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Een geschiedenis 
van innovatie

Van de introductie van synthetische rubbers, tubeless banden 

en radiaalbanden tot sensoren die de conditie van banden op 

afstand in de gaten kunnen houden: in de afgelopen 140 jaar heeft 

de ontwikkeling van banden niet stilgestaan, zodat steeds in de 

veranderende mobiliteitsbehoeften kon worden voorzien. 

Wereldwijde megatrends zoals digitalisering, verstedelijking, 

vergrijzing en klimaatverandering beïnvloeden onze manier van 

leven, werken en reizen. Overal vindt een verschuiving plaats 

naar verbonden, autonoom, gedeeld en elektrisch vervoer. Maar 

ook banden veranderen als antwoord op de uitdagingen en 

mogelijkheden van deze tijd. 

Voor iedereen die een bedrijfswagenpark beheert, is inzicht in deze 

veranderingen van het grootste belang. 

Vaak staan bedrijfswagenparken voorop om een innovatieve en 

prestatieverbeterende nieuwe bandentechnologie in gebruik te 

nemen. Wanneer u bedenkt hoeveel invloed banden hebben op de 

veiligheid, efficiëntie, kosteneffectiviteit en duurzaamheid van een 

voertuig, dan is het duidelijk waarom.

De geschiedenis van de band is een geschiedenis 
van continue innovatie.
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Het is duidelijk dat wanneer u een wagenpark beheert, banden 

een grote invloed hebben op uw bedrijfsresultaten en uw zakelijke 

doelstellingen. Welke technologieën kunt u benutten om meer uit uw 

banden te halen? Hoe kunnen deze u helpen omgaan met de unieke 

uitdagingen van deze ontwrichtende tijd voor de mobiliteit en het 

bedrijfsleven? En welke aankomende innovaties kunnen u helpen om de 

prestaties ook in de toekomst te maximaliseren? 

In dit e-book leest u over een aantal van de meest veelbelovende 

geavanceerde bandentechnologieën van nu en van de toekomst – 

de oplossingen, de processen en de modellen die de band opnieuw 

vormgeven en wat deze voor u betekenen.

Brandstofefficiënte banden kunnen de 
totale eigendomskosten van een gemiddeld 
vrachtwagenpark tot wel 5% verlagen.1

81% van alle wagenparkbeheerders bestempelt 
bandenmanagement als 'cruciaal' of 'heel belangrijk' 
voor hun bedrijf.2

Elk jaar wordt 18,4 miljoen ton koolstofdioxide 
onnodig uitgestoten door rijden met een te lage 
bandenspanning.3

Banden zijn de op één na meest genoemde oorzaak 
van alle pechmeldingen in het Verenigd Koninkrijk 
(13% van alle pechgevallen).4



5

Bandenmodellen voor de veranderende 
wereld van de mobiliteit

Het wiel opnieuw 
uitvinden
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We kijken eerst naar het product zelf: de band.
 
In dit deel kijken we naar een aantal veranderingen 
die banden hebben ondergaan, zodat ze de 
duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie van moderne 
wagenparken ondersteunen. 
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De stille band
Banden dragen enorm bij aan de hoeveelheid geluid die 

een voertuig produceert. Bij elektrische voertuigen is 

dit nog duidelijker omdat de motor vrijwel geluidloos is. 

Hoe kunnen we dus bewerkstelligen dat de elektrische 

auto daadwerkelijk zorgt voor stilte op de weg? 

Bij een traditionele band wordt er op verschillende 

manieren geluid veroorzaakt. Zo wordt er binnen in de 

band lucht samendrukt tegen het wiel. Het resulterende 

geluid neemt toe bij oplopende snelheid en resoneert 

door het hele voertuig. Daarnaast ontstaan er 

luchtbellen doordat het loopvlak over de weg rolt. Hoe 

hoger de snelheid, hoe meer bellen en hoe meer geluid. 

In het Bridgestone Noise Lab worden de geluidsniveaus 

van elke nieuwe band nauwkeurig door het team 

geanalyseerd en wordt onderzocht welke aanpassingen 

het geluid zowel binnen als buiten het voertuig 

aanzienlijk kunnen beperken. De Bridgestone B-Silent-

technologie is ontwikkeld om geluid op de weg te 

minimaliseren. Een laag geluidsabsorberend schuim 

binnen in de band zorgt ervoor dat er minder trillingen 

door de auto gaan. 

