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VREDESTEIN INTRODUCEERT SNOWTRAC 5 EN QUATRAC 5

Nieuw rubber ontleed
Schotland. Het ene moment 
schijnt de zon, even later 
regent het en met een beetje 
pech ligt er zelfs een laagje 
sneeuw op de weg. Een ideale 
omgeving voor Vredestein om 
zijn nieuwe Quatrac 5-vier-
seizoenenband en Snowtrac 
5-winterband te presenteren. 
Mooi, maar het echte geheim 
achter deze banden achter-
haalden we in... Enschede.

DOOR ERWIN DEN HOED / FOTO’S VREDESTEIN

Eerst de winterband. De Snowtrac 5 is de opvolger van 
de Snowtrac 3. De 4 slaat Apollo Vredestein over. Die 3 
is al weer zes jaar op de markt, maar kan ook in recente 
winterbandentests nog aardig mee komen. Maar aardig is 
niet goed genoeg, vindt Vredestein. Dus kreeg de opvolger 
lamellen die wisselen van vorm, diepte en richting. Dat moet 
voor een verbeterde tractie en zijdelingse grip zorgen op nat 
wegdek, sneeuw en ijs.
Opvallend in het profiel van de Snowtrac 5 is de doorlopen-
de middenrib. Die maakt het loopvlak stabieler, wat goed 
is voor de stuurprecisie en de handling op nat en droog. 
Minder zichtbaar is dat de groefhoeken van het profiel zo 
zijn gekozen dat de winterband slechts een minimum aan 
geluid produceert. Vredestein spreekt zelfs van ‘Stealth-tech-
nologie’. Ook om de rondere contour van de band te zien, 
die ervoor zorgt dat de Snowtrac 5 meer weerstand biedt 
tegen aquaplaning moet je heel goed kijken.
Helemaal onzichtbaar is de verbetering in het loopvlak-
mengsel. “Dat verbetert de handling op zowel ijs als sneeuw 
en draagt bij aan een lagere rolweerstand”, claimt Vrede-
stein. En de Enschedese bandenfabrikant zegt er iets op-

merkelijks bij: “Wij kunnen die rubbercompound produceren 
dankzij de nieuwe menger die we begin dit jaar in gebruik 
namen.”

Nieuwe vierseizoenenband
Hoe dat zit? Natuurlijk willen we daar meer van weten. Maar 
eerst de blik op Vredesteins nieuwe vierseizoenenband, de 
Quatrac 5. Zo’n vierseizoenenband is van oudsher een com-
promis voor mensen die geen zin hebben in de halfjaarlijkse 
bandenwissel. Dat ze dan in de zomer wat inleveren op 
rijeigenschappen en in winterse omstandigheden niet de 
grip hebben die echte winterbanden bieden, nemen deze 
automobilisten voor lief. Maar inmiddels heeft Vredestein 
ruim 20 jaar ervaring met vierseizoenenbanden en de Qua-
trac 5 (opvolger van de Quatrac 3) belooft het de in zomer en 
winter toch wel heel goed te doen.

Zomer- en winterhelft
Het profiel van de band toont een zomer- en een winterzijde. 
Die zomerzijde zit natuurlijk aan de buitenkant van het wiel. 
Die kant zet meer rubber op het asfalt dankzij een kleinere 
‘air ratio’. Die zomerzijde heeft wel lamellen, maar die heb-
ben niet de kenmerkende zigzagvorm. En ‘3D Grip Claws’ 
tussen die rechte lamellen zorgen voor extra stabiliteit. Om 
de stabiliteit van de profielblokken in zijdelingse richting, en 
daarmee de zijdelingse grip, te vergroten, heeft de buiten-
rand van de buitenste langsgroef een grotere hoek.
De winterhelft, aan de binnenzijde van het loopvlak, toont 
wel de kenmerkende winterbandlamellen. Ligt er sneeuw 
of ijs op de weg dan moet de Quatrac 5 het vooral van deze 
helft van het loopvlak hebben. Dat volstaat om de band te 
kwalificeren als een echte winterband inclusief het M+S-logo 
en het berg-sneeuwvloksymbool op de zijkant.
Ook bij de Quatrac 5 claimt Vredestein dat zijn combinatie 
van slijtvastheid, uitstekende grip op nat en besneeuwd 
wegdek en lage rolweerstand alleen mogelijk is dankzij de 
uitgekiende Full Silica compound van het loopvlak. En net als 
bij de nieuwe Snowtrac kan Vredestein dat nieuwe mengsel 
produceren dankzij... de nieuwe menger op het fabriekster-
rein in Enschede.

