Echte allrounder
bestaat niet
De verschillen tussen de trekkerbanden zijn niet zo groot als je wel eens
hoort. Dat blijkt na een uitgebreide test van zeven verschillende 650/65R38
achterbanden met bijbehorende voorbanden die Landbouwmechanisatie
hier samen met Loonbedrijf presenteert. Toch zijn er opmerkelijke
winnaars. Er is meer dan Michelin en Pirelli, zo bewijzen de banden
van Continental en Firestone.
Tekst: Gertjan Zevenbergen – Foto’s: Loonbedrijf
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anden testen is niet gemakkelijk,
drukten de leveranciers van het zwarte
rubber het testteam op het hart voordat ze aan de bandentest begon. Verschillen
zou je moeilijk boven water kunnen krijgen.
Een mooie uitdaging dus om zeven 650/65R38
achterbanden met de bijbehorende 540/65R28
voorwielen van zes verschillende fabrikanten
eens flink aan de tand, of liever aan de nok,
te voelen. Zowel Continental, Firestone, Goodyear, Michelin, Pirelli als Vredestein stelde een
set banden op 20-inch velgen van Molcon InterWheels (MIW) beschikbaar. Niet de standaard
18-inch velgen. De fabrikanten menen namelijk dat hun banden beter presteren op een 20inch velg dan op een 18-inch versie. MIW leverde alle velgen met een meetrapport en volgens
specificaties van trekkerfabrikant Massey
Ferguson af. Mechatrac stelde op haar beurt de
MF 6480 testtrekkers met Dynashift of Dyna6
beschikbaar. Dat deze trekker op zijn snelst
43 km/h rijdt, is een beperking. Loonwerkers
rijden tijdens transport immers liever 50 km/h.
Akkerbouwers daarentegen hebben vaak voldoende aan 40 km/h. Onder de testtrekkers
lagen standaard Michelin XM108-banden die
dan ook dienst deden als referentie. Maar let
wel: deze banden lagen op 18-inch velgen.

• Uiterlijke verschillen

profiel. Hoewel het op het eerste gezicht niet
zo lijkt, zijn de uiterlijke verschillen van een
band toch goed te zien en zeker te meten. Zo is
het loopvlak van de Firestone R9000 Evolution
met zijn 58 cm de smalste van het stel. De
Vredestein Traxion+ heeft met 63 cm het
breedste loopvlak. De hoogste nok is op de
Michelin E1, de ploegband van het merk, te
vinden. De nok is er 6 cm. Op de standaard
Michelin XM108 TL is die maar 4,5 cm en daarmee is het de laagste nok. Ook de dikte van de
nok kent zijn verschillen. Niet alleen onder de
verschillende banden maar ook op de band.
Heeft de ene band, bijvoorbeeld die van Vredestein, een nok die overal 5 cm breed is, de nok
van Goodyear’s DT818 varieert in breedte van
4,2 tot 4,7 cm. Ook de ruimte tussen de nokken en dus het aantal nokken op de band verschilt. Zo kent de E1 van Michelin slechts 20
nokken. De Firestone en de standaard Michelin
hebben 23 nokken per band. Dat zou het lossend vermogen van de band beïnvloeden. Dat
wil niet zeggen dat de afstand tussen de nokken in het midden van de band groter is op
een band met minder nokken. Zo is de nokafstand in het midden van de Vredestein het
kleinst, slechts 2,7 cm terwijl hij maar 21
nokken heeft. Bij de Michelin E1 en de Pirelli
TM800 met 22 nokken is die afstand het
grootst: 7,5 cm.
>

Alle banden zijn zwart, rond en hebben een
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• Trekker trekken
Leuke gegevens, maar kun je een band erop
beoordelen? Moeilijk. Meten is dus het devies,
maar wat? Terwijl loonwerkers graag willen
weten hoe een band zich gedraagt op de weg
en zichzelf afvragen hoe snel hij slijt, zijn
akkerbouwers vooral benieuwd naar de trekkracht die een band op de grond kan overbrengen. Maar wanneer moet je die trekkracht
meten? Tijdens het ploegen? Nee, dat is niet
verstandig. De hef van de trekker past immers
de werkdiepte van de ploeg automatisch aan
de benodigde trekkracht aan. Daarom gebruikte
het testteam een trekker met cultivator die
getrokken werd door de trekker waaronder de
testbanden waren gemonteerd. De getrokken
trekker reed met constante snelheid en trok de
cultivator door de grond. Door de diepte van
de cultivator te veranderen, werd het mogelijk
om met constante snelheid te rijden en niet te
slippen. Door met de trekkende trekker iets
sneller te rijden trad constante slip op.
En die slip was door middel van een radarmeting continu af te lezen en te controleren.
Een krachtopnemer tussen beide trekkers liet
zien hoe groot de trekkracht was.

