van V, W of Y snelheids-
categorie. Het Primacy 3-gamma dekt dan ook een
flink breed terrein, met velgdiameters van 15 tot
aan 18 inch en breedtes van 185/60 tot 245/45, in
snelheidscategorie H tot en met Y.
Er zit drie jaar werk van zestig ingenieurs in dit

nieuwe bandentype, vermeldt Michelin, die een
kleine 25.000 proefbanden lieten maken om alles
te testen tot het goed was. Dit om een indruk te
geven wat er tegenwoordig aan te pas komt om
een verbeterd bandentype uit te werken. De grote
vraag is om te  beginnen wát er dan verbeterd zou
moeten worden.
Volgens Michelin levert navraag bij consumenten
als resultaat dat ze vooral veiligheid belangrijk vin-
den. Tenminste bij klanten die om te beginnen

voor de zekerheid banden kiezen bij één van de
grote merken, dus niet de prijs als belangrijkste 
argument nemen.

Universitair ongevalsonderzoek
Nu zit er in het vanaf volgend najaar verplichte
bandenlabel een veiligheidselement: de natte grip
wordt vermeld. Al delibereert men nu nog steeds
over hoe dat precies door bandenproducenten 
gemeten moet gaan worden. Een stuk makkelijker

Wat het bandenlabel niet vertelt…
Echte veiligheid voorop bij Michelin Primacy 3

Er gaat een hoop wetenschap zitten in de ontwikkeling van steeds betere banden. De rolweer-

stand moet omlaag om brandstof te sparen, maar de grip mag niet minder. Er komt een banden-

label met naast rolweerstand ook ‘natte grip’ erop. Ook wordt rubber in hoog tempo duurder, 

dus kan totale bandconstructie niet goedkoper? Toch is dat alles niet het thema bij de Primacy 3,

Michelin stelt veiligheid voorop. Echte, praktische veiligheid.

Grip op natte weg wordt gezien als belangrijke veiligheidsin-
dicator voor banden, maar er zit wat in dat het in het echte
leven meestal niet regent, dus moet ook de droge grip goed
zijn. Spreekt niet vanzelf, dat bij goede natte grip de droge grip
vast ook wel goed zal zijn.
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is meting van de rolweerstand, het tweede belang-
rijke element op het label.
Natuurlijk staat ook op de flank van een Primacy 3
band dat hij ‘Green X’-techniek bevat, Michelin was
tenslotte alweer twintig jaar geleden pionier met
zuinige lagerolweerstandbanden. Eigenlijk kwam
de Europese Unie vooral tot de bandenlabelver-
plichting om de automobilist te wijzen op rolweer-
stand en de daarmee bereikbare brandstofbespa-
ring, waar natte grip bij kwam om te voorkomen
dat fabrikanten de klant zouden verleiden met 
ultrazuinige banden van keihard rubber dat 
beroerde grip geeft.
Michelin heeft blijkbaar een beetje het gras voor
eigen voeten weggemaaid, want lage rolweerstand
werd voor de Primacy 3 haast zijdelings genoemd
door ontwikkelingschef Jean-Luc Bouvier. In de
trant van “natuurlijk is de rolweerstand laag”. Over
de gemiddelde levensduur van de band, volgens
Michelin-onderzoek 45.000 km, zou een doorsnee
auto 70 liter brandstof besparen, ten opzichte van
het gemiddelde dat concurrerende grote merken
in dezelfde bandencategorie presteren. Ofwel, als
we doorvragen, de rolweerstand kon niet nog
lager dan bij het voorgaande Primacy-type.
Dan maar het andere element van het bandenlabel
verbeteren, de grip die staat voor veiligheid. Nu
kun je in een band allerlei afzonderlijke eigen-
schappen verbeteren, maar dan veranderen 
andere eigenschappen ook, en niet altijd ten
goede, legt Jean-Luc Bouvier nog maar eens uit.
Dus vroeg Michelin zich af welk soort grip het best
geoptimaliseerd kon worden. Hiertoe namen ze
een vrij uitzonderlijke stap, ze gingen samenwer-
ken met de Technische Universiteit Dresden, die
een afdeling Ongevalsonderzoek heeft. Daarom
was dr. Lars Hannawald van die afdeling aanwezig
bij de Primacy 3-presentatie.

