
Serie 65   215/65 R 16 H Winterbandentest 2017

 Droog  Nat  Sneeuw  IJs Verbruik2
Snelheids Opm. Eindoordeel3

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

Dunlop Winter Sport 5  +  +  +  +  +/++ doorstaan 1 �����
BF Goodrich g-Force Winter 2  Ø/+  Ø/+  +/++  +  ++ doorstaan 2 �����
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1  +  +  Ø/+  +  ++ doorstaan 3 �����
Nokian WR D4  +  Ø/+  +/++  +  +/++ doorstaan 4 �����
Michelin Alpin 5  +  +  Ø/+  +  + doorstaan 5 �����
Sava Eskimo HP2  +  Ø/+  +  +  +/++ doorstaan 6 �����
Continental WinterContact TS 850 P SUV  +  +  +  Ø/+  + doorstaan 7 �����
Pirelli Scorpion Winter  +  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+ doorstaan 8 �����
Fulda Kristall Control HP2  +  +  Ø/+  +  +/++ doorstaan 9 �����
Avon WV7  Ø/+  +  Ø  Ø/+  + doorstaan 10 �����
Barum Polaris 3 4x4  Ø/+  Ø  +  Ø/+  + doorstaan 11 �����
Apollo Apterra Winter  Ø/+  Ø  Ø/+  +  Ø/+ doorstaan 12 �����
Uniroyal MS plus 77  Ø  +  +  Ø/+  + doorstaan 13 �����
Hankook i*cept RS2 W452  +/++  Ø  +  +  + doorstaan 14 �����
Firestone Destination Winter  Ø  Ø  Ø/+  +  +/++ doorstaan 15 �����
Nankang Snow SV-2  +  --  --  Ø/+  +/++ doorstaan 16 �����

Beoordelingseisen: Nat Sneeuw IJs Verbruik  Snelh.proef

�����  ++    ++ ++    ++  doorstaan �����   Zeer goed

�����  +    + +    +  doorstaan �����   Goed

�����  Ø        Ø        Ø           Ø     doorstaan �����   Voldoende

�����  -    - -    -  beperkt doorstaan �����   Matig 

�����  --        --       --           --     niet doorstaan �����   Slecht

De beoordelingseisen geven de minimale     1)  Prijsindicatie, de gemiddelde prijs incl. monteren, balanceren,  ++ : zeer goed         
score aan, die een band moet halen om de           verwijderingsbijdrage en btw.  +/++ : goed tot zeer goed  
aangegeven beoordeling te verkrijgen. Als     2)  Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand.  + : goed
de prestatie van een band op één van deze     3)  De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor in het  Ø/+ : ruim voldoende
deze (veiligheids)relevante testcriteria           eindoordeel aan.  Ø : voldoende
"ondermaats" is, ten opzichte van het eind-     4)  Zie volgende pagina. De loadindex (draagvermogen) en de speedindex  -/Ø : net onvoldoende
oordeel dan wordt de band afgewaardeerd;           (maximaal toelaatbare snelheid) van de geteste band (98 = 750 kg,  - : onvoldoende
een categorie teruggezet.           102=850 kg, H= max. 210 km/h).  --/- : slecht 

 -- : zeer slecht

Opmerkingen:

1 Dunlop Winter Sport 5 ����� 9 Fulda Kristall Control HP2
Testwinnaar, band met goed afgestemde eigenschappen en overtuigende Nieuw product. Goed op droog, nat, ijs en verbruik. Zeer goede slijtvastheid. 
prestaties op alle onderdelen. Beste uit de test op nat wegdek (samen met Tekortkomingen op sneeuw (remmen en tractie zijn goed maar op zijdelingse 
de Pirelli). Goed tot zeer goede slijtvastheid. grip zijn er tekortkomingen die tot afwaardering leiden).

2 BF Goodrich g-Force Winter 2 ����� 10 Avon WV7
Nieuw product. Zeer goed op sneeuw (beste uit de test samen met Nokian) Nieuw product. Goed op nat. Lichte tekortkomingen op ijs, tekortkomingen op
en ook zeer goed op verbruik en op slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op droog en slijtvastheid en duidelijke tekortkomingen op sneeuw. Wel tekortko-
droog en op nat wegdek (afwaardering). mingen dus maar geen onvoldoendes op veiligheidsrelevante testonderdelen.

3 Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ����� 11 Barum Polaris 3 4x4
Beste uit de test op verbruik en de stilste band uit de test. Goed op droog Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. Goed op sneeuw, 
en op nat wegdek. Lichte tekortkomingen op sneeuw, remmen en tractie verbruik en slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op op droog en op ijs. 
zijn goed maar op zijdelingse grip zijn er tekortkomingen (afwaardering). Duidelijke tekortkomingen op nat wegdek.