Wat betekent dit voor wagenparken?

De bestuurder geniet van een rustigere en stillere rit 
en kan gemakkelijker communiceren met mensen in 
de auto of via een communicatieapparaat.

Het wordt plezieriger rijden in een elektrisch voertuig 
omdat de grootste geluidsbron gedempt wordt.

Minder geluidshinder betekent een prettigere 
leefomgeving voor iedereen, vooral in stedelijke 
gebieden.
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De luchtvrije band
Luchtvrije banden van massief rubber worden 

al tientallen jaren gebruikt bij zware machines 

zoals vorkheftrucks en lichtere apparaten zoals 

grasmaaiers. Er worden nu echter nieuwe, luchtvrije 

bandenmodellen ontwikkeld die heel licht zijn en 

waarmee een auto, een licht bedrijfsvoertuig of een 

vrachtwagen mogelijk comfortabel op de openbare 

weg en met hoge snelheid kan rijden. 

Terwijl de traditionele luchtband gebruikmaakt van een 

luchtkamer om het gewicht van het voertuig te dragen, 

gebruiken deze luchtvrije banden een unieke structuur 

van flexibele spaken binnen in het loopvlak. Doordat 

de spaken het voertuig omhooghouden, is er geen 

lucht meer nodig en zijn alle daarmee samenhangende 

problemen verleden tijd. 

Nu meerdere fabrikanten werken aan luchtvrije 

ontwerpen, lijkt het erop dat luchtvrije banden in de 

toekomst steeds gewoner gaan worden. 

Wel moeten er eerst nog een paar problemen worden 

opgelost. Een grote uitdaging is de mogelijke impact 

van vuil dat zich tussen de spaken ophoopt. Dit kan 

de flexibiliteit van de spaken verminderen en het 

evenwicht van het voertuig verstoren. 

Wat betekent dit voor wagenparken?

Lucht speelt geen rol meer en lekke banden zijn dus 
niet langer een probleem. Dat betekent meer rijtijd 
en minder afleiding van uw kernactiviteiten. 

Luchtvrije banden hebben een lagere rolweerstand en 
zijn minder vatbaar voor vervormingen. Dat betekent 
een lager brandstofverbruik en minder uitstoot. 

Bij luchtvrije banden is het loopvlak gelijkmatiger. 
Dat zorgt voor meer tractie bij lage snelheden en 
betere grip in bochten. 
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De coverband
Als u uw banden moet vervangen, betekent dit 

niet per se dat de oude moeten plaatsmaken voor 

een gloednieuwe set. Coverbanden van bedrijven 

zoals Bandag bestaan al decennialang en zijn een 

ideale optie voor moderne vrachtwagenparken die 

duurzaamheid en productiviteit even belangrijk vinden. 

Bandag gebruikt een gepatenteerd, hoog 

gestandaardiseerd coverproces, waarbij het 

oorspronkelijke prestatieniveau van een band wordt 

hersteld terwijl de consistentie en betrouwbaarheid 

behouden blijven. 

Dit proces zorgt ervoor dat hoogwaardige 

coverbanden een veilig en betrouwbaar alternatief 

zijn voor de aanschaf van nieuwe banden, en dat is 

weer een goede stap in de richting van een circulaire 

economie. Voor een commercieel wagenpark zijn er 

twee belangrijke voordelen: hogere kosteneffectiviteit 

en meer duurzaamheid. 

Wat betekent dit voor vrachtwagenparken?

30%
Coverbanden leveren vergelijkbare prestaties als 
nieuwe banden, maar dan voor een fractie van de 
kosten. Over het algemeen kosten coverbanden tot 
30% minder per kilometer dan nieuwe banden.5 

70%
Voor de productie van Bandag-coverbanden is 70% 
minder olie en 14 kg minder staal per band nodig in 
vergelijking met de productie van nieuwe banden. 

80%
Volgens procesgegevens van Bridgestone wordt 
er tijdens het productieproces van Bandag-
coverbanden tot 80% minder CO₂ uitgestoten.

https://www.bandag.eu
https://www.bandag.eu/
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De lichtgewicht 
band
De rolweerstand van een band is een van de 

belangrijkste factoren voor het brandstofverbruik en de 

CO₂-uitstoot van een voertuig. In feite gaat het om de 

hoeveelheid energie die banden nodig hebben om het 

voertuig met een constante snelheid over de weg te 

bewegen. Hoe meer energie het voertuig naar de banden 

moet sturen, hoe meer brandstof er wordt verbruikt en 

hoe groter de impact op het milieu is. 