Het scheelde bij de Primacy 3 maar anderhalve meter tussen
natte en droge remweg. Op een totale remweg van twintig tot
dertig meter niet veel, zouden we zeggen. Maar niet met 
dezelfde auto in beide gevallen, dus zijn rechtstreekse vergelij-
kingen moeilijk te maken.

De twee hoofdzaken waarmee de Primacy 3 werd verbeterd: een
rubbercompound met high tech polymeren, en door lamellen in
stukjes verdeelde profielblokken. Een groot profielblok zou meer
aan de onbelaste kant loskomen van het wegdek, en dus niet
meer bijdragen aan de grip.
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Droge grip helpt echt
Vooruitlopend op het praktische verhaal van de
TU Dresden toonde directeur personenautoban-
den Vincent Rousset-Rouviere zich wat kritisch
over het Europees bandenlabel. “Er staat niets
op over levensduur, of grip op droge weg. Dus is
de consumentenvoorlichting beperkt. We rich-
ten bij Michelin niet alleen op lage rolweer-
stand, maar ook op lange levensduur. En onder-
zoek van de universiteit in Dresden laat zien dat
droge grip een groot praktisch belang voor de
veiligheid heeft.”
Wat had dr. Hannawald hierover te melden? Zijn
afdeling doet al ruim tien jaar ongevalsonderzoek
en heeft een database van 20.000 ongevallen 
opgebouwd. Per ongeval worden, voor een deel
ter plaatse, 3400 gegevens verzameld. Dat levert
statistieken over wat voor soort ongevallen voor-
komen, hoe vaak dat gebeurt en waarom ze 
gebeuren. Niet alleen Michelin maakt gebruik van
deze overzichten, de universiteit deelt ze ook met
de Euro NCAP-organisatie, de Europese Unie en
het Duitse verkeersministerie.
Goed, wat blijkt nu uit de statistieken? Punt één,
70% van de ongevallen gebeurt op een droge
weg. Punt twee, 75% van de ongevallen gebeurt
op een rechte weg. Punt drie, 60% gebeurt in de
stad, dus bij relatief lage snelheid. Punt vier, bij
maar 1% van de ongevallen is sprake van aqua-
planing door een flinke laag water op de weg. Wel
is het zo dat de ernstigste gevolgen optreden bij
ongevallen in bochten (25% van het totaal), en
dat hierbij in de helft van de gevallen sprake is
van een natte weg. Verder blijkt dat ruim de helft
van de betrokken automobilisten heeft geremd
voordat het ongeval gebeurde.
Hieruit trok Michelin de conclusie dat grip op
droge weg heel erg belangrijk is. Met name bij
remmen, minder in verband met bochtengrip.
Natte grip telt ook wel zwaar bij de ongevallen
met de zwaarste gevolgen.
Zo had dr. Hannawald bij een onderonsje nog een
aardige uit de praktijk. “In de stad is tijdig snelheid

dempen, dus goed remvermogen, een stuk goed-
koper te realiseren dan nog meer passieve bots-
veiligheid.” Zo komen we bijvoorbeeld op de
hardheid van motorkappen. “We kunnen duidelijk
zien dat bij stijgende aanrijdingssnelheid een
voetganger met het hoofd steeds hoger op de
auto komt, we kunnen zelfs het verband uitreke-
nen tussen snelheid en inslagpunt van het hoofd.
Bij een beetje hogere snelheid schuift dat punt al
gauw van de motorkap naar de voorruit. Daarom
is een dure pop-up motorkap maar van beperkte
praktische waarde.”