4 Nokian WR D4 ����� 12 Apollo Apterra Winter
Zeer goed op sneeuw (beste uit de test samen met de BF Goodrich) en goed Band met een gewogen eindcijfer en prestaties op 3-sterren niveau. Goed op 
op droog en op ijs. Lichte tekortkomingen op nat wegdek (afwaardering). ijs en een prima slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op droog, sneeuw en 

5 Michelin Alpin 5 ����� verbruik. Duidelijke tekortkomingen op nat wegdek.
Goed op droog en op nat wegdek en een uitzonderlijk goede slijtvastheid 13 Uniroyal MS plus 77
(beste uit de test). Lichte tekortkomingen op sneeuw, remmen en tractie Goed op nat, sneeuw, verbruik en slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op ijs 
zijn goed maar op zijdelingse grip zijn er tekortkomingen (afwaardering). en duidelijke tekortkomingen op droog wegdek (afwaardering).

6 Sava Eskimo HP2 ����� 14 Hankook i*cept RS2 W452
Nieuw product, goed op vrijwel alle onderdelen. Beste uit de test op ijs en Zeer goed op droog wegdek (beste uit de test) en een zeer goede slijtvastheid. 
zeer goede slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op nat (afwaardering). Goed op sneeuw en ijs. Duidelijke tekortkomingen op nat wegdek met een 

7 Continental WinterContact TS 850 P SUV ����� met name onderdeel handling/wegligging (afwaardering).
Goed op vrijwel alle onderdelen en zeer goed op slijtvastheid. Lichte 15 Firestone Destination Winter
tekortkomingen op ijs (afwaardering). Band met een gewogen eindcijfer en prestaties op 3-sterren niveau. Goed op

8 Pirelli Scorpion Winter ����� ijs, verbruik en slijtvastheid. Lichte tekortkomingen op sneeuw en duidelijke 
Beste uit de test op nat wegdek (samen met Dunlop) en ook prima op droog tekortkomingen op zowel droog als nat wegdek.
wegdek. Lichte tekortkomingen op sneeuw en ijs. Hoogste verbruik uit de 16 Nankang Snow SV-2
test (afwaarderingen). Slecht tot zeer slecht op zowel nat wegdek als op sneeuw
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Eindoordeel:Droog Slijtage

