
Serie 65   215/65 R 16 T Winterbandentest 2012

 Droog  Nat  Sneeuw  IJs Verbruik2 Snelheids Opm. Eindoordeel3

Merk/type 15% 30% 20% 10% 10% proef 100%

Bridgestone  Blizzak LM-80  +  +/++  +  +  ++ doorstaan 1 $$$$*
Dunlop SP Winter Sport 4D  +  +  +  +  +/++ doorstaan 2 $$$$*
Continental CrossCtcWinter  +  +  +  +  + doorstaan 3 $$$$*
Goodyear Ultragrip 8  Ø/+  +/++  +  +  + doorstaan 4 $$$**
Sava Eskimo SUV  Ø/+  Ø  Ø/+  +  Ø/+ doorstaan 5 $$$**
Sailun Ice Blazer WSL 2  Ø/+  --  +/++  Ø/+  ++ doorstaan 6 $****

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

    1)  Gemiddelde prijs incl. monteren, De beoordelingseisen geven de minimale score op de  ++ : zeer goed         
          balanceren, verwijderingsbijdrage en btw. belangrijkste testcriteria aan, die een band moet halen  +/++ : goed tot zeer goed  
    2)  Het verbruik wordt veroorzaakt door de om de aangegeven beoordeling te verkrijgen. Een band  + : goed
          rolweerstand van een band. die op grond van de gewogen totaalscore een bepaalde  Ø/+ : redelijk tot goed
    3)  De percentages onder de testcriteria geven beoordeling krijgt wordt afgewaardeerd (een categorie  Ø : redelijk
          de wegingsfactor in het eindoordeel aan. teruggezet) als de prestatie op één van deze (veiligheids)  -/Ø : matig tot redelijk

relevante testcriteria "ondermaats" is.  - : matig
 --/- : slecht tot matig
 -- : slecht

Opmerkingen:

1 Bridgestone  Blizzak LM-80 $$$$* 4 Goodyear Ultragrip 8 $$$**
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed tot Beste score uit de test op nat wegdek, met name door zeer goede
zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. Laagste verbruik prestaties op de aquaplaning disciplines. Band met het hoogste
uit de test, vergeleken met de Sava bespaar je zo'n 0,5 l/100 km. gewogen eindcijfer maar afgewaardeerd vanwege lichte tekort-
Binnen de top 3 liggen de verschillen op 0,2 l / 100 km. komingen op droog wegdek. In vergelijking met de andere banden

2 Dunlop SP Winter Sport 4D $$$$* is de remweg op droog zo'n 10% langer.
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed op 5 Sava Eskimo SUV $$$**
alle veiligheidsrelevante testcriteria. Beste score uit de test op Band met een zeer goede slijtvastheid. Het gewogen eindcijfer
droog wegdek. ligt op 3-sterren niveau. Ten opzichte van de toppers heeft deze

3 Continental CrossCtcWinter $$$$* band lichte tekortkomingen op droog wegdek, op nat wegdek,
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed op op sneeuw en wat betreft het brandstofverbruik.
alle veiligheidsrelevante testcriteria. Band met een ietsjes hogere 6 Sailun Ice Blazer WSL 2 $****
slijtage dan de anderen maar deze bandenmaat (voor kleine SUV's) De grip op nat wegdek van deze band is absoluut onvoldoende, bij 
heeft zowiezo wat meer profieldiepte dan standaard bandenmaten. een noodstop vanaf 100 km/h is de remweg 30 meter langer dan 
Hierdoor ligt ook de laagste levensduur in kilometers relatief hoog. van de andere banden. Ook de zijdelingse grip op nat wegdek en de 
In absolute zin is de slijtvastheid dus volkomen toereikend. aquaplaningseigenschappen zijn opmerkelijk zwak.
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http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2012/wb12_wb215_1.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2012/wb12_wb215_2.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2012/wb12_wb215_3.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2012/wb12_wb215_4.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2012/wb12_wb215_5.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/winterbandentest-2012/wb12_wb215_6.pdf


Serie 65   215/65 R 16 T Winterbandentest 2012

Remmen Remmen Remmen Tractie Remmen 

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

Bridgestone  Blizzak LM-80  +  +  +  Ø/+  +/++  +  +/++  Ø/+  ++  ++  +  +  Ø/+  +/++  +  +/++  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+  ++  + doorstaan $$$$*
Dunlop SP Winter Sport 4D  +  +  +  +  +  +/++  +/++  +  +/++  +/++  +  +  Ø/+  ++  +  +  +  Ø/+  Ø/+  Ø  +/++  + doorstaan $$$$*
Continental CrossCtcWinter  +  +  +  +  +  +  +/++  Ø/+  +/++  ++  +  +  +  +  +  +/++  +  -/Ø  Ø  -/Ø  +  + doorstaan $$$$*
Goodyear Ultragrip 8  Ø/+  +  +  Ø  +/++  +/++  ++  ++  +/++  +/++  +  +  +  +  +  +  +  Ø  Ø/+  -/Ø  +  ++ doorstaan $$$**
Sava Eskimo SUV  Ø/+  Ø  Ø/+  +  Ø  -/Ø  +/++  +/++  -/Ø  -/Ø  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  +  +  Ø  Ø/+  -/Ø  Ø/+  ++ doorstaan $$$**
Sailun Ice Blazer WSL 2  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

1)  Gemiddelde prijs incl. monteren, balanceren, De beoordelingseisen geven de minimale score op de belangrijkste testcriteria aan,  ++ : zeer goed          -/Ø : matig tot redelijk

      verwijderingsbijdrage en btw. ie een band moet halen om de aangegeven beoordeling te verkrijgen. Een band  +/++ : goed tot zeer goed   - : matig

2)   Het verbruik wordt veroorzaakt door de rolweerstand. die op grond van de gewogen totaalscore een bepaalde beoordeling krijgt wordt  + : goed  --/- : slecht tot matig

3)   De percentages onder de testcriteria geven de afgewaardeerd (een categorie teruggezet) als de prestatie op één van deze (veiligheids)  Ø/+ : redelijk tot goed  -- : slecht

      wegingsfactor in het eindoordeel aan. relevante testcriteria "ondermaats" is.  Ø : redelijk
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$$$$*
$$$**
$$***
$**** $****

$$$$*
$$$**
$$***

$$$$$$$$$$

Eindoordeel3      

100%Buiten de 
auto 50%

Slijtage 

10%
 IJs  
10%

Snelheids 
proef

Zijdeling- 
se grip 
40%

Zijdeling- 
se grip 40%

Verbruik
2 

10%

Droog 
15%

 Nat     
30%

Sneeuw  
20%

Winterbandentest 2012

Gedrag in 
bochten 
40%

Spoorwis- 
seling     
40%

Aquapl             
lengte           
20%

Aquapl           
dwars    
10%

Weglig-    
ging               
30%

Geluid 
5%

Zijdeling- 
se grip      
10%

In de auto 
50%


