
Serie 65   215/65 R 16 H Zomerbandentest 2012

 Droog  Nat Tractie Gr2 Verbruik3 Snelheids Opm. Eindoordeel4

Merk/type 20% 35% 5% 10% proef 100%

Continental Cross Contact UHP  ++  +/++  Ø/+  +/++ doorstaan 1 $$$$*
Pirelli Scorpion Verde  +/++  +  Ø  +/++ doorstaan 2 $$$$*
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4  ++  Ø/+  Ø/+  +/++ doorstaan 3 $$$**
Vredestein Sportrac 3  ++  +/++  Ø/+  + doorstaan 4 $$$**
Hankook Dynapro HP  ++  Ø/+  +  + doorstaan 5 $$$**
Bridgestone Dueler HP Sport  +/++  Ø/+  Ø/+  + doorstaan 6 $$$**
Sava Intensa SUV  +  --  +  +/++ doorstaan 7 $****

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, verwijderingsbijdrage  ++ : zeer goed         
op de belangrijkste testcriteria aan, die een band          en btw.  +/++ : goed tot zeer goed  
moet halen om de aangegeven beoordeling te     2)  Deze bandenmaat zit veel onder kleinere SUV's die nogal eens als  + : goed
verkrijgen. Een band die op grond van de gewo-          caravantrekker worden gebruikt. In deze test hebben wij daarom  Ø/+ : redelijk tot goed
gen totaalscore een bepaalde beoordeling krijgt          additioneel beoordeeld in hoeverre deze, in eerste instantie voor  Ø : redelijk
wordt afgewaardeerd (een categorie teruggezet)          straatgebruik ontwikkelde banden, in het lichtere terrein presteren.  -/Ø : matig tot redelijk
als de prestatie op één van deze (veiligheids)          Hiervoor zijn tractietests op nat gras uitgevoerd, dus eigenlijk een test  - : matig
relevante testcriteria "ondermaats" is.          van het wegrijden met een caravan op nat campinggras.  --/- : slecht tot matig

    3)  Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand.  -- : slecht
    4)  De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor

          in het eindoordeel aan.

Opmerkingen:

1 Continental Cross Contact UHP $$$$* 4 Vredestein Sportrac 3 $$$**
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed  Beste score uit de test op droog wegdek en ook de beste score 
tot zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. Band die uit de test op nat wegdek. Afgewaardeerd door lichte tekort-
wat meer afrolgeluid produceert dan de concurrentie (geluid buiten komingen wat betreft de slijtvastheid van de band.
de auto, de subjectieve geluidsbeleving in de auto is juist goed). 5 Hankook Dynapro HP $$$**

2 Pirelli Scorpion Verde $$$$* Zeer goed op droog wegdek en de beste tractie uit de test
Band met zeer goed op elkaar afgestemde eigenschappen. Goed tot op nat gras. Lichte tekortkomingen op nat wegdek en wat
zeer goed op alle veiligheidsrelevante testcriteria. De tractie op nat betreft slijtvastheid waardoor de band is afgewaardeerd.
gras is duidelijk minder dan van de concurrentie. 6 Bridgestone Dueler HP Sport $$$**

3 Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 $$$** Goed tot zeer goed op droog wegdek. Afgewaardeerd door
Zeer goed op droog wegdek en een zeer goede slijtvastheid. Lichte lichte tekortkomingen op nat wegdek.
tekortkomingen op nat wegdek waardoor de band is afgewaardeerd. 7 Sava Intensa SUV $****
Beste score uit de test op geluid. Slecht op nat wegdek.
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dicatie €

135,00

165,00

140,00

155,00

135,00

150,00

Slijtage

20%

 + 

 + 

 ++ 

 Ø/+

 Ø/+

 + 

 ++ 

http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb215_1_continental.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb215_2_pirelli.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb215_3_goodyear.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb215_4_vredestein.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb215_5_hankook.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb215_6_bridgestone.pdf
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/tests/bandentest/zomerbandentest-2012/zb12_zb215_7_sava.pdf
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Remmen Remmen 

Merk/type 30% 30%

Continental Cross Contact UHP 135,00  ++  ++  +/++  ++  +/++  ++  Ø/+  Ø  ++  +/++  Ø  +  -  Ø/+  +/++  + doorstaan $$$$*
Pirelli Scorpion Verde 165,00  +/++  ++  +/++  ++  +  +/++  Ø/+  -/Ø  +/++  +/++  Ø/+  Ø/+  Ø  Ø  +/++  + doorstaan $$$$*
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 140,00  ++  ++  ++  ++  Ø/+  Ø/+  Ø  -/Ø  +  +  Ø/+  +/++  Ø  Ø/+  +/++  ++ doorstaan $$$**
Vredestein Sportrac 3 155,00  ++  ++  ++  ++  +/++  +/++  ++  ++  +/++  +/++  Ø  Ø/+  -/Ø  Ø/+  +  Ø/+ doorstaan $$$**
Hankook Dynapro HP 135,00  ++  ++  +/++  ++  Ø/+  +  Ø/+  -/Ø  +  +  Ø/+  +  Ø  +  +  Ø/+ doorstaan $$$**
Bridgestone Dueler HP Sport 150,00  +/++  +/++  +/++  ++  Ø/+  Ø  +/++  Ø/+  Ø/+  +  Ø/+  Ø/+  Ø  Ø/+  +  + doorstaan $$$**
Sava Intensa SUV 115,00  +  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, verwijderingsbijdrage en btw.  +/++ : goed tot zeer goed  
belangrijkste testcriteria aan, die een band moet halen 2)  Deze bandenmaat zit veel onder kleinere SUV's die nogal eens als caravantrekker  + : goed
om de aangegeven beoordeling te verkrijgen. Een band       worden gebruikt. In deze test hebben wij daarom additioneel beoordeeld in  Ø/+ : redelijk tot goed
die op grond van de gewogen totaalscore een bepaalde       hoeverre deze, in eerste instantie voor straatgebruik ontwikkelde banden, in het  Ø : redelijk
beoordeling krijgt wordt afgewaardeerd (een categorie       lichtere terrein presteren. Hiervoor zijn tractietests op nat gras uitgevoerd, dus  -/Ø : matig tot redelijk
teruggezet) als de prestatie op één van deze (veiligheids)       eigenlijk een test van het wegrijden met een caravan op nat campinggras.  - : matig
relevante testcriteria "ondermaats" is. 3)  Het verbruik is een indicatie voor de rolweerstand.  --/- : slecht tot matig

4)  De percentages onder de testcriteria geven de wegingsfactor in het eindoordeel aan.  -- : slecht
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