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Alles over autobanden
Meer dan helft van Nederlandse automobilisten rijdt met te lage bandenspanning.
Hieronder een aantal tips om dit te voorkomen.
De juiste bandenspanning is van belang
voor veiligheid en levensduur en dient
koud gecontroleerd te worden. In het
geval dat deze warm gecontroleerd wordt,
moet u 0,3 bar optellen bij de aanbevolen
spanning. De controle van de bandenspanning moet regelmatig, ongeveer elke
maand, worden uitgevoerd. Verlies van
spanning kan verklaard worden door:
• de natuurlijke diffusie van de lucht in
de band door de onderdelen van de
band heen
• kleine gaatjes die, bij een tubeless
band, niet direct leiden tot een lekke
band, maar op termijn wel blijvende
schade aan de band kunnen toebrengen
• daling van de omgevingstemperatuur
Waarom moeten nieuwe of minder versleten banden achteraan gemonteerd worden?
Veel testen hebben aangetoond dat het
veel gemakkelijker is om de vooras onder
controle te houden dan de achteras. De
voorbanden slijten doorgaans sneller dan
de achterbanden, vooral bij voorwielaandrijving waar bij de meeste auto’s sprake
van is.
Zijn mijn banden versleten?
U kunt aan de slijtagegraad- indicatoren
die in de profielgroeven zitten, zien wanneer u banden vervangen moeten worden.
slijtagegraad- indicatoren zijn kleine verhogingen in de groeven van het profiel. Als

de dikte van het rubber gelijk komt met
deze verhoging (wettelijke limiet van 1,6
mm) moeten de banden verwisseld worden. Op een nat wegdek vergroot het gebruik van versleten banden de risico’s van
verlies van controle vanwege aquaplaning.
Als een band te weinig profiel bevat kan
er te weinig water onder de banden weg
worden gevoerd wat kan leiden tot verlies
van controle over uw auto.
Hoe verleng ik de levensduur ?
Controleer de spanning van de banden één
keer per maand. De juiste spanning is van
belang voor de veiligheid en de levensduur van de banden. Deze controle dient
‘koud’ te worden uitgevoerd (na minder
dan 3 km te hebben gereden). Vergeet het
reservewiel niet!! Uitgangspunt bij de reserveband is: 0.5 bar meer bandenspanning dan in de gewone band.
Balanceren is nodig om trilling tegen te
gaan. Zo voorkomt u vroegtijdige slijtage
van de band, maar ook van de onderdelen
voor de ophanging, de stuurinrichting en
van de lagers. Balanceren voorkomt ook
het trillen in het stuur. Wanneer u een
band vervangt, dient u ook het ventiel te
vervangen. Als de stand van de banden
onder een auto verkeerd staat ingesteld
zal de band een onregelmatig slijtage profiel vertonen en zal er meer slijtage zijn
waardoor de band eerder aan vervanging
toe is.

APK Keuring

Uitlijnen

Chiptuning

Audi A3 Limousine 2.0 TDI

BMW 3 Serie 328I

BMW 5 Serie 535xd

Fiat 500C 0.9 TwinAir Turbo 500S

Chevrolet Spark Bi-fuel

Opel Zafira Tourer 1.4 cosmo 7p.

Seat Leon 2.0 TDI

Škoda Superb Combi 1.6 TDI

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI

Volkswagen Golf 1.2 TSI

Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI
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