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Conti completeert zijn 5-serie
Introductie milieulabel banden werpt schaduw vooruit

Naast interessante testsessies met de nieuwe Continental '5-serie' gunt de Duitse bandenfabri-

kant ons een verrassend openhartig kijkje in de toekomst. We rijden op het circuit met de

sportband SportContact 5, onder gecontroleerde omstandigheden met de als dynamische

spaarband bedoelde EcoContact 5, én met een prototype band. Ook constateren we dat de

aanstaande introductie van het illustere milieulabel voor banden zijn schaduw vooruit werpt.

Testen op het uitdagende Formule 1-circuit van Portimao, met de
SportContact 5 die bedoeld is voor alle sportieve modellen van
klein tot groot.

Asymmetrisch profiel in de EcoContact 5, met fijne groefjes in
de profielblokken alsof het winterbanden zijn. Die fijne groefjes
worden open gedrukt bij nat remmen en helpen dan de
 waterafvoer.

Zowel voor-, achter- als vierwielaangedreven
sportievelingen zijn er met de sportieve en toch
‘groen’ aangevlogen nieuweling goed te mennen.
Waarbij de Audi TTRS trouwens het meest bijblijft.
De gespierde vijfcilinderroffel wordt bij een agres-
sieve aanval op de bochten begeleid door
rondom huilende banden. Het niveau van de grip
is opmerkelijk, maar daar tekent ook de auto zélf
natuurlijk voor. 
Kleinere auto’s als een Abarth esseesse reageren
veel beweeglijker, met name in het kortere draai-
werk, maar ook dat blijft prima te mennen. Wat
wel opvalt, is een nogal nerveus zoekerig gevoel
achter bij de BMW 135i Coupé. Bijna instabiel
zelfs. Vooral bij het aanremmen voor een bocht.  
De SportContact 5 is leverbaar in maten van 
17 tot 20 inch en, opmerkelijk genoeg, tot 
300 kilometer per uur. De grote wielmaten zijn 
bedoeld voor sportieve suv-modellen. Brandstof

In de pitstraat van het Autodromo do Algarve
bij Portimao staan bijzonder smakelijke auto’s
voor ons opgesteld. Maar het draait om de
nieuwe 5-serie van Conti, als vervanger van
de ‘3’. Mocht u zich afvragen waar de ‘4’ is
 gebleven, dat is in Aziatische landen een
 ongeluksgetal, dus dat cijfer wordt niet gebruikt.
Eerst richten we de aandacht op de SportCon-
tact 5. Die heeft technisch, zo wordt ons door
de techneuten verzekerd, naast de high-end
 supersportband 5P gelegen. Met name in de
vorm van de daar gelanceerde ‘adaptieve’ Black
Chilly compound. We berichtten daar uitvoerig
over in AMT 12/2009.
De SportContact 5 zou zodoende beter
moeten sturen en remmen, maar bespaart
door een 12 procent lagere rolweerstand toch
ook brandstof. “De band is geheel nieuw gecon-
strueerd. Denk aan de vorm, het loopvlak en de
materialen. Het is vandaag de dag bijvoorbeeld
heel normaal dat je als fabrikant vijftien tot
twintig verschillende compounds in de hele
band toepast.”
“Die winst in rolweerstand is opgebouwd uit vijf
procent inwendige wrijving, twee procent in het
profiel, drie procent door een vlakkere contour
van de band en vier procent via een soepeler
compound in de basisconstructie. De zijkanten
zijn wat zachter, ook dat helpt.”
Toch moeten de SportContacts 5 wat langer mee-
gaan. Feitelijk is het jammer dat we geen metin-
gen kunnen uitvoeren met de ‘geteisterde’ ban-
den, want en passant noteren we uit de mond van
de ontwikkelingschef nog een wetenswaardig-
heid. “Wanneer een band slijt, neemt de rolweer-
stand door het verminderde rubber nog aanzien-
lijk verder af. Dat kan in extreme gevallen wel op-
lopen tot 20 procent. Maar het zal duidelijk zijn
dat je daar met het oog op de veiligheid bij nat
weer niet mee kunt spelen.”  

