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Soms zijn de verschillen goed zicht-

baar, maar vaak zijn ‘original’-ver-

sies van een band slechts voor de 

kenner te herkennen. Ergens op de 

band staat daarvoor een aandui-

ding, in dit geval op de binnenste 

flank. Soms is die minuscuul klein.

‘HET VERSCHIL MET 
EEN GEHOMOLO-
GEERDE BAND IS 
VAAK KLEIN, MAAR 
IN HET UHP- 
SEGMENT WEL  
BELANGRIJK’

TECHNIEK

ONTWIKKELINGSACHTERGRONDEN CONTINENTAL SPORTCONTACT 6

Waarom de juiste band 
toch de verkeerde kan zijn
Workshops van Conti-

nental bieden een diepe 

duik in de technologie. 

Bij de presentatie van 

de SportContact 6 was 

dat niet anders. Maar 

we kregen ook uiterst 

praktische informatie 

over de grote verschil-

len tussen standaard 

banden en de speciale 

versies voor automer-

ken.

dingen gaf en soms zelfs in noodloop ging. Blijkt ter plekke 

bij het autobedrijf dat er geen BMW-versie onder zit. Die zou 

deze problemen voorkomen.”

Voor de gloednieuwe Ultra High Performance (UHP) band 

SportContact 6 bestaan nu al zo’n 20 specificaties. En dat zal 

naar verwachting naar 50 tot 100 toenemen als de band op 

steeds meer auto’s wordt geleverd of is gehomologeerd.

“Die variatie geldt ook voor minder snelle auto’s trouwens. 

Als je kijkt naar een populaire maat als 205/55-16, dan heb-

ben we ook dáár tien soorten die horen bij automerken en 

specifieke automodellen.”

Voelbaar verschil
Het verschil tussen die varianten is groter dan je zou denken: 

“De automerken hebben hun eigen wensenpakket en eigen 

ideeën over het karakter. Niet zelden is dat zelfs, als je ze 

naast elkaar zet, met het blote oog zichtbaar. Er is dan 

breedte- of  hoogteverschil. Ook de vorm is soms anders, de 

bolling zogezegd.”

Een pleidooi dus voor de gehomologeerde band: “Met de 

montage van een gehomologeerde band verzeker je je er-

van dat de band maximaal is afgestemd op de auto. De au-

tofabrikant heeft dan aangegeven dat deze band onder zijn 

auto voldoet. Monteer je als er twee zijn versleten niét die 

gehomologeerde, maar andere, op het eerste gezicht juiste 

banden zónder deze toevoeging, dan kan dat leiden tot af-

wijkingen. Bij 4WD-auto’s is het van belang dat de rolomtrek 

niet teveel afwijkt. De verschillen zijn klein, maar de elektro-

nica kan het opmerken en erop reageren met noodloop, een 

brandend ESP-lampje of andere storingen. Ook een ander 
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In zijn presentatie over de technologie achter de nieuwe 

SportContact 6 gaat professor Dr. Burkhard Wies nadrukke-

lijk in op de ontwikkeling van banden voor specifieke auto-

modellen. Is dat onderscheid dan zo groot? “Laat ik het zo 

zeggen”, zegt technisch expert Eric Kleinendorst van Conti in 

Barneveld, “Het is al voorgekomen dat ik twee banden met 

dezelfde maat en typenaam naast elkaar had staan die op 

het oog al zó verschillend waren dat de klant niet kon gelo-

ven dat het op papier dezelfde band was. De een had drie en 

de ander vier profielgroeven.” 

Meestal zijn de verschillen minder goed zichtbaar: “De geho-

mologeerde band van een automerk voldoet exact aan de 

criteria die bij het ontwerp van die specifieke auto zijn ge-

steld. Dat is getest en in orde bevonden door de autofabri-

kant. Niet zelden ligt de nadruk dan op maximale handling 

en grip en iets minder op rolweerstand en slijtage. Je kunt ze 

herkennen aan toevoegingen op de band, vaak vrij klein, 

zoals AO, MO, R01.”

