
 

 
NISSAN E-NV200 VAN 

 

W I N T E R B A N D E N S E T S  

 

Zijn winterbanden echt zinvol? Toch wel : Bij minder dan 7°C zorgt de samenstelling van winterbanden voor een 

betere elasticiteit van de groeven. De grip op het wegdek is dus veel beter zowel bij versnellen als bij het remmen. 

Ook bij nat weer blijft de grip beter behouden dan bij een klassieke zomerband. 

Het bandenlabel 
 
Het Europees bandenlabel biedt belangrijke informatie over de veiligheid en 
milieuaspecten van een band. Het helpt u banden te vergelijken op basis van 
drie criteria: grip op nat, brandstofefficiëntie en geluid. 

 

Het bandenlabel zegt iets over: 

• Brandstofverbruik:  
Een band heeft een zogeheten rolweerstand. Hoe sterker de rolweerstand, hoe meer brandstof er nodig is om die 
weerstand te overwinnen. Ergo: des te ongunstiger is de vermelding van het bandenlabel op dit onderdeel. 

• Veiligheid:  
Er zijn verschillende eigenschappen van een band die belangrijk zijn om die veiligheid te kunnen bieden. Denk hierbij aan 
de hoeveelheid grip, het vermogen om te kunnen afremmen op zowel droge als natte wegen en vanaf hoge snelheid, om 
weerstand te bieden tegen aquaplaning, etc. Als kenmerk om de veiligheid van een band op het label op te nemen is 
gekozen voor de remweg op nat wegdek. 

• Geluidsproductie:  
Op het label staat alleen informatie over het geluid van banden buiten de auto. Het geluid van banden in de auto kan 
heel anders ervaren worden. 

15” Aluminium  

PETLAS SNOWMASTER E C 73 € 585 

YOKOHAMA V903 F C 70 € 625 
 

BUDGETSET : Goed set banden, ideaal voor de chauffeur die minder kilometers doet.  

AANBEVOLEN : De beste banden, ideaal voor de kilometervreter. 

 

Setprijs  : 4 velgen, 4 banden, 4 ventielen, milieubijdrage, balanceren, montage en btw inbegrepen. 

Bandenhotel : Opslag van uw winter/zomerset mogelijk. Bij aankoop nieuw set, eerste opslag gratis ! 

Prijzen niet bindend, voorraad velgen/banden kan op elk moment wijzigen, alsook de prijzen. Datum publicatie 10/2018 