Overtuigend resultaat
De pretfactor is tijdens de meeting op het veelei-
sende Portugese racecircuit in elk geval hoog.
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Milieulabel een goede zaak, maar…
In Japan is het milieulabel voor banden al lang
een feit, Amerika denkt er serieus over, maar in
ons land lijkt het onderwerp van een grote ver-
dwijntruc. Aanvankelijk was er veel over te doen,
de invoering werd zelfs al aangekondigd. Tijdens
de Autosalon van Geneve in 2010 speelde 
Goodyear er al even mooi weer mee, maar daarna
werd het indringend stil rond het milieulabel.
De verklaring blijkt tamelijk simpel. Het label
komt er, maar met die eerdere publiciteit spraken
de betreffende merken flink voor hun beurt. Bin-
nen de industrie waren afspraken gemaakt om de
kaarten tegen de borst te houden. Niet zo raar,
want nog steeds zijn de exacte normen niet vast-
gesteld!
Volgend jaar gaat de kogel pas echt door de kerk.
Conti-woordvoerder Alexander Lührs kijkt er met
gemengde gevoelens naar. “Het basisidee van de
invoering van een milieulabel is goed. Een prima
initiatief waar de bandenindustrie ook hard aan
meewerkt. Het zal hopelijk gaan betekenen dat de
keuze van banden voor de consument veel meer
gaat leven dan nu het geval is. De Europese over-
heid heeft er een duidelijke filosofie mee. Veilig-
heid en milieu spelen een hoofdrol. Zij willen op
deze manier stimuleren dat er vaker wordt geko-
zen voor kwaliteitsbanden. In de praktijk komt dat
neer op een premium merk.”

Strijdige eigenschappen
Lührs onderstreept het belang van meerdere aan-
dachtspunten binnen het label: rolweerstand (ver-
bruik), grip nat (remweg) en geluid (milieu). Deze
vormen samen een flinke uitdaging. Zoals we zelf
mochten ervaren is het helemaal niet zo’n pro-
bleem om een extreem gunstige lage rolweer-
stand te realiseren. Maar dat zal al gauw ten koste
gaan van de balans van eigenschappen. Met

name de remeigenschappen op nat wegdek. Dat
is daarom meteen de tweede eis waarnaar wordt
gekeken. Als derde volgt een meting van de ge-
luidsproductie. Een eigenschap die vooral voor
onze nationale overheid veel gewicht heeft.
Toch wordt er juist onder de premium banden-
merken ook kritisch naar het fenomeen ‘milieula-
bel’ gekeken. Lühr: “Allereerst puur vakmatig. Kijk
bijvoorbeeld maar eens naar deze nieuwe genera-
tie EcoContact 5. Die scoort goed op die ge-
noemde cruciale aspecten, maar er zijn wel twin-
tig andere belangrijke eigenschappen en die heb-
ben wij natuurlijk óók niet vergeten. Dat merk je
pas in de praktijk. Het resultaat van een label kan
zijn dat er bij sommige merken te veel aandacht
uitgaat naar die ‘gelabelde’ aspecten, ten koste
van het totale pakket van eigenschappen”.

Onzekere factoren
Sommige hoge scores kunnen een schijnsucces
zijn. “Ik noem een voorbeeld: het feit dat de band

volgens het label laag in geluidsniveau bij langs-
rijden scoort, wil nog niet zeggen dat hij binnen
in de auto ook zo rustig aan het werk is. Zo kan
een bandenmerk ook inleveren op handling en
stabiliteit om op een andere eigenschap te win-
nen. Of minder letten op de resultaten van rem-
men op droog wegdek. Gelukkig zal dat verschil
nooit groot zijn.”
Een ander punt van zorg is de controleerbaar-
heid. Met zoveel bandenmerken, modellen en
landen wordt dat een uiterst lastig verhaal. “Je
zou de geclaimde testwaarden in 27 landen moe-
ten controleren, want de tests worden niet cen-
traal uitgevoerd. Dat is in de praktijk natuurlijk
niet te doen. Het is de vraag wat er gaat gebeu-
ren bij bepaalde producenten in minder toegan-
kelijke landen. Vergeet niet dat er zo hier en daar
ook nog banden worden gemaakt met een boel
roet erin, omdat ze dan zo lekker lang meegaan.
Hoewel dat roet schadelijke stoffen bevat die in
de EU verboden zijn.”