• Klei: Firestone maakt indruk

Om alle sets banden te wisselen moesten per test 28 wielen verwisseld worden.
Met tien bouten voor en tien bouten achter leverde dat een totaal van 280 bouten
die los en weer vast gedraaid moesten worden.

Op de vaste 42 procent afslibbare klei van het
driekwart jaar eerder geploegde perceel werd

een MF 6480 met uitgeschakelde voorwielaandrijving ingezet, die in totaal 7 ton woog
en een achteraslast van 4,1 ton kende. De
bovenste centimeter van de grond was vrij
droog maar daaronder was het vochtig en vast.
De nokken kregen wel grip op de egale en
gelijkmatige ondergrond terwijl de banden de
grond goed losten. De trekkracht van de trekkers
neemt zelfs nog tot 50 procent slip toe. De
meeste banden pakken pas goed bij 20 procent
slip en hebben rond 25 tot 35 procent slip allemaal voldoende grip. Voor een tweede meting
werd de grond losgetrokken en ook daarop
werd vervolgens de trekkracht van de trekker
bepaald. Het verschil is overduidelijk te zien,
al laten niet alle metingen zich verklaren.
Want hoe kan het dat de Goodyear DT818 het
ondanks het lange meettraject en het doorlopen van de verschillende powershifttrappen
om een eerlijke meting te krijgen, het op de
vaste klei zo goed doet en op de losse klei
onderuit gaat? Doordat de band een hoge
maar smalle nok heeft, lijkt het meest voor de
hand liggende antwoord. Dat de standaard
Michelin-band het beter doet dan de speciale
kleiband van hetzelfde merk is te wijten aan
de omstandigheden, waardoor de klei erg goed
loste en wellicht de 18-inch velg van de XM108.
De E1-band heeft een iets minder steile nok en
kreeg daardoor slecht grip. De Firestone band

Achterstevoren
Banden worden nog wel eens achterstevoren gemonteerd; de nokken wijzen dan naar achteren in plaats
van naar voren. Het zou minder slijtage opleveren. Echter, zo gaat het verhaal, je verliest daardoor veel
trekkracht. Of dat ook werkelijk zo is, wijst een proefje uit. De Michelin E1 ploegbanden werden achterstevoren gemonteerd waarna de trekkrachtmeting op zandgrond nog eens werd uitgevoerd. En wat
blijkt? Gemiddeld heeft een trekker met achterstevoren gemonteerde banden, zowel op een harde
als op een zachte ondergrond, 150 kg minder trekkracht dan met de normaal gemonteerde banden.
Het percentage wielslip had echter wel veel invloed op de trekkracht. Bij 20 procent wielslip was het
verschil tussen de
achterstevoren en
normaal gemonteerde banden 100 kg,
bij 50 procent wielslip was dat verschil
al opgelopen tot
200 kg.
Conclusie: Zolang
een band blijft lossen, kost achterstevoren monteren niet
zoveel trekkracht als
wordt gedacht.

Gegevens bandprofiel
Technische gegevens van de geteste banden (opgave fabrikant)

Moeilijke getallen: Loadindex
en snelheidssymbool

Merk

Type

Loadindex/

Draagkracht [kg] bij:

Breedte Diameter

In de tabel is ondermeer de Loadindex en het

snelheids-

10 km/h

40 km/h

[mm]

snelheidssymbool weergegeven. Beide getallen of

symbool

1,0 bar

1,4 bar

[mm]

Merk

Type

Aantal nokken

Afmetingen [cm] nok

achter

hoogte

voor

lengte

dikte

nokafstand

loopvlak-

midden

breedte

4,5-6,0

5

59

liever cijfer-lettercombinaties geven belangrijke
informatie over de band weer. Maar welke?

