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safety fl@sh
BANDEN: 10 GULDEN REGELS
De banden zijn de vier belangrijkste onderdelen van een voertuig!
Het zijn ook de meest verwaarloosde hoewel het onderhoud vrij eenvoudig is.
Als je enkele goede gewoonten inzake onderhoud aanneemt, kan je het
brandstofgebruik gevoelig verlagen, de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
verminderen, geld uitsparen en je voertuig verkeersveiliger maken!

Gebruik de gepaste banden voor je voertuig en hou rekening
met de wegomstandigheden (droog, nat, besneeuwd
wegdek, …).

Merk je een abnormale slijtage op, laat
dan je voertuig uitlijnen.
Vervang indien nodig de banden.

Als je abnormale trillingen voelt,
laat dan de wielen uitbalanceren.

Voertuigen met vier
tractiewielen met
achterwielaandrijving

VOORAAN

Verwissel regelmatig je banden.

Voertuigen met
voorwielaandrijving

VOORAAN
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Controleer regelmatig de bandenspanning
met behulp van een goede manometer.

Let op de slijtage van het rijvlak en vervang
de banden wanneer het rijvlak versleten is.
Slijtageverklikker

Voer regelmatig een visuele controle uit
om de aanwezigheid van vreemde voorwerpen in
het rijvlak, alsook schade aan en scheuren
in de banden op te sporen.

Bij het eerste gebruik van nieuwe banden,
kan je beter de eerste 200 à 300 km
met een gemiddelde snelheid rijden
tot het rijvlak wat ruwer is.
Dan pas zijn de banden volledig efficiënt.

Bij een te lage bandenspanning slijt de band
sneller en verkeerd. Een verkeerde drukverdeling
vermindert de levensduur van de band
met 15 %.
De oplossing: met de juiste bandenspanning rijden!!

•

Hou je altijd aan de geldende snelheidsbeperkingen.

•

Vermijd snel optrekken en bruusk remmen.
Neem de bochten niet te snel.

•

Ontwijk putten in en voorwerpen op de weg.
(Dit kan door preventief rijgedrag!)

•

Rij niet op de stoeprand.

•

Parkeer niet met de banden tegen de stoeprand.
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Tips voor veilig rijgedrag

