
Serie 70   165/70 R 14 T Zomerbandentest 2012

 Droog  Nat Verbruik2 Snelheids Opm. Eindoordeel3

Merk/type 20% 40% 10% proef 100%

Continental ContiEcoContact 5  ++  +  ++ doorstaan 1 $$$$*
Michelin Energy Saver  +/++  +  +/++ doorstaan 2 $$$$*
Pirelli Cinturato P1  ++  +  +/++ doorstaan 3 $$$$*
Apollo Amazer 3G Maxx  +/++  +  + doorstaan 4 $$$$*
Barum Brillantis 2  +/++  +  +/++ doorstaan 5 $$$$*
Goodyear DuraGrip  ++  Ø/+  +/++ doorstaan 6 $$$**
Fulda EcoControl  +/++  Ø/+  +/++ doorstaan 7 $$$**
Yokohama BluEarth  ++  +  + doorstaan 8 $$$**
Dunlop SP Streetresponse  +/++  Ø/+  +/++ doorstaan 9 $$$**
Hankook Kinergy Eco K425  +/++  Ø/+  + doorstaan 10 $$$**
Kumho Solus KH17  +/++  +  + doorstaan 11 $$$**
Firestone Multihawk  +/++  Ø/+  + doorstaan 12 $$$**
Semperit Comfort-Life 2  +/++  +  + doorstaan 13 $$$**
GT-Radial Champiro Eco  +  Ø  +/++ doorstaan 14 $$$**
Infinity INF - 030  +/++  --  + doorstaan 15 $****

Beoordelingseisen:    Droog Verbruik Slijtage  Snelh.proef

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

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

$$$**        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,   ++ : zeer goed         
op de belangrijkste testcriteria aan, die een band           verwijderingsbijdrage en btw.  +/++ : goed tot zeer goed  
moet halen om de aangegeven beoordeling te     2)  Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand.  + : goed
verkrijgen. Een band die op grond van de gewo-     3)  De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor  Ø/+ : redelijk tot goed
gen totaalscore een bepaalde beoordeling krijgt           in het eindoordeel aan.  Ø : redelijk
wordt afgewaardeerd (een categorie teruggezet)  -/Ø : matig tot redelijk
als de prestatie op één van deze (veiligheids)  - : matig
relevante testcriteria "ondermaats" is.  --/- : slecht tot matig

 -- : slecht

Opmerkingen:

1 Continental ContiEcoContact 5 $$$$* 8 Yokohama BluEarth $$$**
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed tot Beste score uit de test op droog wegdek en goed op nat wegdek.
zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. Beste score uit de Afgewaardeerd door lichte tekortkomingen op slijtvastheid.
test op geluid en het laagste brandstofverbruik. 9 Dunlop SP Streetresponse $$$**

2 Michelin Energy Saver $$$$* Goed tot zeer goed op droog wegdek en een laag verbruik. Lichte
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed tot tekortkomingen op nat wegdek waardoor de band is afgewaardeerd.
zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. Samen met Apollo 10 Hankook Kinergy Eco K425 $$$**
de beste score uit de test op nat wegdek. Goed tot zeer goed op droog wegdek maar afgewaardeerd  

3 Pirelli Cinturato P1 $$$$* vanwege lichte tekortkomingen op een natte weg.
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed tot 11 Kumho Solus KH17 $$$**
zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. Goed tot zeer goed op droog en op nat wegdek. Afgewaardeerd 

4 Apollo Amazer 3G Maxx $$$$* vanwege tekortkomingen op slijtvastheid.
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed tot 12 Firestone Multihawk $$$**
zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. Samen met Michelin Goed tot zeer goed op droog wegdek maar afgewaardeerd  
de beste score uit de test op nat wegdek. Relatief lawaaiige band. vanwege lichte tekortkomingen op een natte weg.

5 Barum Brillantis 2 $$$$* 13 Semperit Comfort-Life 2 $$$**
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed tot Goed tot zeer goed op droog en op nat wegdek. Afgewaardeerd 
zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. vanwege tekortkomingen op slijtvastheid.

6 Goodyear DuraGrip $$$** 14 GT-Radial Champiro Eco $$$**
Zeer goed op droog wegdek en een zeer goede slijtvastheid. Lichte Band met een gewogen eindcijfer op 3-sterren niveau. 
tekortkomingen op nat wegdek waardoor de band is afgewaardeerd. Tekortkomingen op nat wegdek.