Eerst mengen, dan vulkaniseren
Dat maakt nu echt nieuwsgierig. Gelukkig biedt Vredestein 
fraaie brochures met technische data van de Snowtrac 5 
en Quatrac 5. Kijk daar staat het: “Voor de ontwikkeling van 
het loopvlakmengsel is gebruik gemaakt van de nieuwste 
mengers op basis van tandemmengtechniek. Hierbij vinden 
de eerste mengfase en de silanisatiefase van het rubber-
compound gelijktijdig plaats. Het resultaat is een uiterst 
hoogwaardige Full Silica compound.”
Eerste mengfase? Silanisatiefase? Het blijft lastig die ban-
dentechniek. Op naar Enschede voor bijles. Productspecialist 
Michiel van Koeverden geeft die graag. “Onbehandeld is rub-

“Zonder onze nieuwe menger was 
deze nieuwe band niet zo goed 
geworden”, claimt Vredestein. Hoe 
zit dat?
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Goed zichtbaar, zijn de lamellen in 
alle richtingen en de doorlopende 
middenrib op het profiel van de 
Snowtrac 5. Onzichtbaar zijn de 
eigenschappen van het nieuwe 
loopvlakmengsel.

‘ONBEHANDELD 
IS RUBBER NIET 
ELASTISCH, DRUK 
JE ER EEN DEUK 
IN, DAN BLIJFT DIE 
ER IN’

ber niet elastisch, maar plastisch”, legt hij uit. “Druk je er een 
deuk in, dan blijft die er in. Pas als het rubber gevulkaniseerd 
is, wordt het elastisch.” Dat vulkaniseren gebeurt pas als de 
band is samengebouwd uit een reeks verschillende delen: 
loopvlak, onderloopvlak, wingtips, zijkantrubber, velgrub-
ber, hielvulstuk, voering, hieldraadbundel, karkas, gordel-
lagen en overheads. Voor die tijd moeten de afzonderlijke 
rubberdelen worden opgebouwd uit rubbermengsels die 
optimaal passen bij de eisen die aan ieder van die delen 
worden gesteld.

Rubber bestaat uit polymeren, lange ketens van moleculen: 
“Die ketens kun je zien als opgerolde spaghettidraden. Ga 
je het rubber belasten (er een deuk indrukken) dan rollen ze 
zich uit. Bij vulkaniseren vormen zich zwavelbruggen tussen 
die spaghettidraden. Onder belasting rollen ze zich nog 
steeds uit, maar de zwavelbruggen trekken de draden weer 
terug, zodat het rubber nu elastisch is. Dat vulkaniseren 
met zwavel gebeurt onder druk bij zo’n 200°C”, doceert Van 
Koeverden.
Vóór een bandenfabrikant gaat vulkaniseren, moet hij 
eerst mengen: “We gebruiken een mix van natuurrubber 
en synthetisch rubber. En er gaan vulstoffen in het meng-
sel. Dat zijn silica en roet. Natuurlijk gaat er zwavel in als 
vulkanisatiemiddel. En verder nog tal van hulpstoffen, denk 
aan versnellers, die nodig zijn om te voorkomen dat het 
vulkanisatieproces uren duurt, aan weekmakers, activators 
en aan antioxidanten en –ozonanten om veroudering van 
de band tegen te gaan.”

