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De nieuwe Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 (kort-
weg: EF1 AS2), Ultra High Performance-band is
niet alleen bedoeld voor Ferrari’s, Porsches en
BMW’s met een M. Ook de grotere gezins- of za-
kenauto is vandaag de dag zó zwaar en krachtig
dat van de banden ultieme prestaties worden
geëist. Wij sturen de testbaan op met een Audi A7.
De auto staat op de nieuwe Goodyears in de maat
255/40/R19. De grote Audi is zwaar, maar een
overdaad aan motorvermogen kan wel met die 
kilo’s overweg. Het is aan de banden om de krach-
ten van versnelling, vertraging en richtingveran-
dering op het wegdek over te brengen. Tijdens de
file op de A1 is daar niet veel voor nodig. Maar tij-
dens een plotselinge uitwijkmanoeuvre of nood-
stop worden bijna bovennatuurlijke prestaties
verwacht. De testbaan is ideaal terrein om die
prestaties gevaarloos te testen.

Stijve lichtgewicht 
De EF1 A2’s presteren goed. In snelle bochten
stuurt de A7 neutraal. De auto wil niet over zijn

voorbanden rechtdoor en als het echt hard gaat
komt het gripverlies geleidelijk. Zo is het gemak-
kelijk op te vangen. Een deel van het geheim van
dat prettige gedrag zit in het karkas. De draden
daarvan liggen niet onder een hoek van 90˚ met
de rijrichting, maar onder 86˚. En omdat het kar-
kas als een envelop om de hieldraad doorloopt,
liggen de karkasdraden op de zijwang kruislings
geplaatst ten opzichte van elkaar. “Die constructie
geeft de band meer laterale stijfheid, zonder dat
die ten koste gaat van het comfort”, zegt Good-
year. Het effect wordt versterkt doordat de om-
hooggevouwen koordlaag doorloopt tot op de
schouder van de band. “Voor deze stijfheid in
dwarsrichting heb je normaalgesproken twee
koordlagen nodig. Maar een tweede koordlaag
betekent extra gewicht.”
En extra gewicht is uit den boze: “De band is onaf-
geveerde massa. Iedere gram die je daar bespaart
zorgt ervoor dat de band de oneffenheden in het
wegdek nauwkeuriger volgt. Minder gewicht
geeft je daarmee een betere stuurprecisie en

handling”. Ook om een andere reden telt iedere
gram: “In een lichtere band wordt minder materi-
aal vervormd en opgewarmd. Daardoor heeft een
lichtere band minder rolweerstand. Voor een UHP-
band mag dat van ondergeschikt belang lijken,
Goodyear denkt daar anders over: “Vanaf novem-
ber 2012 staat de rolweerstand prominent op het
verplichte Europese bandenlabel”.
Alle reden om een wiel met band van de A7 te
schroeven en op de weegschaal te zetten: 24,3 kg.
Is dat licht?!? Voor zo’n groot wiel wel. Als we rond
dezelfde velg voorganger Eagle F1 Asymmetric 1
monteren, komt de weegschaal zelfs tot 26,2 kg.
“Die 1,9 kg verschil vertalen zich niet alleen in een
beter weggedrag, maar ook in een 14% lagere rol-
weerstand”, zegt Goodyear.

Negen blokken binnen, acht buiten
Ook een laag geluidsniveau is belangrijk voor een
moderne UHP-band. Natuurlijk omdat de inzitten-
den van een Audi A7 aan stilte hechten, maar
meer nog vanwege het komende bandenlabel.

Bandentechniek voor groeisegmenten
Goodyear presenteert Eagle F1 AS2 en UltraGrip 8

De bandenmarkt telt twee supersnel groeiende segmenten: winterbanden en Ultra High Perfor-

mance-banden of UHP’s. Goodyear presenteert nieuwe banden in beide categorieën. Hun voor-

gangers verzamelden een volle prijzenkast bij de diverse tests in Europese autobladen. Zijn de

technische innovaties in de UltraGrip 8 en de Eagle F1 Asymmetric 2 goed voor nieuwe prijzen?