120,00  -/Ø  +/++ 

85,00  Ø  +/++ 

115,00  Ø  +/++ 

120,00  -/Ø ++

95,00  -/Ø  + 

110,00  -/Ø  +/++ 

115,00  Ø ++

105,00  -/Ø  Ø/+ 

130,00  -/Ø ++

125,00  -/Ø  + 

135,00  -/Ø ++

130,00  -/Ø ++

140,00  Ø  +/++ 

125,00  Ø  + 

135,00  -/Ø  +/++ 

115,00  Ø ++
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Prijs¹     
€

Geluid Slijtage

5% 10%



Serie 65   215/65 R 16 H Winterbandentest 2017

Li + Si 4 Banden5- Remmen Remmen Remmen Tractie Remmen 

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

Dunlop Winter Sport 5 98 C/B/70 135,00  +  +  +/++  Ø/+  +  +/++  +  ++  +/++  +  +  +  +/++  Ø/+  +  +  +  -/Ø  Ø/+  -/Ø  +/++  +/++ doorstaan �����
BF Goodrich g-Force Winter 2 102 C/B/69 115,00  Ø/+  +  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +/++  +/++  Ø/+  Ø/+  +/++  +/++  +/++  +/++  +  +  +  Ø  +  -/Ø  ++  ++ doorstaan �����
Goodyear UltraGrip Performance Gen-198 C/B/70 140,00  +  +  +  Ø/+  +  +  +  ++  +  +/++  Ø/+  +/++  +  Ø  +  +  +  Ø  +  -/Ø  ++  +/++ doorstaan �����
Nokian WR D4 102 B/A/69 125,00  +  +  +  +  Ø/+  Ø/+  +/++  +/++  Ø/+  Ø/+  +/++  +/++  +/++  +/++  +  +  +  Ø  +  -  +/++  + doorstaan �����
Michelin Alpin 5 98 C/B/71 135,00  +  +/++  +/++  +  +  +  +/++  +/++  Ø/+  +  Ø/+  +  +  Ø/+  +  +  +  -/Ø  Ø  -  +  ++ doorstaan �����
Sava Eskimo HP2 98 B/B/71 130,00  +  +  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  +/++  Ø  +  +  +  +/++  Ø/+  +  +  +  -/Ø  Ø/+  -  +/++  ++ doorstaan �����
Continental WinterContact TS 850 P SUV98 C/C/72 130,00  +  +  +  Ø/+  +  +  +/++  +  +/++  +  +  +  +/++  +/++  Ø/+  Ø/+  Ø/+  -/Ø  +  -  +  ++ doorstaan �����
Pirelli Scorpion Winter 98 E/C/72 125,00  +  +/++  +/++  +  +  +/++  +  +/++  +/++  +/++  Ø/+  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  -/Ø  Ø  -/Ø  Ø/+  + doorstaan �����
Fulda Kristall Control HP2 98 B/B/71 115,00  +  +  +  Ø/+  +  +  +  ++  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  +  Ø  +  +  +  Ø  +  -  +/++  ++ doorstaan �����
Avon WV7 98 F/C/72 105,00  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  Ø/+  +/++  +/++  Ø/+  +  Ø  +  Ø  Ø  Ø/+  Ø/+  +  -/Ø  Ø/+  -  +  Ø/+ doorstaan �����
Barum Polaris 3 4x4 98 E/B/69 95,00  Ø/+  +  Ø/+  Ø/+  Ø  Ø  +  +  Ø  Ø  +  +  +  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+  -/Ø  Ø/+  -/Ø  +  + doorstaan �����
Apollo Apterra Winter 98 F/C/71 110,00  Ø/+  +  +  Ø/+  Ø  Ø  +  +  -/Ø  Ø/+  Ø/+  +  Ø  Ø/+  +  +  +  -/Ø  Ø  -  Ø/+  +/++ doorstaan �����
Uniroyal MS plus 77 98 E/C/71 115,00  Ø  Ø  Ø/+  Ø/+  +  Ø/+  +/++  +  +  +  +  +  +/++  +/++  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø  +  -/Ø  +  +/++ doorstaan �����
Hankook i*cept RS2 W452 98 E/C/72 120,00  +/++  +/++  +/++  +  Ø  Ø  +  ++  -  Ø  +  +/++  +  +/++  +  +  +  -/Ø  Ø  -/Ø  +  ++ doorstaan �����
Firestone Destination Winter 98 C/B/72 120,00  Ø  Ø/+  Ø  Ø  Ø  Ø/+  Ø  Ø  -/Ø  Ø/+  Ø/+  +  +  Ø  +  +  +  -/Ø  Ø/+  -  +/++  +/++ doorstaan �����
Nankang Snow SV-2 102 E/C/71 85,00  +  +  +  +  --  --/-  Ø/+  Ø  --  -/Ø  --  Ø/+  -  --  Ø/+  Ø/+  +  Ø  Ø/+  -/Ø  +/++  +/++ doorstaan �����

Beoordelingseisen: Droog Nat Sneeuw IJs Verbruik Slijtage Snelheidsproef Eindoordeel:

++  ++ ++ ++ ++ ++  doorstaan   Zeer goed

+   + + + + +  doorstaan   Goed

Ø        Ø         Ø         Ø         Ø         Ø     doorstaan   Voldoende

 -     -  -  -  -  -  beperkt doorstaan   Matig 

--        --         --         --         --         --     niet doorstaan   Slecht

 ++ : zeer goed         
De beoordelingseisen geven de minimale score op de     2)  Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand.  +/++ : goed tot zeer goed  
belangrijkste testcriteria aan, die een band moet halen     3)  De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor in het  + : goed
om de aangegeven beoordeling te verkrijgen. Een band           eindoordeel aan.  Ø/+ : ruim voldoende
die op grond van de gewogen totaalscore een bepaalde     4)  De loadindex (draagvermogen) en de speedindex (maximaal toelaatbare  Ø : voldoende
beoordeling krijgt wordt afgewaardeerd (een categorie           snelheid) van de geteste band (98 = 750 kg, H= max. 210 km/h).  -/Ø : net onvoldoende
teruggezet) als de prestatie op één van deze (veiligheids)     5)  De informatie op het EU bandenlabel van de testband over respectievelijk  - : onvoldoende
relevante testcriteria "ondermaats" is.           rolweerstand/grip op nat wegdek/afrolgeluid (buiten de auto).  --/- : slecht 

 -- : zeer slecht
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Rijeigen- 
schappen 

40%

Veilig 
weggedrag     

40%

Aquapl             
lengte           
20%

Aquapl           
dwars    
10%

Weglig-    
ging               
30%

Zijdeling- 
se grip      
10%

Zijdeling- 
se grip 
40%

Zijdeling- 
se grip 
40%

In de auto 
50%

Buiten de 
auto 50%

Prijs1          

€

Winterbandentest 2017

Droog 
15%

 Nat     
30%

Sneeuw  
20%

 IJs  
10%

Geluid 5%
Verbruik

2 

10%

Slijtage 

10%
Snelheids 
proef Eindoordeel3      100%