Goed mengen kost tijd
Goed, mengen dus. Daar heb je mengers voor nodig. En die 
had Vredestein natuurlijk al veel langer. Maar als je rubber 
gaat mengen, trek je de polymeren uit elkaar en daar komt 
warmte bij vrij. Na korte tijd mengen wordt het mensel zo 
heet dat het zou kunnen verbranden. Dus moet het uit de 
menger om te koelen. Bij sommige mengsels, (een band 
bestaat uit wel tien of meer verschillende) en dan met name 
de silica-mengsels zijn wel drie of vier van die mengstappen 
nodig.
Dat kost energie, maar vooral ook tijd en mengcapaciteit. 
En die was krap. Zo krap zelfs dat Vredestein een deel van 

Het profiel van vierseizoenenband Quatrac 5 heeft 
een zomerzijde aan de buitenkant van het wiel en een 
winterzijde met zigzaglamellen aan de binnenkant. 
Maar behalve het profiel is ook de samenstelling van 
het rubber van groot belang voor de eigenschappen 
van een band.
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Roet ligt los in het mengsel. Vervormt het rubber onder belasting, dan schu-
ren de polymeren (de spaghettidraden) langs die losliggende roetdeeltjes. 
Dat geeft wrijving, dus warmte en dus meer brandstofverbruik.

Silicadeeltjes kun je aan de polymeren vastmaken met een silaanverbin-
ding. Dat voorkomt wrijving tussen de polymeren en de vuldeeltjes en geeft 
een band uit silicamengsels dus een lagere rolweerstand.

de mengsels in moest kopen. Voeg daar de sterke groei in 
landbouwbanden aan toe die Vredestein doormaakt, en de 
conclusie is duidelijk. Dus investeerde Vredestein 21 miljoen 
euro in een nieuwe menger. Begin dit jaar kwam die gereed.

Silica en roet
Vredesteins oudere mengers bestaan uit de combinatie 
van een menger en een wals. De nieuwe menger is een 
tandemmenger. Die bestaat uit twee mengers onder elkaar, 
zonder wals. Om de filosofie achter die nieuwe opstelling te 
begrijpen, moeten we ons eerst verdiepen in de vulmidde-
len, silica en roet.
“Roet stoot water af, silica trekt juist water aan. Daardoor 
drukt silica op microniveau eerder door de waterfilm op 
het asfalt heen. Zo heeft een silicamengsel meer grip op 
nat wegdek. En er is nog een verschil: roet ligt los in het 

mengsel. Vervormt het rubber onder belasting, dan schuren 
de polymeren (de spaghettidraden) langs die losliggende 
roetdeeltjes. Dat geeft wrijving, dus warmte en dus meer 
brandstofverbruik. Silicadeeltjes kun je aan de polymeren 
vastmaken met een silaanverbinding. Dat voorkomt wrij-
ving tussen de polymeren en de vuldeeltjes en geeft een 
band uit silicamengsels dus een lagere rolweerstand.”
Kortom, geweldig spul dat silica, maar het geeft ook wel 
wat probleempjes. Ten eerste is het polair, terwijl het rub-
bermengsel apolair is. “Gevolg: de silicadeeltjes klonteren 
graag aan elkaar. Dat willen we niet. Om zijn werk te 
kunnen doen, moet de silica zo goed mogelijk over het 
rubbermengsel verspreid zijn. Niet in klontjes, maar in losse 
deeltjes dus.” Om dat voor elkaar te krijgen moet je goed 
mengen. “Onze oude mengers zijn aan-uitmengers. Het 
mengen gaat heftig en de temperatuur loopt snel op. En 
dus moet je zo’n silicamengsel meerdere keren laten afkoe-
len en opnieuw mengen. De nieuwe menger is nauwkeurig 
variabel regelbaar en heeft een geavanceerde koelinstal-
latie. Zo kunnen we de silicadeeltjes beter over het mengsel 
verspreiden, dispersie noemen we dat”, legt Van Koeverden 
uit.