De Eagle F1 Asymmetric 2 is niet alleen ontworpen voor Porsches en Ferrari’s, ook snelle zaken- en gezinsauto’s eisen Ultra High Performance-banden. 
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Dat meldt straks ook het geluidsniveau. Wie goed
naar een band kijkt, ziet dat de lengte van de pro-
fielblokken over de omtrek varieert. Die lengtevari-
atie voorkomt profielresonanties en daarmee ge-
luid. Met de EF1 AS2 gaat Goodyear een stapje ver-
der. Niet alleen hebben de profielblokken onge-
lijke lengtes, ook verschilt hun aantal aan binnen-
en buitenzijde van het loopvlak. De binnenkant
telt 72 blokken over de omtrek, de buitenkant 64.
Meer blokken betekent meer groeven en daarmee
een meer open profiel. Dat geeft de binnenkant
van de asymmetrische UHP-band meer wateraf-
voercapaciteit, terwijl de buitenkant meer rubber-
wegcontact biedt. Zo vallen het bestrijden van
geluid en een goede grip op nat en droog samen.
Wie de profielblokken van dichtbij bekijkt, ziet dat
ze enigszins afgeronde kanten hebben. De ge-
dachte daarachter: “Als tijdens het remmen de
druk op de band toeneemt, wordt ook het afge-
ronde deel op het wegdek gedrukt. Dat vergroot
het contactvlak en geeft een kortere remweg op
droog wegdek”. 

Goed mixen voor meer grip
Natuurlijk is voor grip ook de samenstelling van
het loopvlak van groot belang. Dat loopvlak be-
staat allereerst uit natuurrubber. Dat is een mooi
product, dat veel rek verdraagt. Eén nadeel, een-
maal uitgerekt neemt het zijn oude vorm niet
meer aan. Om die reden wordt bandenrubber ge-
vulkaniseerd. Dat wil zeggen, gemixed in een oven
bij een temperatuur van 80˚C. Door dat mixen
warmt het rubber op, zodat de temperatuur in het
rubber zelf tot boven de 100˚C oploopt. Omdat
het mixen de procestemperatuur beïnvloedt, is de
manier van mixen bepalend voor het eindresul-
taat. Uiteraard worden aan de mix stoffen toege-
voegd om de eigenschappen van het rubber te
verbeteren. In totaal wel zo’n 20. Sommige van die
stoffen, zoals stearinezuur en weekmakende oliën,

houden het mengsel gezond tijdens het vulkanisa-
tieproces. Andere, zoals anti-oxidanten en wassen,
komen pas daarna in actie. Zij maken het loopvlak
bestand tegen hitte, vervuiling en veroudering tij-
dens de levensduur van de band. De bekendste
toegevoegde stoffen zijn koolstof en silica. Door
zich te binden aan de polymeren uit het rubber
geven zij de compound stijfheid. Voor de EF1 AS2
gebruikt Goodyear een type silica met een 30%

groter oppervlak dan dat van zijn voorganger. 
“Dat geeft meer bindingen en daarmee een gro-
tere capaciteit om oneffenheden in het wegdek te
absorberen”, zegt Goodyear. Meer grip dus.
Op de natte baan is dat echt merkbaar. Bij een
rondje op concurrerende Bridgestone Potenza’s
S001, valt op dat de Audi A7 ineens onderstuurd is.
En in vergelijking met de rit op Conti’s Sport Con-
tact 5S stuurt de A7 op de Goodyears echt veel
voorspelbaarder. De onderzoekers van TüV Süd
hadden tijdens officiële metingen soortgelijke er-
varingen: “Remafstand op nat 8% korter dan het
gemiddelde van de drie beste concurrenten, hand-
ling op nat, 3% beter”. Op droog kwam het onder-
zoeksinstituut tot respectievelijk 6 en 2%. 