Hier een voorbeeld hoe de bandenlabels moeten worden. Links het al vastgestelde Europese, midden het voorgestelde Amerikaanse
label, rechts het al in gebruik zijnde Japanse label. Rolweerstand en natte grip tellen op al deze labels.

Ergens zijn het toch broertjes, de EcoContact rechts biedt ook
goede grip, de SportContact links heeft ook lage rolweerstand.
Uit eigen ervaring kunnen we het bevestigen.

sparen speelt in alle geledingen van de autowe-
reld, al geven de Conti-techneuten toe dat je je
mag afvragen hoe dat combineert met auto’s die
kennelijk exotische snelheden halen. Met name
omdat diezelfde snelheidscategorie ook bij de
EcoContact 5 bestaat. “Maar de klanten en de 
autoproducenten vragen er nu eenmaal om.”
Nog zo’n wetenswaardigheid met het oog op die-
zelfde autofabrieken: “Zelfs bij een bepaald ban-
dentype in een specifieke bandenmaat kunnen
toch verschillen optreden. Soms zijn er bewust
kleine verschillen tussen de exemplaren die als
eerste montage op een automodel worden ge-
bruikt, en de universele vervangingsbanden die
later in de bandenhandel liggen. Het verbruik kan

11AMT005_ArtConti.qxp:Opmaak 1  5/10/11  8:53 PM  Page 65

2



AMT | 2010 www.amt.nl
66 www.amt.nl/mei2011AMT | 2011

T E C H N I E K  > Onderstel > Wielen & Banden

Het milieulabel op banden wordt in stappen in-
gevoerd, voor nieuwe typen banden ‘in de show-
room’ vanaf november 2012. Dat betekent dat
vanaf juli volgend jaar in productie de band ge-
meten moet worden. Bij nieuwe automodellen
moet een jaar later het bandenlabel worden ver-
meld. Vanaf november 2014 zullen alle banden
‘gelabeld’ moeten zijn. Logistiek is dat voor alle
betrokken partijen een enorme krachttoer.
Overigens gelden voor winterbanden met een
snelheidsindex Q (tot 160 km/h) andere normen
voor de ‘natte grip’ index (90 procent van de
gangbare waarde).
De gerenommeerde bandenmerken houden niet
alleen hun hart vast voor de manier waarop exo-
tische bandenmerken met het milieulabel kun-
nen gaan omspringen, ook de verwachtingen
van de consument zijn een punt van zorg. Een
toptechnicus van Continental legt de vinger op
de gevoelige plek: “De koper is bij milieulabels
gewend dat de ene score nog hoger is dan de
andere. Auto’s met A-label zijn heel gewoon, en
bij pakweg een koelkast of verwarmingsketel
kijkt niemand er zelfs van op wanneer die beter
scoort dan de beste norm. A+ of zelfs A++ zijn
daar al gewoon”.

Zoeken naar goed compromis
“Dat kun je bij het bandenlabel gevoeglijk verge-
ten voorlopig. Een A/A-band zit er vooralsnog
niet in. Voor een goede vergelijking zul je ook na
de invoering eind volgend jaar naar onze smaak
moeten kijken naar de labeling én objectieve tes-
ten van consumentenorganisaties, de grote auto-
clubs en tijdschriften.”

Vanzelfsprekend wil, of liever gezegd mag, geen
enkele specialist op dit moment overmatig veel
zeggen over de scores die we op het toekom-
stige label mogen verwachten. Een indicatie wil
men wel geven. Op dit moment zal een goede
ecoband zo rond de ‘C/C-categorie’ scoren. Met
de actuele stand van de techniek lijkt het moge-
lijk een C op rolweerstand en een A voor nat rem-
men te halen. Of B/B misschien. Alleen de ko-
mende generatie speciale en constructief geheel
aangepaste banden (die primair mikken op elek-
trische auto’s) kunnen klimmen naar B/A. Maar zo
te horen gaat dat dan ten koste van andere rijei-
genschappen.
“De score op het gebied van remmen op nat
wegdek is relatief makkelijk te halen, omdat als
ijkpunt is uitgegaan van een in dat opzicht tame-
lijk slecht presterende all weather band. Voor de
rolweerstand is dat een ander verhaal. Elke stap
in die tabel omhoog betekent een fikse verbete-