Het grote kleine verschil
“Er ontstaan problemen door”, weet Kleinendorst. “Met 

name bij vervanging van maar twee banden en vooral bij 

4WD-modellen. Ik noem Volvo, BMW, Mercedes. Dan word ik 

bij een probleem met een Mercedes geroepen, maar kan ik 

meteen weer vertrekken omdat er op zich niets mis is met 

de band. Het is het juiste type en de juiste maat, maar in een 

Porsche-versie. Dan heb je het over code N01, N02 of N03 op 

de band. Ik heb ook meegemaakt dat een BMW X5 foutmel-
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De Ultra High Performance band 

SportContact 6 voelt zich op zijn ge-

mak onder snelle auto’s. Maar kun 

je de SC6 banden speciaal voor deze 

Porsche ook veilig onder andere 

high performance auto’s zetten?

inveerkarakter, waardoor twee verschillende banden op 

voor- en achteras niet meer hetzelfde reageren, kan proble-

men veroorzaken.”

 Kennis bij monterende bedrijven
 “Het is van belang dat de monterende specialist op de 

hoogte is van de verschillen en de mogelijkheden op de be-

wuste auto. Het onderscheid is vaak maar klein, maar in het 

UHP-segment zeker belangrijk om op te letten”, waarschuwt 

Kleinendorst. 

“De dealers van bepaalde automerken kennen de problema-

tiek veelal wel, maar lang niet alle autobedrijven zijn er van 

op de hoogte. Terwijl dat toch cruciaal is. Als gezegd heb ik 

ook regelmatig met de gevolgen te maken. Voor de banden-

specialist is het een apart onderwerp trouwens. Zeker bij 

dergelijke kostbare banden zal die misschien één set in de 

standaardversie hebben liggen, terwijl de kans groot is dat 

er bij een specifieke klant met een snelle auto feitelijk een 

andere versie onder hoort. Eén met de aanvulling A0, MO of 

NO1 bijvoorbeeld. Vergis je niet: het gaat bij UHP-banden 

over snelheden tot 350 kilometer per uur.”

Ook het exact aanhouden van de - hogere - bandenspan-

ning krijgt dan opeens een andere lading: “Bij extreem hoge 

snelheden ligt het beheersen van stabiliteit en temperatuur 

bijzonder gevoelig.”

Contactvlak als een visitekaartje
Om ons te doordringen van de enorme belastingen die een 

band te verwerken heeft, demonstreert Conti’s R&D-afdeling 

hoe klein het contactvlak tussen band en wegdek is. We me-

nen te weten dat je dan over het formaat van een ansicht-

kaart praat. De werkelijkheid is anders: “In de praktijk min-

der, veel minder zelfs. Dat zie je wanneer we de band over 

een drukgevoelig oppervlak laten rollen. De theoretische 

voetafdruk is 160 cm2, maar door de groeven en profielvorm 

blijft een netto contactoppervlak over van 120 cm2. Inder-

daad, ongeveer een ansichtkaart, maar ook dat is niet het 

echte oppervlak.”

We rijden immers niet altijd op een strakke betonplaat. Op 

ruw wegdek blijft volgens metingen in de ontwikkelingsaf-

deling slechts 20% over: ongeveer 24 cm2 waar het rubber 

daadwerkelijk het wegdek raakt.

“Als je op microniveau kijkt, gaat er zelfs nog meer verloren. 

Het profielrubber dringt immers niet helemaal in de onef-

fenheden van het wegdek binnen.”    

Waarmee we meteen weten waarom dragracebanen wor-

den uitgevoerd in superglad betonplaat. Om de immense 

vermogens te verwerken, moet elke daarvoor beschikbare 

millimeter, elk molecuul rubber in het contactvlak, de weg 

raken. 

EVO-versies
In het geval van de SportContact 6 spelen vanzelfsprekend 

meer zaken mee dan alleen maximale grip bij acceleratie en 

remmen. Dat mogen we van de R&D afdeling aan den lijve 

ondervinden met een vloot testauto’s en een serie rem- en 

slalomproeven. 

De banden zijn de definitieve SportContact 6 en twee eerde-

re, alternatieve evolutieversies. Door verschillen in loopvlak 

en profiel doet de ‘Evo 2’-versie het op nat wegdek uitste-

kend. Maar zijn droogweereigenschappen voldoen niet. De 

band reageert te vaag op commando’s van stuur en gaspe-

daal.

Dat geldt niet voor de ogenschijnlijk identieke ‘Evo 1’. Die 

haalt het lang niet bij zijn evolutiebroer bij remmen op de 

natte testbaan. Maar hij reageert wel flitsend op stuurimpul-

sen. Zo mag je dat verwachten van een UHP-band, die im-

mers vaak onder sportwagens komt. 