De nieuwe innovatieve Enliten-technologie voor 

lichtgewicht banden van Bridgestone zorgt 

voor een ongeëvenaarde materiaalreductie en 

rolweerstandverlaging. Zo wordt de CO₂-uitstoot van het 

voertuig teruggedrongen, terwijl de levensduur van de 

band even groot is als van een originele standaardband. 

Dit is het resultaat van een eigen compound met een 

minder diep loopvlak, een minder dikke binnenvoering en 

een nieuw malontwerp. 

Wat betekent dit voor autowagenparken? 

De Enliten-technologie kan de rolweerstand met 
maximaal 30% verlagen, wat zich vertaalt in een 
lager brandstofverbruik en een lagere CO₂-uitstoot. 
Het gewicht is 20% lager dan dat van vergelijkbare 
conventionele Bridgestone premium zomerbanden. 6

Voor de productie van de banden is 2 kg minder aan 
grondstoffen nodig, waardoor ze al direct vanaf het 
begin van hun levensduur duurzaam zijn. 

De wegligging en stabiliteit van het voertuig worden 
beter en het brandstofverbruik, het accuverbruik en 
de CO₂-uitstoot worden allemaal lager.
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Banden 
digitaliseren
Digitale oplossingen tillen de prestaties van 
banden naar een hoger niveau
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In de afgelopen tien jaar zijn steeds meer dagelijkse 
werkzaamheden van een bedrijfswagenpark 
gedigitaliseerd. Maar het automatiseren en 
digitaliseren van bestaande processen is maar één 
element van het totaalplaatje. 

Digitalisering, waarbij de toevoeging van digitale 
oplossingen het mogelijk maakt om nieuwe, voorheen 
onmogelijke processen te introduceren en nieuwe 
prestatieniveaus te bereiken, is nog interessanter. 

U vindt hier een selectie van de vele digitale 
oplossingen die bedrijfswagenparken helpen om meer 
uit hun banden te halen. 
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Al jaren gebruiken bedrijfswagenparken telematica-

oplossingen om hun voertuiggegevens te begrijpen 

en te benutten. Door constant in realtime waardevolle 

gegevens over uw voertuigen, assets en bestuurders te 

verzamelen, kunt u slimme aanpassingen en effectieve 

verbeteringen doorvoeren. Tegenwoordig worden 

door gegevens gestuurde telematica-oplossingen in 

toenemende mate ook gebruikt voor het optimaliseren 

van de bandenprestaties. 

Dankzij de enorme hoeveelheden gegevens met 

betrekking tot ladingen, routes en tussenstops van 

fleet management-oplossingen zoals WEBFLEET, kunt 

u bijvoorbeeld voor elk voertuig bepalen wat de meest 

geschikte banden zijn. 

Een ander voorbeeld is WEBFLEET OptiDrive 360. De 

rapporten van WEBFLEET geven uw een nauwkeurig 

inzicht in hoe uw bestuurders uw voertuigen op 

de weg gebruiken. Gegevens over te hard rijden, 

brandstofverbruik, abrupt remmen en vergelijkbare 

zaken geven u inzicht in gedrag dat schadelijk is voor 

uw banden. Aan de hand hiervan kunt u maatregelen 

nemen om dit gedrag tegen te gaan. 

Banden optimaliseren 
met gegevens

Wat betekent dit voor wagenparken?

De juiste banden onder uw voertuig 
zorgt voor een langere levensduur van de 
banden en lagere kosten

Een betere rijstijl vertaalt zich in minder 
slijtage en beschadiging van de banden, 
en daarmee in een veiliger wagenpark.

De combinatie van een langere 
bandenlevensduur en een groenere en 
veiligere rijstijl zorgt voor een aanzienlijk 
duurzamer wagenpark. 

https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/products/webfleet/
https://www.webfleet.com/en_gb/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/


14

Bandenschade-
controlesystemen
Vorig jaar presenteerden Bridgestone en Microsoft 

het unieke Tyre Damage Monitoring System. Het 

cloudframework Microsoft Connected Vehicle Platform 

(MCVP) detecteert samen met het door Bridgestone 

zelf ontwikkelde algoritme gebeurtenissen die 

het oppervlak of het karkas van de band kunnen 

beschadigen. De bestuurder ontvangt een melding en 

kan dan de juiste actie ondernemen. 