De beste?
Is de nieuwe UHP-band dan echt in alle opzichten
beter dan zijn voorganger en zijn concurrenten?
Nou nee, niet helemaal: “Een band blijft een
 compromis. We hebben de band op veel fronten
verbeterd, maar niet op alle. Omdat we met het
oog op het komende EU-bandenlabel de rolweer-
stand zo sterk moesten verlagen, hebben we
een fractie moeten inleveren op aquaplanning-
 eigenschappen”.
En dan is er nog een puntje: “Toen TüV SüD mid-
den vorig jaar de banden inkocht voor de tests
was de Michelin Pilot Sport 3 niet leverbaar en
was de Pilot Super Sport nog niet op de markt”.
Kortom, de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 is

Het komende bandenlabel eist stilte. De lengte van de profielblokken varieert over de omtrek van de UltraGrip 8, de asymmetrische
EF1 AS2 voegt daar een ongelijk aantal blokken op binnen- en buitenzijde aan toe.

Links, normale karkasconstructie. Rechts de nieuwe EF1 AS2. De draden liggen niet loodrecht op de rijrichting, maar staan onder een
hoek van 86˚. Bovendien is het karkas vanaf de hieldraad doorgetrokken tot de schouder. Het resultaat: meer zijdelingse stijfheid. 

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: GOODYEAR, JOHN MULDER 

In 255/40/19 is de EF1 AS2 1,9 kg lichter dan zijn voorganger.
Dat scheelt niet alleen in rolweerstand, maar minder onafge-
veerd  gewicht betekent ook een beter wegcontact.
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een uitstekende UHP-band. Maar is het ook een
testwinnaar? We zien de tests van ADAC, Auto Car
en anderen met spanning tegemoet.

Klaar voor de volgende winter
Inmiddels zit de winter erop. Dus presenteert
Goodyear zijn winterband UltraGrip 8 (UG8) mooi
op tijd voor de volgende winter. Voorganger Ultra
Grip 7+ won, sinds zijn introductie in 2007, 17 van
de 27 tests waaraan hij deelnam. Uitstekend! Toch
zagen ondervraagde consumenten ruimte voor
verbetering: “Nog meer grip en remvermogen op
gladde ondergrond”. Maar natuurlijk mag dat niet
ten koste gaan van andere eigenschappen als grip
op droog, geluid of rolweerstand.   
Goodyear haalde alles uit de kast om aan die
wensen te voldoen. Die inspanningen zijn zicht-
baar in het profiel van de band. De UltraGrip 8 is
een richtinggebonden band. Wie het profiel
goed bekijkt, ziet dat er een dubbele V in zit. De
brede, vlaklopende hoofdgroeven kunnen veel
water of sneeuw afvoeren, terwijl de steiler lo-
pende, smallere groeven zorgen voor goede la-
terale grip.

3D-lamellen
Aan de fijne lamellen, tussen die V-groeven in,
herkennen we de winterband. Die lamellen zor-
gen voor talloze gripkantjes, die zich in de onder-
grond vastklauwen. Heel prettig op nat, ijs,

sneeuw of de epoxy-imitatie van zo’n gladde on-
dergrond op de testbaan. Maar helaas heeft die
veelheid van inkervingen op het profiel ook een
nadeel. Ze maken de profielblokken minder stijf.
En dat gaat ten koste van de stuurrespons en de
remprestaties.  De oplossing voor dat probleem
heet in Goodyear-taal: 3D BIS, wat staat voor:
Three Dimensional Block Interlocking System. De
wanden in de groeven van 3D BIS-profielblokken
bestaan uit toppen en dalen, die in elkaar grijpen
om de profielblokken stijfheid te geven. Michelin
hanteert een vergelijkbare 3D-golfvorm om de
profielblokken van zijn winterband Alpin A4 bij el-
kaar te houden en ook voor Goodyear is 3D BIS
niet nieuw. Wel nieuw is dat het nu over het hele
loopvlak is toegepast.
Goodyear sleutelde niet alleen aan de rubbercom-
pound voor de EF1 AS2, maar optimaliseerde ook
zijn wintercompound voor de UG8. En ook hier
werkt dat via een vergroot silicaoppervlak, dat
meer verbindingen tussen silica en polymeren
toestaat.
Voor goede grip is een zo groot mogelijk contact-
vlak tussen wegdek en band nodig. Bij een gege-
ven bandenmaat bepaalt de combinatie van pro-
fiel, rubbersamenstelling, opbouw van het karkas
en de omstandigheden op de weg de grootte van
het contactoppervlak. De grootte van het contact-
vlak in de praktijk is te bepalen door met een band
over een glasplaat met daaronder een high-speed
camera te rijden. Goodyear is er in geslaagd het
contactvlak van zijn nieuwe band bij 80 km/u en 2
cm water op de glasplaat met 7% te verhogen ten
opzichte van zijn voorganger.