Continental

Contact AC65

22

20

5

40

Continental

Contact AC65

157A8/154D

4.270

3.830

638

1.828

De Loadindex laat zien wat volgens de fabri-

Firestone

R9000 Evolution

23

21

5

37

4,5-4, 1-5,2

7,4

58

Firestone

R9000 Evolution

157A8/157B

4.240

3.860

635

1.833

kant de maximaal toegestane belasting van de

Goodyear

DT 818

22

20

5,7

39

4,2-4,7

5,7

58

Goodyear

DT 818

157A8/157B

4.535

3.930

653

1.839

band is bij de bijbehorende snelheid. Zo betekent

Michelin

XM 108 TL

23

21

4,5

37

4,5

6,5

62

Michelin

XM 108 Tl

157A8/157B

4.340

4.130

615

1.842

154 dat de band 3.750 kg kan dragen. Een band

Michelin

XM 108 TL E1

20

21

6

45

4,0-5,0

7,5

62

Michelin

XM 108 TL E1

157A8/157B

4.340

4.130

629

1.819

die als Loadindex 157 meekrijgt kan 4.125 kg

Pirelli

TM 800

22

20

5,7

41

4,5 *)

7,5

62

Pirelli

TM 800

157A8/154B

4.450

3.850

645

1.811

dragen.

Vredestein

Traxion+

21

18

5,7

47

5

2,7

63

Vredestein

Traxion+

157A8/157B

4.275

3.275 *)

660

1.835

Het snelheidssymbool achter de Loadindex
geeft aan bij welke maximale snelheid dit

Opmerking:

gewicht op de band mag rusten. Een band met

*) Vredestein houdt in de tabel bij de adviesspanning al rekening met een verhoogde spanning van

symbool A8 is vrijgegeven tot een snelheid van

0,4 bar bij transportwerk boven 20 km/h. Een aantal andere fabrikanten merkt dit in een voetnoot op

40 km/h. B is tot 50 km/h en D tot 65 km/h.

of adviseren dat in de praktijk.

Dus de Continental Contact AC65 die als sym-

*) Met verdikking in het midden.

bool 157A8/154D meekrijgt mag bij 40 km/h
4.125 kg dragen. Bij 65 km per uur is dat nog
3.750 kg.
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De trekkracht op klei werd bepaald met een zeer nauwkeurige meter van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer.

scoort met zijn korte maar stijve nokken het
best. De band, die als enige een afgeschuinde
nok heeft, blijkt vooral bij 10 tot 15 procent
slip snel grip te krijgen. Onder natte omstandigheden zal dat anders zijn. Hoeveel anders
blijft echter de vraag. De betere kleibanden
volgens deze test, de Michelin E1 en de Pirelli
TM800, zouden gezien de nokvorm dan wel
vol moeten lopen.

• Zand: Continental wint
Dezelfde trekkrachtmetingen werden ook uitgevoerd op een deels geploegd maïsperceel op
zandgrond bij bandenspanningen van 1,2 en
0,6 bar. De Massey Ferguson met een Zuidberg
gewicht van 1,5 ton in de achteras woog dit
keer in totaal 7,5 ton en daarvan drukte 4,6 ton
op de achteras. In het land stijgt de aslast omdat een deel van het gewicht dat op de vooras

Om de trekkracht vast te stellen werd op zand een veerunster gebruikt.

gens de testresultaten klopt dat in grote lijnen.
De band van Continental doet het erg goed,
net als die van Michelin en van Firestone. De
Goodyear DT818 vormt echter een uitzondering. De band combineert een smalle nok met
grote hoogte. Die graven zich sneller in en de
trekkracht is weg. Datzelfde zie je bij de
Michelin E1, de Pirelli en de Vredestein.

• Andere omstandigheden
Karkas, profiel en nokvorm. Hoe zeer ze ook
uiteenlopen, onder goede omstandigheden

Meetresultaten kleigrond

Meetresultaten zandgrond

(42% afslibbaar, trekkracht in ton, bandenspanning 1,0 bar)

(in ton trekkracht)