Omdat de oplossing alleen gegevens gebruikt 

die worden vastgelegd door de voertuigsensoren 

die al op de banden zijn geïnstalleerd, kunnen 

voertuigen dit systeem gebruiken zonder dat er 

extra hardware vereist is. Niet alleen neemt het risico 

op bandenschade af, ook inspecties aan de banden 

verlopen een stuk efficiënter. 

Deze oplossing is als prototype gebruikt op het AWS-

platform (Amazon Web Services) voor verbonden 

voertuigen en werd behandeld in de podcast van AWS 

Innovation Ambassadors. 

Wat betekent dit voor wagenparken?

Fleet managers en bestuurders worden snel 
gewaarschuwd als er een band beschadigd is, zodat 
ze het probleem kunnen oplossen voordat het 
voertuig stil komt te staan.

Handmatige controles duren minder lang en er kan 
slimmer en doelgerichter actie worden ondernomen 
om de situatie te verhelpen. 

Het voertuig is veiliger omdat de banden in 
topconditie blijven.
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Wat betekent dit voor wagenparken?

Een bandenspanningcontrolesysteem beperkt de 
inactieve tijd van een voertuig door problemen 
aan de banden op te sporen voordat deze ernstig 
worden.  Het kan ook problemen waarnemen 
die handmatig lastig te zien zijn, zoals langzaam 
spanningsverlies.

De juiste bandenspanning zorgt ervoor dat de 
wegligging en remafstand van een voertuig optimaal 
blijven, wat bijdraagt aan een veiliger wagenpark. 

De juiste bandenspanning vertaalt zich in een 
lager brandstofverbruik. Bovendien zullen de 
banden minder snel slijten dan normaal. Dat 
is goed nieuws voor zowel uw budget als uw 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

De juiste bandenspanning maakt ook gemakkelijker 
om banden te vernieuwen. Hierdoor hebben ze een 
langere levensduur, wat de duurzaamheid van het 
wagenpark ten goede komt. 

Bandenspanning-
controlesystemen 
Een 20% lagere bandenspanning betekent een 2,5% 

hoger brandstofverbruik. Toch heeft 20% van alle 

commerciële banden op de weg een veel te lage 

bandenspanning.  Bandenspanning heeft dus een 

hoge prioriteit voor fleet managers, maar handmatige 

controles zijn tijdrovend en foutgevoelig.

Het is zelfs zo dat 90% van alle pechgevallen die met 

de banden te maken hebben, wordt veroorzaakt door 

langzame lekkage – iets wat voor bestuurders moeilijk 

te zien is bij een visuele controle.7

Een bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) 

digitaliseert en automatiseert dit volledige proces. Het 

maakt gebruik van sensoren die problemen met de 

spanning en temperatuur van een of alle banden van 

een voertuig detecteren. 

Het WEBFLEET-bandenspanningcontrolesysteem 

stuurt deze informatie vervolgens naar het WEBFLEET 

Telematicaservice-platform, dat de fleet manager 

op kantoor en de bestuurder in de cabine een 

realtime waarschuwing geeft. Zij kunnen dan actie 

ondernemen voordat het probleem groter wordt en tot 

onderbrekingen en kostbare inactieve tijd leidt. 
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De virtueel 
ontwikkelde band
De traditionele manier om een band te ontwerpen 

en ontwikkelen is sterk afhankelijk van fysieke 

praktijktests. Voordat een band klaar is voor de markt, 

gaan daar maar liefst tot 40.000 km aan tests op de 

weg aan vooraf.8 Door de ontwikkeling van banden 

echter te digitaliseren, is een duurzamer en effectiever 

proces mogelijk. 

Met Bridgestones Virtual Tyre Development wordt 

een digitale tweelingband van de band gecreëerd. 

Hierdoor kunnen developers de prestaties van de band 

nauwkeurig te voorspellen zonder dat er een meter 

mee hoeft te worden gereden.  

Wat betekent dit voor wagenparken?