Strijden om de koppositie
Indrukwekkend! Maar uiteindelijk is de meest in-
teressante vraag over een band: hoe presteert hij?
Voor een objectief oordeel daarover deed TüV
SüD vergelijkende tests met de UltraGrip 8 en zijn
sterke concurrenten Michelin Alpin A4 en de Conti
Wintercontact TS830. De resultaten zijn opvallend.
De Alpin A4 presteert het best op ijs, de Conti het
best op droog en de UG8 het best op sneeuw en
nat wegdek. Kortom Goodyears nieuwe winter-
band kan zich meten met de top. We zien uit naar
de grote vergelijkingstests.

Als tijdens het remmen de dynamische zwaartepuntsverplaat-
sing extra druk op de band zet, vergroten de profielblokken van
de EF1 AS2 hun contactvlak met de weg. Active Braking  noemt
Goodyear dat.  

Moderne kunst?  Nee, een
schematisch inkijkje in de
loopvlakcompound.  Dankzij
hun grote oppervlak kunnen
de silicabollen meer verbin-
dingen maken met de lang-
gerekte polymeren van het
gevulcaniseerde rubber.

UltraGrip 8. Brede, vlaklopende hoofdgroeven kunnen veel water
of sneeuw afvoeren. Steiler lopende, smallere groeven zorgen
voor goede laterale grip.

3D BIS-profielblokken bestaan uit toppen en dalen, die in elkaar
grijpen om de profielblokken stijfheid te geven.

Rijden met lege winterbanden? De Run on Flat-uitvoering van de
UG8 mag 80 km doorrijden met 80 km/h. En de rijeigenschappen?
Die blijven heel behoorlijk, blijkt bij de slalom. 

Analyseer de TüV SüD-testresultaten 
Wilt u de testresultaten van TüV SüD helemaal napluizen? Ze staan in het maanddossier
www.amt.nl/maart2011. 
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Stamboom van de UltraGrip-winterband

UG1 met whitewall en grove
blokken. Maat: 175/80/SR14.

Iets meer lamellen, iets min-
der grof, maar je hoort heel
goed dat je met winterban-
den onderweg bent. 

UG3, rafelrandjes voor meer grip in de sneeuw.
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UG6: Sneeuwvloksymbool op de zijkant.

UG7+, 3D BIS-lamellen en de volgende stap in de ontwikkeling
van het dubbel V-profiel.

UG8, 2011. Resultaat van 40 jaar werken aan winterbanden. 

De UltraGrip 8, de naam zegt het al, is de achtste
generatie winterband van Goodyear. De eerste
UltraGrip was bedoeld voor strenge Canadese
winters. De band had het M+S-logo (Mud+Snow)
dat nu nog steeds op winterbanden staat.
De whitewall probeerde de band een sjiek
 Amerikaans uiterlijk te geven, maar het profiel
met zijn grove rechthoekige blokken en één
lamel per blok toonde de ware aard van de
eerste UltraGrip.
In 1980 volgde de UG2 met meer lamellen en een
iets fijnere blokvorm. De blokken van de UG3 uit
1985 hadden fijne rafelrandjes voor extra gripkan-

ten.  In ’92 was de UG4 de eerste richtingsgebon-
den winterband van Goodyear. Ook nieuw waren
de lamellen onder verschillende hoeken. De UG5
uit 1998 verfijnde het richtingsgebonden profiel
nog wat verder. Op de UG6 uit 2000 staat voor
het eerst het sneeuwvloksymbool. Dat symbool
is door de bandenfabrikanten zelf in het leven
 geroepen. Om het te mogen dragen moet een
band aan veel hogere eisen voldoen dan die  gel-
den voor het M+S officiële winterbandensymbool.
Verder zien we in de UG6 een begin van de dub-
bele V in het profiel. In de UG7 en UG7+ trok
Goodyear dat verder door.

De UG4 verfijnd: UG5.

UG4, richtinggebonden.
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