ring. Lastig te realiseren, maar milieutechnisch
belangrijk. Afhankelijk van hoe hoog je in de
tabel zit, betekent dat per stap ongeveer 0,15 tot
0,1 l/100 km lager brandstofverbruik.”
Het wordt een intrigerende balanceeract voor de
ontwikkelingsafdelingen. Tractie op een natte
weg gaat moeilijk door één deur met lage rol-
weerstand en een lage geluidsproductie. Saillant
detail: bij 80 km/h zijn ook de ‘tredes’ van rem-
men op nat wegdek niet gering. Van een toch al
goede ‘C-score’ naar ‘B’ betekent bijvoorbeeld dat
de auto vier tot vijf meter eerder stilstaat. En bij
de stap naar ‘A’ nog eens drie tot vier meter eer-
der.
De verbeteringen voor milieu en veiligheid zijn
bij een goed label dus significant. Maar tegelij-
kertijd mogen we niet vergeten dat het label zich
slechts met ongeveer een vijfde deel van de be-
langrijkste eigenschappen van een band bezig
houdt. Het zegt dus nog zeker niet alles.

Zoeken naar 
label A+?

Deze afbeelding geeft aan waar ongeveer huidige bandentypen gaan scoren in de bandenlabel-tabel. Op de verticale as natte grip, op
de horizontale rolweerstand. Een band met topkwalificatie A/A of zelfs maar B/B zit er nog niet in.

fractioneel lager zijn, maar het kan ook voorko-
men dat een nieuwe auto een betere handling
heeft. Terwijl een set banden uit de shop later mis-
schien iets beter blijkt op een nat wegdek”.

Zuinige EcoContact 5
Bijzonder intrigerend is de andere nieuwe ‘5-serie’,
de EcoContact 5. Ook geheel opnieuw geconstru-
eerd, en daardoor heeft hij 20 procent minder rol-
weerstand dan zijn voorganger EcoContact 3. Ook
hier is de 4 als typenaam bewust overgeslagen,
zoals je in Europa niet gauw een ‘13’ in een naam
zult aantreffen. 
De Duitsers hebben na de actie op het circuit een
geheel nieuwe uitdaging voor ons. Ze willen hun
claims namelijk tastbaar maken, via een testroute
op een heuvelachtig traject, met auto’s die zijn
voorzien van allerlei meetapparatuur. En verschil-
lende bandentypen natuurlijk. Gelukkig is deze

weg voor alle andere verkeer afgezet, want je rijdt
met één oog ‘vooruit’ en één oog op een beeld-
scherm. Op dat beeldscherm moet je precies de
voorgeschreven snelheidscurve volgen, met de
snelheid in een voorgeschreven - smal - gebied
tussen twee lijntjes. Anders zijn de meting en de
navolgende vergelijking met andere bandenty-
pen immers zinloos. 
Uiteindelijk rijdt onze groep van tien testrijders
met de EcoContact 5 (onder een Volkswagen Golf
1.2 TSI) een indrukwekkende 0,3 liter zuiniger dan
met de voorganger. Om precies te zijn van 6,18
naar 5,81 l/100 km gemiddeld. Zo verdien je in de
loop der jaren misschien wel twee stuks van je set
van vier banden terug, zullen we maar denken. 
Continental heeft de band daarvoor compleet
nieuw opgebouwd, inclusief een paar compound-
foefjes uit de 5P-sportband. Die helpen mee om
de grip op met name een natte weg te verbete-
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In de SportContact 5 zitten dezelfde technieken die we in de
 exclusieve SportContact 5P aantroffen, alleen net wat minder tot
het uiterste aan grip gedreven. Er zijn hier geen verschillende ban-
den voor aangedreven en niet-aangedreven wielen, zoals bij de 5P.