Met Virtual Tyre Development worden ongeveer 200 
banden per project bespaard, dus uw banden zijn 

een stuk duurzamer ontwikkeld.8

De time-to-market is tot 50% korter, waardoor 
nieuwe prestatieverbeterende banden sneller in uw 

bezit zijn.7

De hoeveelheid benodigde grondstoffen en de CO2-
uitstoot tijdens de ontwikkelingsfase zijn ongeveer 

60% lager.8
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Gedigitaliseerde 
handmatige inspecties
Veel van de technologieën die in dit deel worden 

besproken, maken gebruik van bandensensoren. Er zijn 

echter ook bandenproblemen die mogelijk niet door 

een sensor worden gedetecteerd. Daarom kan een 

visuele inspectie door de bestuurder zelf nog steeds 

waardevol zijn.

Met de mobiele app WEBFLEET Vehicle Check kan 

de bestuurder een voertuigdefect digitaal melden, 

waaronder problemen met de banden. Daardoor hoeft 

er minder tijd aan voertuiginspecties te worden besteed 

en verdwijnt het tijdrovende papierwerk uit het proces. 

De fleet manager krijgt een realtime melding en kan 

onderhoudstaken met één klik activeren. 

Wat betekent dit voor wagenparken?

Door een handmatig proces te digitaliseren, 
wordt tijd efficiënter benut en informatie 
nauwkeuriger geregistreerd en bewaard. 

Aangezien door regelgeving de 
verantwoordelijkheid voor een veilig voertuig 
steeds meer bij de bestuurder komt te liggen, 
kunnen oplossingen zoals deze u helpen 
regelgeving gemakkelijker na te leven. 

Mogelijke problemen worden in een vroegtijdig 
stadium gedetecteerd.
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De toekomst van mobiliteit vormgeven

Bridgestone 
en Webfleet 
Solutions
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Zoals u in dit e-book kunt lezen, verandert de wereld 
snel. Bridgestone en Webfleet Solutions staan in het 
middelpunt van deze verandering. 

Ons doel? Een duurzamere wereld waarin alle mensen 
en goederen veilig, efficiënt en comfortabel kunnen 
reizen en worden vervoerd.

Onze methode? Slimme, verbonden producten, 
oplossingen en diensten leveren voor een wereld die 
nooit stilstaat.
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Wat we bieden
We bieden banden die voortdurend worden 

doorontwikkeld, door gegevens gestuurde oplossingen 

en verbonden technologieën, plus een uitgebreid 

service- en onderhoudsnetwerk. 

Deze combinatie geeft u controle over en zicht op 

het hele reilen en zeilen van uw wagenpark: van de 

banden op de weg tot de brandstof in de tank of 

het laadniveau van de accu, de bestuurder en het 

onderhoud dat nodig is om uw voertuigen op de weg 

te houden – op elke locatie. 

U kunt vertrouwen op de ondersteuning van 

onze experts, die u helpen te profiteren van de 

veranderende mobiliteitstrends en innovaties, van 

elektrificering tot digitalisering, last mile delivery, 

nieuwe emissienormen en meer.

Het resultaat? Geoptimaliseerde veiligheid, efficiëntie 

en duurzaamheid, en het grootst mogelijke profijt van 

elke gereden kilometer, nu en in de toekomst. 

Een volledig geïntegreerde benadering van mobiliteit die 
de eenvoud en efficiëntie voor de eindgebruiker zo groot 
mogelijk maakt. Al uw mobiliteitsbehoeften – van banden en 
onderhoudsdiensten tot fleet management en meer – worden 
vervuld door dezelfde toonaangevende aanbieder.

Complete, verbonden 
mobiliteitsoplossing

Herkenbare en vertrouwde 
service in elke regio
Waar u zich ook bevindt, u heeft toegang tot hetzelfde 
professionele serviceniveau via ons uitgebreide service- en 
onderhoudsnetwerk. 

Gegevensbeveiliging 
en privacy
Onze oplossingen zijn gecertificeerd volgens ISO/IEC 27001:2013. 
Dat houdt in dat we aan de hoogst mogelijke standaarden voor 
gegevensbeveiliging in Europa voldoen. Het risico van criminele 
dreigingen voor uw bedrijfsgegevens verandert voortdurend en dus 
ook deze standaard, zodat u zeker weet dat dergelijke dreigingen 
worden voorkomen. En dat is de standaard die we toepassen om 
uw bestuurders en voertuiggegevens veilig te houden.
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