7 Fulda EcoControl $$$** 15 Infinity INF - 030 $****
Band met een zeer goede slijtvastheid. Goed tot zeer goed op droog Band met de beste slijtvastheid uit de test. Slechte prestaties op
wegdek. Lichte tekortkomingen op nat wegdek waardoor de band is nat wegdek waardoor de band is afgewaardeerd. Ook de meest 
afgewaardeerd. lawaaiige band uit de test.
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http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_1_continental.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_2_michelin.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_3_pirelli.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_4_apollo.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_5_barum.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_6_goodyear.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_7_fulda.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_8_yokohama.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_9_dunlop.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_10_hankook.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_11_kumho.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_12_firestone.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_13_semperit.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_14_gtradial.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb165_15_infinity.pdf
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Remmen Remmen 

Merk/type 30% 30%

Continental ContiEcoContact 5 85,00  ++  ++  +/++  ++  +  Ø/+  Ø/+  +  +/++  Ø/+  +  +/++  Ø/+  ++  ++ doorstaan $$$$*
Michelin Energy Saver 90,00  +/++  ++  ++  +/++  +  Ø/+  +/++  +/++  +  +/++  Ø/+  +/++  Ø  +/++  +/++ doorstaan $$$$*
Pirelli Cinturato P1 80,00  ++  ++  ++  ++  +  +/++  Ø/+  Ø/+  +/++  +/++  Ø/+  +  Ø  +/++  + doorstaan $$$$*
Apollo Amazer 3G Maxx 73,00  +/++  ++  ++  +/++  +  +  +  +/++  +/++  +/++  -/Ø  Ø  -/Ø  +  + doorstaan $$$$*
Barum Brillantis 2 70,00  +/++  +/++  +/++  +  +  Ø/+  +  +/++  +  Ø/+  Ø  Ø/+  Ø  +/++  + doorstaan $$$$*
Goodyear DuraGrip 80,00  ++  ++  ++  +/++  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  Ø/+  +/++  ++ doorstaan $$$**
Fulda EcoControl 80,00  +/++  ++  ++  +/++  Ø/+  Ø  Ø/+  +/++  Ø  Ø/+  Ø  Ø/+  -/Ø  +/++  ++ doorstaan $$$**
Yokohama BluEarth n.n.b.  ++  ++  ++  ++  +  +  Ø/+  Ø  +/++  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  Ø/+ doorstaan $$$**
Dunlop SP Streetresponse 80,00  +/++  ++  ++  +/++  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø  +/++  + doorstaan $$$**
Hankook Kinergy Eco K425 70,00  +/++  +/++  ++  +/++  Ø/+  Ø/+  +  +/++  +  Ø/+  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  + doorstaan $$$**
Kumho Solus KH17 70,00  +/++  ++  ++  +/++  +  Ø/+  +/++  +  +/++  +/++  Ø  Ø/+  Ø  +  Ø/+ doorstaan $$$**
Firestone Multihawk 80,00  +/++  ++  ++  +/++  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  +  +/++  Ø  Ø/+  Ø  +  + doorstaan $$$**
Semperit Comfort-Life 2 80,00  +/++  ++  ++  +/++  +  +  +  +/++  +  Ø/+  Ø  +  -/Ø  +  Ø doorstaan $$$**
GT-Radial Champiro Eco 75,00  +  Ø/+  +  ++  Ø  Ø/+  -/Ø  -/Ø  Ø/+  Ø/+  Ø/+  +  Ø/+  +/++  +/++ doorstaan $$$**
Infinity INF - 030 70,00  +/++  +  +/++  +/++  --  --/-  Ø  Ø  --  -/Ø  -/Ø  Ø  -/Ø  +  ++ doorstaan $****

Beoordelingseisen: Droog Nat Verbruik Slijtage Eindoordeel:

++  ++ ++ ++   Uitmuntend

+   + + +   Goed en zeer aan te raden

Ø        Ø         Ø         Ø      Redelijk goed en aan te raden

 -     -  -  -   Matig en beperkt aan te raden

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

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

 -- : slecht

ANWB Autoadvies tel: 088 269 5000        www.anwb.nl/zomerbanden
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