Niet doorvertellen, maar qua karakter beviel die Evo 1 ons 

voor de gecontroleerde omstandigheden op het circuit mis-

schien wel het best. Hij reageerde bij wijze van spreken al als 

je naar het stuurwiel keek. Toegegeven: bij grotere stuuruit-

slagen werd het misschien allemaal wat veel van het goede.

De SportContact 6 zoals die nu is geworden, heeft iets min-

der dat kwikzilverachtige karakter, maar compenseert dat, 
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‘OP RUW WEGDEK 
IS HET CONTACT-
VLAK TUSSEN 
BAND EN WEG 
MAAR 24 CM2’

Het contactvlak zo klein als een briefkaart? Conti laat zien dat het nog veel kleiner is. Op een 

vlak wegdek verlies je een kwart en op ruw wegdek blijft zelfs maar 20% contactoppervlak over.

gedrag bij hoge snelheden (10%). Voor de natweereigen-

schappen houdt Conti het op 2%. Wies: “Zoals bekend kun je 

niet álles hebben. De SportContact 6 heeft het EU bandenla-

bel E voor efficiency en A voor natweer-eigenschappen. Slij-

tage en geluidsproductie zijn met 7% toegenomen.”

Door de technische bril bezien heeft dat te maken met een 

doorontwikkeling van de zogenoemde ‘Black Chili’ rubber-

compound: “We hebben het gehad over het kleine opper-

vlak dat feitelijk contact maakt. Dit profielrubber is zo afge-

stemd dat het als een vertanding in de oneffenheden grijpt, 

noem het microflexibel. Tegelijkertijd zijn er op rijsnelheid 

zeer kort verbindingen op atomair niveau, voor een grotere 

adhesie. Die adhesie is te vergelijken met plaktape. Daar-

naast passen we voor de stuurprecisie en snelle reactie Force 

Vectoring Technologie toe, met verschillen in de profiel- 

elementen aan de binnenzijde, het midden en de buitenzij-

de. Omdat de krachten in bochten aan de buitenzijde groter 

zijn, zijn de flanken van de profielblokken asymmetrisch ge-

vormd voor extra stabiliteit. Bovendien zijn de profielblok-

ken zo gevormd en verdeeld dat ze in snel genomen boch-

ten tegen elkaar steunen om extra grote dwarskrachten te 

kunnen verwerken.”

Groeiend segment
Een zichtbaar verschil met de voorganger is een wat platter 

loopvlak. Onder dat ‘oppervlak’ ligt een nieuw ontwikkelde 

versterkingslaag voor extreem hoge snelheden: Aralon 350. 

Een mat met draden in de lengterichting van de band, waar-

bij elke draad op zijn beurt is samengesteld uit twee arami-

de draden en een nylon draad. Dat maakt die draden ex-

treem goed bestand tegen ‘oprekken’, het groeien van de 

band door de middelpuntvliegende kracht bij topsnelhe-

den.

Interessant is dat Continental in dit toch tamelijk exclusieve 

UHP-segment (maten van 19 tot 23 inch) met een jaarlijkse 

groei van de Europese markt rekent. Met 10% zelfs. Met 

name bij 21 inch en groter verwacht men sterke groei.

als beloofd door Burkhard Wies, met een preciezer gedrag 

bij grotere stuurbewegingen. En met verrassend veel grip in 

de remproef op de testbaan met watersproeiers. Zijn ont-

werpers stellen dat juist de combinatie van rijprecisie en 

‘natte’ grip hun keuze heeft bepaald.

What’s new?
Met de SportContact 6P meent Conti zelf loopvlak, profiel en 

constructie van de band opnieuw te hebben uitgevonden. 

Dat is een tikje kort door de bocht. Toch is er winst geboekt 

in vergelijking met de SportContact 5P. Zo is in de bandcon-

structie extra rekening gehouden met een stabielere tractie 

tijdens de snel variërende belasting tijdens het remmen in 

de ABS. Conti claimt verbeteringen op het gebied van stuur-

precisie (14%), handling op een droge weg (11%) en stabiel 

Conti claimt met de SC6 de band bijna opnieuw te heb-

ben uitgevonden: nieuwe chemische samenstelling van 

het loopvlak, nieuw profieldesign en een plattere con-

structie van het loopvlak.

Een bredere achterband krijgt meer waterafvoergroeven 

mee. Naast maximale ‘natte’ grip stond ook de precisie 

in de besturing voorop. De profielblokken aan de buiten-

zijde steunen bij hoge bochtensnelheid tegen elkaar af.