Alcoholprobleem
Een tweede probleem is ethanol: “Bij de silanisatie, als de 
silaangroepen zich met de silicadeeltjes verbinden, ontstaat 
ethanol. Die ethanol veroorzaakt zwakke plekken in het 
rubber en versterkt de neiging van de silicadeeltjes om aan 

Waarom veroudert een camper- 
of klassiekerband sneller?
Lijkt dat maar zo of verouderen de banden van campers, klassiekers, 
caravans en aanhangwagens sneller dan die van gewone auto’s? “Nee 
dat lijkt niet zo, in veel gevallen is het zo”, zegt Michiel van Koeverden. 
Hij legt uit hoe dat komt. “Om veroudering tegen te gaan, mengen 
we wax en anti-ozonanten bij. De wax is een soort zonnebrandolie, 
de anti-ozonant bestrijdt de schadelijke effecten van ozon. Die stof-
fen doen hun werk aan de oppervlakte, maar ze zitten verdeeld door 
het hele rubbermengsel. Als de band beweegt, zweet het rubber die 
stoffen naar de oppervlakte. Daar lossen ze de opgebruikte anti-
verouderingsstoffen af. Kortom, bij een voertuig dat regelmatig rijdt is 
er steeds aanvoer van verse anti-verouderingsstoffen. Bij een voertuig 
dat lang stilstaat niet. De veroudering grijpt zijn kans en dat zie je 
terug als droogtescheurtjes.”

‘GEWELDIG SPUL 
DAT SILICA, 
MAAR HET GEEFT 
OOK WEL WAT 
PROBLEEMPJES’

Roet stoot water af, silica trekt juist water aan. Daardoor drukt silica op microniveau eerder 
door de waterfilm op het asfalt heen. Zo heeft een silicamengsel meer grip op nat wegdek.

“Michelin-banden hebben niet meer de levensduur van vroeger. Kijk maar 
naar deze zesjarige achterbanden van een Twingo”, schrijft Autobedrijf 
Michael Lips bij deze foto op de AMT Autotechniek Facebook-pagina. Na-
tuurlijk, ‘vroeger was alles beter’, maar de profieldiepte laat zien dat deze 
Twingo die zes jaar vrijwel altijd stilstond…

Roet Silica
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elkaar te klonteren. Vandaar de opstelling met de walsen 
achter onze traditionele mengers. Als je het mengsel walst 
ontsnapt de ethanol.”
Een nadeel van walsen is de beperkte capaciteit ervan: “Om 
een menger aan het werk te houden heb je daarachter 
eigenlijk een opstelling met meerdere walsen nodig.” En er 
is nog een probleem met walsen: “Er zijn nieuwe syntheti-
sche rubbers (polymeren), met regelmatig verdeeld daarop 
groepen waaraan zich silicadeeltjes kunnen hechten. Die 
polymeren hebben minder mengtijd nodig en geven een 
fijnere verdeling van het silica door het mengsel. Maar rub-
bermengsels met die polymeren laten zich slecht walsen.”
Vandaar geen wals na de nieuwe menger, maar een tweede 
menger eronder. “Die tweede menger van de tandem is 

een zogenoemde open menger. Hij bevat vrije ruimte, waar 
naartoe de ethanol uit het rubbermengsel kan ontsnappen.”

Banden knowhow
Juist, complexe rubbertechniek, maar het resultaat mag er 
zijn: “We merken dat de nieuwe menger zelfs bij dezelfde 
mix van rubbers en hulpstoffen betere loopvlakeigenschap-
pen geeft”, zegt Van Koeverden trots.
Kortom, terug naar de claim uit de fraaie brochures van de 
Snowtrac 5 en Quatrac 5: “Voor de ontwikkeling van het 
loopvlakmengsel is gebruik gemaakt van de nieuwste men-
gers op basis van tandemmengtechniek.” Dat mag lijken op 
pure reclametaal, het klopt wel. En op de Enschedese know-
how die erachter zit, mogen we best een beetje trots zijn.