11AMT005_ArtConti.qxp:Opmaak 1  5/10/11  8:53 PM  Page 66

3



AMT | 2010
67AMT | 2011

Onthullende bandeninformatie
Tot in de details laat Continental bijna alle geheimen van zijn 5-serie banden los. 
Die diepgaande informatie staat voor u op www.amt.nl/mei2011 klaar. Met daarbij een
onthullende uitspraak over een in de bandenbranche veelgebruikte stelling.
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ren. Dat maakt een behoorlijke spagaat mogelijk:
minder rolweerstand en toch meer grip bij rem-
men en in bochten. Plus tien procent minder slij-
tage, zo claimt de fabriek.
De beloofde kortere remweg scoren we in een an-
dere testsessie inderdaad. Maar qua rondetijden
ontlopen oud en nieuw elkaar op het nat gespo-
ten testcircuitje in ons geval niet veel. Onze BMW
120i Coupé staat inderdaad een fractie eerder stil
bij de noodstop, maar met de voorgangerband
gaan we zelfs net iets rapper het circuitje rond, en
hij voelt ook iets voorspelbaarder aan. Toch is de
EcoContact 5 in elk geval op meerdere fronten
aantoonbaar beter, en het is mooi dat je in de
praktijk één of anderhalve liter per tank bespaart.
De EcoContact 5 is leverbaar in 14 tot en met 
16 inch wielmaten.

Eenzijdig prototype
Dat brengt ons tot slot bij een kijkje in de toe-
komst. Naast de oude en nieuwe EcoContact rij-
den we ook met een prototype exemplaar, waar
de ontwikkelingtechneuten compromisloos op
lage rolweerstand zijn losgegaan. Je ziet er weinig
van, maar hij is een stukje lichter gebouwd en dat
verschil voel je zelfs vanuit je autostoel. We moe-
ten behoorlijk rekening met de lage weerstand
houden wanneer we een heuvel af rijden. De snel-
heid neemt verrassend snel toe, je moet opeens
remmen op plekken waar de productiebanden
zojuist nog probleemloos uitrolden.
Resultaat: zelfs in vergelijking met de kakelverse
EcoContact 5 is deze band nog eens 0,3 l/100 km
zuiniger. Ronduit spectaculaire winst en 
zodoende, helaas, te mooi om waar te zijn.
Zelden werd zo aanschouwelijk gemaakt dat de
prestaties van een band een combinatie van
geven en nemen op talloze vlakken is. Je voelt
meteen dat de prototype band niet graag een
bocht om wil en in de remproef op de natte test-
baan verlies je wel 30 procent remafstand. Echt
vele meters. Bovendien staan we op het nat ge-
spoten asfalt van het testcircuitje in zowat alle

bochten dwars. De boodschap is helder: je kunt
niet alles hebben.
Hoewel? De techneuten werken naarstig aan
banden die wél zo’n lage rolweerstand hebben,
maar ook nog aardig rijden. Vooral voor elektri-
sche auto’s worden die gevraagd, om het rijbe-
reik te vergroten. Dat worden dan hoge wielen
(20 inch), met daaromheen vrij smalle banden
met lage ‘wangen’. Zelfs de letters op de banden
zijn aerodynamisch aangepast. Elke centimeter
extra rijbereik telt. Eind dit jaar horen we er
meer van.

Onze testresultaten laten zien dat rolweerstand en verbruik veel met elkaar te maken hebben. Links
wat we bereikten met de oude EcoContact 3, midden het lage-rolweerstand prototype, rechts de Eco-
Contact 5. We komen aan 5,5 l/100 km gemiddeld met het prototype, tegen 5,81 bij de EcoContact 5.

Weinig rolweerstand, maar ook weinig grip met de Conti proto-
type band. U ziet hier hoe bij nat remmen tijdens de uitwijkproef
de wielen bijna meteen blokkeren, ondanks het ABS.

Speciaal voor elektrische auto’s komen dit soort banden, groot
en smal. Niet alleen de rolweerstand is superlaag, zelfs de lucht-
weerstand van de band-wielcombinatie wordt geheel geopti-
maliseerd.

Bij het testwerk voor dit artikel helpen we Continental meteen aan praktijk-meetgegevens voor hen-
zelf. Bij de stuur- en remproeven op natte baan dragen de auto’s meetapparatuur aan de bumper,
en hebben ze een draadloze verbinding met de presentatiezaal waar de technici alles bijhouden.
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