Vast
% Slip
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drukt, wordt overgedragen op de achteras.
We gaan uit van een asbelasting van ongeveer
6 ton. Volgens de tabellen mogen de banden
bij een belasting van 3 ton op 0,5 tot 0,6 bar
staan als er langzamer dan 10 km/h mee wordt
gereden. Bij een rijsnelheid van 40 km/h
mogen ze bij een belasting van 2,3 ton nog
steeds op 0,6 bar staan. De metingen zijn verricht bij een slippercentage van 35 procent.
Vergeleken met kleigrond bepaalt op zand
vooral de afschuifweerstand van de grond de
maximale trekkracht. Theoretisch zullen de
banden met de fijnere nokken, zoals de standaard Michelin-band, maar ook de Continental Contact AC65, de Goodyear en de Firestone,
het winnen van de grovere banden zoals de
Michelin E1, de Pirelli en de Vredestein. En vol-

20

Losgewoeld
35

gemiddeld

20

35

Index
Druk [bar]

gemiddeld

zullen nieuwe banden van
verschillende merken maar
weinig verschil in prestaties
laten zien. Op kleigrond spelen zowel grip op de ondergrond als het lossend vermogen van de band een grote rol bij
de trekkracht. Vooral op het laatste punt worden de banden in de praktijk veel beoordeeld.
Banden met een grof profiel zijn in het voordeel. Op zand is de afschuifweerstand van de
grond het meest doorslaggevend. En dan zijn
kleine nokken de baas. Met grove nokken

Vers geploegd

Maïsstoppel

1,2

0,6

1,2

0,6

Index

Merk

Type

109

Continental

Contact AC65

2,7

3,4

3,1

3,7

102

106

Firestone

R9000 Evolution

2,6

3,4

3

3,7

100

100

Michelin

XM 108 TL

2,7

3,3

3

3,6

100*

100

Goodyear

DT 818

2,5

2,8

3,1

3,4

95

Opmerkingen fabrikanten

4

100*

Michelin

XM 108 TL E1

2,6

3,1

2,8

3,4

94

4,2

3,8

98

Pirelli

TM 800

2,7

3,2

2,8

3,4

94

4,2

4

97

Vredestein

Traxion+

2,5

3,1

2,8

3,5

92

Vredestein: De trekkrachtmetingen hebben
geen waarde omdat het slippercentage van 35
procent verre van optimaal is en niet representatief is voor praktijkomstandigheden. In eerdere DLG/DLZ test was de Vredestein Traxion+
bij optimale slippercentages van 5 tot 10
procent een van de beste.
Goodyear: De metingen op vaste klei zijn
doorslaggevend in de praktijk. Daar had de
index op gebaseerd moeten zijn.
>

Merk

Type

Firestone

R9000 Evolution

4,8

5

4,9

4,3

4,8

4,6

Pirelli

TM 800

4,8

5,2

5

3,9

4

4

Goodyear

DT 818

4,8

5,1

5

3

3,4

3,2

Michelin

XM 108 TL E1

4,4

4,8

4,6

3,8

4,2

4

Michelin

XM 108 TL

4,1

5,1

4,6

3,8

4,1

Vredestein

Traxion+

4,3

4,8

4,6

3,4

Continental

Contact AC65

4

4,7

4,4

3,8

Opmerking:

Opmerking :

De getallen zijn afgerond op basis van de originele metingen. Voor de index weegt vast twee keer zo zwaar dan los, omdat de omstandigheden van los-

De getallen zijn afgerond op basis van de originele metingen. Bij de index zijn de waarden gemiddeld.

getrokken grond niet zo gebruikelijk zijn voor het leveren van hoge trekkracht.

De index is berekend op basis van de niet afgeronde resultaten.

* Referentieband

* Referentieband
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wordt de grond immers snel verplaatst. Een
lage nok scoort dan beter dan een hoge nok.
Wie de meeste ruimte tussen de nokken heeft,
kan de strijd winnen. Aangezien de oppervlakte tussen de nokken niet echt verschilt, liggen
de gemeten waarden dicht bij elkaar. Te meer
daar het lossende en indringend vermogen
niet zo’n beperking vormt op zandgrond.
Natuurlijk, zodra we de omstandigheden veranderen, zal ook de uitkomst van de metingen
veranderen. En dat maakt een beoordeling lastig. En dus krijgen de leveranciers gelijk. Zoals
zij al aangaven, zal tussen de banden niet
meer dan 5 procent verschil te zien zijn, als je
voldoende tests uitvoert. Welke band volgens
onze test het best uit de bus komt? Vooruit dan
maar. Op zandgrond kun je het best met de
Contact AC65 van Continental uit de voeten
terwijl je op klei beter voor de R9000 Evolution
van Firestone kunt kiezen.
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