Is een band na tien jaar nog ok?
Dankzij vulkaniseren wordt rubber elastisch. Bij het 
vulkaniseren vormen zich zogenoemde zwavelbrug-
gen tussen de polymeren. Als die polymeren zich 
dan uitrollen onder belasting trekken die zwa-
velbruggen ze weer terug in hun oorspronkelijke 
toestand.
In de bandenfabriek vindt die vulkanisatie plaats 
nadat de band uit zijn afzonderlijke delen is op-
gebouwd. Dat gebeurt onder hoge druk bij een 
temperatuur van zo’n 200°C. Het is een kwestie 
van minuten voor er voldoende zwavelbruggen 
gevormd zijn om het rubber de juiste mate van 
elasticiteit te geven. Uiteraard is dat een nauwkeurig 
gecontroleerd proces. Maar stel dat het fout gaat en 
de temperatuur en druk gewoon op dat hoge niveau 
blijven? “Dan gaat het vulkaniseren gewoon door”, 
zegt Michiel van Koeverden. “Net zo lang tot er zo-
veel zwavelbruggen zijn dat de polymeren helemaal 
niet meer kunnen uitrollen en het rubber zijn elasti-
citeit verliest. Het wordt dan zo hard als bakeliet.”
Klinkt niet goed, en in de fabriek kan dat niet gebeu-

Foto van Autoservice Pruis op de Facebook-pagina 
van AMT: “Dit is het gevolg van rijden met een te 
lage bandenspanning in combinatie met een oudere 
autoband”, schrijft het bedrijf erbij. Klopt, onder die 
omstandigheden vulkaniseert het rubber door.

Vredesteins nieuwe menger
Menger 8 heet de nieuwe 
tandemmenger van Vredestein. 
Met Menger 8 heeft Vredestein 
in Enschede nu zes mengers 
in gebruik, 3 tot en met 8. 
Mengers 1 en 2 zijn inmiddels 
historie. Menger 8 weegt maar 
liefst 160 ton en neemt een 
heel, vier hoge verdiepingen 
tellend gebouw in beslag. De 
menger is een onmisbare aan-
vulling op Vredesteins mengca-
paciteit, spaart 7000 Gigajoule 
aan energie én hij maakt de 
samenstelling van rubbercom-
pounds mogelijk die Vredestein 
in zijn drie andere mengers niet 
kan produceren.

?meer weten
Meer bandentechniek
Hoeveel verschillende com-
pounds telt een band? Welke 
delen van de band beïnvloeden 
welke eigenschappen? Wat 
betekenen termen als air-ratio, 
contour en compound eigen-
lijk? En hoe zien nieuwe Vrede-
steins eruit na twaalf rondjes 
op een circuit? Lees het terug 
op www.amt.nl/9-2014.

Met de gebouwen mee, een 
investering van 70 miljoen. In het 
hoge gebouw staat de tandem-
menger. De bovenste menger 
van de tandem is een gesloten 
exemplaar van 300 liter. De 
onderste is een open type met een 
inhoud van 500 liter om ethanol 
dat ontstaat in de silanisatiefase 
uit het rubbermengsel te laten 
ontsnappen. In de hal is natuurlijk 
en synthetisch rubber opgeslagen. 
De grote silo’s bevatten vulstoffen, 
twee typen silica en drie typen 
roet. De overige toevoegingen, 
zijn opgeslagen in kleinere silo’s in 
de mengtoren zelf.

ren, maar tijdens het rijden wel: “Bij iedere omwente-
ling van het wiel vervormt de band. En vervorming 
veroorzaakt warmte. Is de bandenspanning laag 
dan is de vervorming groot en warmteproductie dus 
ook. Zeker in combinatie met een hoge snelheid en 
belasting kan de temperatuur in de band dan hoog 
oplopen. Zo hoog dat het vulkanisatieproces weer 
geleidelijk op gang komt en er hier en daar een 
zwavelbruggetje gevormd wordt. Komt de band al 
een beetje op leeftijd en komen die omstandigheden 
vaker voor, dan ontstaat er een plek in de band die te 
hard is geworden en krijg je een zogenoemde separa-
tie; een deel van het loopvlak laat los.”
Kortom in de gaten houden die bandenspanning. En 
een band van 10 jaar oud? Vervangen!
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