
Serie 65   175/65 R 14 T Winterbandentest 2011

 Droog  Nat  Sneeuw  IJs Verbruik2 Slijtage PAK3 Snelheids Opm.

Merk/type 15% 30% 20% 10% 10% 10% 0% proef

Goodyear Vector 4Seasons  Ø  Ø/+  Ø  Ø/+  +/++  ++  ++ doorstaan 1

Sava Adapto  Ø/+  Ø  -/Ø  Ø/+  ++  +/++  ++ doorstaan 2

Vredestein Quatrac 3  +  Ø/+  -  Ø/+  +/++  ++  Ø/+ doorstaan 3

Kleber Quadraxer  Ø/+  -/Ø  Ø  Ø  +/++  ++  ++ doorstaan 4

Hankook H730 Optimo 4S  Ø  Ø  -  Ø/+  +/++  +  +/++ doorstaan 5

Beoordelingseisen:    Droog Sneeuw IJs Verbruik Slijtage  Snelh.proef

$$$$$    ++    ++    ++    ++    ++  doorstaan   Uitmuntend

$$$$*    +    +    +    +    +  doorstaan   Goed en zeer aan te raden

$$$**        Ø           Ø           Ø           Ø           Ø     doorstaan   Redelijk goed en aan te raden

$$***    -    -    -    -    -  beperkt doorstaan   Matig en beperkt aan te raden

$****        --           --           --           --           --     niet doorstaan   Slecht en niet aan te raden

De beoordelingseisen geven de minimale score     1)  Gemiddelde prijs incl. monteren, balanceren,  verw.bijdrage en BTW.  ++ : zeer goed         
op de belangrijkste testcriteria aan, die een band     2)   Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand.  +/++ : goed tot zeer goed  
moet halen om de aangegeven beoordeling te     3)  PAK's zijn giftige stoffen die, indien aanwezig, vrijkomen bij slijtage.  + : goed
verkrijgen. Een band die op grond van de gewo-           PAK's komen bij de productie in banden terecht hoewel er goede alterna-  Ø/+ : redelijk tot goed
gen totaalscore een bepaalde beoordeling krijgt           tieven zijn. In deze test is per band beoordeeld in hoeverre het vrijkomen  Ø : redelijk
wordt afgewaardeerd (een categorie teruggezet)           PAK (door aanpassingen in de productiemethode) voorkomen is.  -/Ø : matig tot redelijk
als de prestatie op één van deze (veiligheids)     4)  De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor  - : matig
relevante testcriteria "ondermaats" is.           in het eindoordeel aan.  --/- : slecht tot matig

 -- : slecht

Opmerkingen:

1 Goodyear Vector 4Seasons $$$** 4 Kleber Quadraxer $$***
Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. Zeer goede Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. Zeer goede
slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op droog wegdek, op nat slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op droog wegdek, sneeuw en 
wegdek en op sneeuw en ijs. ijs. Te grote tekortkomingen op nat wegdek waardoor de band is

2 Sava Adapto $$*** afgewaardeerd.
Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. Lichte 5 Hankook H730 Optimo 4S $$***
tekortkomingen op droog wegdek, op nat wegdek en op ijs. Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. Lichte
Afgewaardeerd door te grote tekortkomingen op sneeuw. tekortkomingen op droog wegdek, op nat wegdek en op ijs.

3 Vredestein Quatrac 3 $$*** Duidelijke tekortkomingen op sneeuw waardoor de band is
Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. Goed op afgewaardeerd.
droog wegdek (beste uit de test). Lichte tekortkomingen op nat
wegdek en op ijs. Afgewaardeerd vanwege duidelijke tekort-
komingen op sneeuw.
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Bij de  all seasonbanden zijn de rijeigenschappen op droog wegdek,  op nat wegdek  en het verbruik  getest en beoordeeld tijdens de zomer-
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Eindoordeel:

bandentest. De overige testonderdelen zijn getest en beoordeeld tijdens de winterbandentest. All seasonbanden moeten zich dus voor wat
betreft  zomerse eigenschappen  bewijzen tegenover zomerbanden  en voor wat betreft winterse eigenschappen tegenover winterbanden.
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http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2011/wb11_as175_1.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2011/wb11_as175_2.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2011/wb11_as175_3.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2011/wb11_as175_4.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2011/wb11_as175_5.pdf
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Remmen Remmen Remmen Tractie Remmen 

Merk/type 30% 30% 40% 20% 60%

Goodyear Vector 4Seasons  Ø  Ø/+  Ø/+  -/Ø  Ø/+  Ø  +/++  +/++  Ø/+  +  Ø  Ø/+  Ø/+  Ø  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø  -/Ø  Ø/+  +/++  ++ doorstaan $$$**
Sava Adapto  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø  Ø  Ø  +  +  Ø  Ø  -/Ø  Ø/+  Ø/+  -  Ø/+  Ø/+  +  -/Ø  Ø  -/Ø  ++  +/++ doorstaan $$***
Vredestein Quatrac 3  +  +  +  Ø/+  Ø/+  Ø  Ø/+  Ø/+  Ø  +/++  -  -  -  --/-  Ø/+  Ø/+  +  -/Ø  Ø  -/Ø  +/++  ++ doorstaan $$***
Kleber Quadraxer  Ø/+  +  +  -/Ø  -/Ø  -  Ø  Ø/+  -  Ø  Ø  +  Ø/+  -  Ø  Ø  Ø  -  -  -/Ø  +/++  ++ doorstaan $$***
Hankook H730 Optimo 4S  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø  Ø/+  -  -/Ø  -/Ø  -  Ø/+  Ø/+  +  Ø  Ø  Ø  +/++  + doorstaan $$***

Beoordelingseisen: Droog Nat Sneeuw IJs Verbruik Slijtage Snelheidsproef Eindoordeel:

++ ++ ++ ++ ++ ++  doorstaan   Uitmuntend

+ + + + + +  doorstaan   Goed en zeer aan te raden

     Ø         Ø         Ø         Ø         Ø         Ø     doorstaan   Redelijk goed en aan te raden

 -  -  -  -  -  -  beperkt doorstaan   Matig en beperkt aan te raden

     --         --         --         --         --         --     niet doorstaan   Slecht en niet aan te raden

 ++ : zeer goed         
De beoordelingseisen geven de minimale score op de 1)   Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand.  +/++ : goed tot zeer goed  
belangrijkste testcriteria aan, die een band moet halen 2)   De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor in het eindoordeel aan.  + : goed
om de aangegeven beoordeling te verkrijgen. Een band  Ø/+ : redelijk tot goed
die op grond van de gewogen totaalscore een bepaalde Bij de all seasonbanden zijn de rijeigenschappen op droog wegdek, op nat wegdek en het verbruik  Ø : redelijk
beoordeling krijgt wordt afgewaardeerd (een categorie getest en beoordeeld tijdens de zomebandentest. De overige testonderdelen zijn getest en beoordeeld  -/Ø : matig tot redelijk
teruggezet) als de prestatie op één van deze (veiligheids) tijdens de winterbandentest. All seasonbanden moeten zich dus voor wat betreft zomerse eigenschappen  - : matig
relevante testcriteria "ondermaats" is. bewijzen tegenover zomerbanden en voor wat betreft winterse eigenschappen tegen winterbanden.  --/- : slecht tot matig

 -- : slecht
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