Onze praktijkervaring
Om een lang verhaal kort te maken, Michelin con-
centreerde bij de Primacy 3-ontwikkeling zich op
betere eigenschappen bij die omstandigheden
waar echte verkeersongevallen plaatsvinden.
Daarvoor werden ons dan ook proefjes aangebo-
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den: rechtuit remmen op droge en natte weg, en
een natte cirkelbaan rijden tot de grens van de
grip.
Ter vergelijking waren er van elke ingezette auto
enkele identieke exemplaren, geschoeid met
banden van de bekendste concurrenten: Bridge-
stone, Continental, Goodyear en Pirelli. Helaas
ontbrak de tijd om alle concurrenten in alle
proeven te proberen. Onze algemene indruk
was wel dat de nieuwe Michelin inderdaad wat
korter remt dan de concurrentie, en voorspel-
baar waarschuwt als de grenzen van de beschik-
bare grip naderen.
We spreken bijvoorbeeld van een meter minder,
op een remweg van rond 23 meter vanaf 80 km/h
op droge baan. Bij nat remmen was het verschil
groter, maar dat was ook met een andere auto, en

naast een ander merk concurrent. Hier spaarde de
Primacy 3 ons drie meter remweg, ofwel een tien
procent kortere dan de beschikbare concurrent.
Bij de bochtengriptest op een natte cirkelbaan ge-
droegen de Michelin banden zich keurig voorspel-
baar. Zodra we te snel het rondje maakten begon
de auto zachtjes over de voorwielen weg te glij-
den, terwijl bij een concurrent het overgangsge-
bied tussen rijden en glijden veel smaller was.
Daar moest forser gecorrigeerd worden, waarbij
verschillen in de wegdekkwaliteit al een beetje
onvoorspelbaar maakten waar in het rondje de
wielen gingen glijden en waar nog niet.

Speciaal soort lamellen
Over wat de Michelin-ingenieurs precies gedaan
hebben om aan zulke goede eigenschappen te

komen, wilde men maar een tipje van de sluier op-
lichten. Twee zaken tellen als belangrijkste ver-
nieuwing tegenover de voorganger Primacy HP,
die model stond. Er is sprake van een andere rub-
bersamenstelling, die meer grip geeft in het loop-
vlak. Zonder dat de levensduur en rolweerstand
daarbij negatief worden beïnvloed. Voor goede
natte grip en lage slijtage zijn lamelgroeven in de
profielblokken gemaakt. Zoiets als bij winterban-
den, maar dan veel dunner: deze lamellen zijn
maar 0,2 mm dik. Hierdoor gedragen de profiel-
blokken zich soepeler in het band/wegcontactvlak
en blijft meer rubber op de weg staan. De vorm en
plaatsing van de lamellen zorgt dat ze bij zijde-
lingse belasting (voor bochtengrip) sluiten, zodat
het profielblok zich dan als één stijver geheel 
gedraagt. Dat scheelt in slijtage.
De band kon 5% lichter worden. Naar we van
Jean-Luc Bouvier begrijpen heeft dat veel te
maken met het loopvlakrubber: “Dat is een derde
van het totale gewicht in de band. Een besparing
scheelt in de inkoop van grondstof, die steeds
zeldzamer en duurder wordt”.
De nieuwe band is niet asymmetrisch of richting-
gebonden, makkelijk bij montage. Hij zou ten op-
zichte van een gemiddelde concurrent 4 g/km
CO2-uitstoot besparen. Wie zin heeft in een uurtje
cijferen zou dat moeten kunnen vertalen naar de
eerder genoemde 70 liter bespaarde brandstof tij-
dens een bandenleven. Toch wel handig, als een
bandenlabel in de loop van 2012 uniforme cijfers
geeft over rolweerstand die je kunt vergelijken. In
plaats van dat de ene keer grammen per kilometer
CO2-besparing worden genoemd, en de andere
keer liters besparing over de levensduur. Al zou
het dus nog mooier zijn als het label naast rol-
weerstand, natte grip en geluid ook wat zegt over
droge grip.

Op het binnenterrein van het MotoGP-circuit Ricardo Tormo bij Valencia bouwde Michelin een  compleet stadje na, om het idee te ver-
sterken dat we veiligheid in heel alledaagse rijsituaties gingen testen.

Weinig spektakel bij een droge remproef, dankzij ABS en ESP
geen wolken verbrand rubber of scheeftrekkende auto. Maar wel
een verkorte remweg met de Michelins eronder.

De Primacy 3 heeft een vrij ronde dwarsdoorsnede, lijkt dus niet zo’n breed contactvlak met de weg te hebben. Toch is door lamellen in
de profielblokken het wegcontact heel intensief.
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