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WANNEER U IN DEZE WIELENCATALOGUS EEN QR-CODE ZIET STAAN,  
HEBBEN WIJ MEER VOOR U IN PETTO!

SCAN DE QR-CODE MET UW TABLET OF SMARTPHONE   
EN ONTDEK INSPIRERENDE FILMS EN EXTRA INFORMATIE.

ZO BRENGT DE QR-CODE HIERNAAST U NAAR VOLVOCARS.BE/WIELENSETS WAAR U ALLE 
INFORMATIE OVER ONZE WINTER- EN ZOMERWIELEN OOK ONLINE KAN TERUGVINDEN.
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ORIGINELE VOLVO-WIELENSETS
GETEST EN GOEDGEKEURD DOOR VOLVO
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ORIGINELE VOLVO-WIELENSETS
GETEST EN GOEDGEKEURD DOOR VOLVO

LEES MEER OVER ONZE  

WINTERWIELENTESTS  

IN LAPLAND VANAF PAGINA 10.

Bij Volvo kennen we elk van onze modellen door 
en door. Koppel die kennis aan onze uitgebreide 
tests van banden en u mag er zeker van zijn dat wij u 
het beste advies kunnen geven als het gaat over 
wielen en banden.

Wanneer u bij uw Volvo-verdeler aanklopt voor 
goede raad, kan u erop vertrouwen dat hij u wielen 
en banden zal aanbevelen die – in overeenstemming 
met de hoge veiligheidseisen van Volvo – in elk 
seizoen het beste uit uw Volvo naar boven halen.
 
U hebt ook de zekerheid dat de velgen speciaal 
ontworpen werden om de unieke stijl van uw Volvo-
model nog beter te benadrukken.

VISIE 2020: 
EEN KWESTIE VAN VEILIGHEID

Sinds 1927 zet Volvo Cars de toon op het vlak van 
veiligheid, en tegen 2020 is het onze ambitie om het 
aantal ongevallen met dodelijke afloop of ernstige 
verwondingen in een nieuwe Volvo tot nul te 
herleiden. Om dat doel te bereiken investeerde Volvo 
in de ontwikkeling van baanbrekende en innovatieve 
technologieën, die in de eerste plaats werden 
ontwikkeld om bestuurders te helpen ongevallen te 
voorkomen. Denk daarbij aan City Safety, Pedestrian 
Detection en Collision Warning, beide met Full Auto 
Brake. Daarnaast hebt u nog de traditionele 
technologieën zoals het ABS-remsyteem en tractie- 
en stabiliteitscontrole.

Al deze technologieën hebben één ding gemeen: 
ze hangen af van de remmen en de stuurkracht van 
de wagen en van de wrijving tussen de wielen en het 
wegdek. Het contactoppervlak tussen band en 
wegdek heeft ruw geschat de omvang van een 
handpalm. Hoe beter de wrijving op deze vier kleine 
vlakken, hoe sneller een wagen kan stoppen. 
Originele Volvo-wielen werden dan ook speciaal 
ontwikkeld met het oog op veiligheid, ultiem comfort 
en optimaal rijgedrag.

4 I VOLVO WIELENCATALOGUS 2018/2019 VOLVO WIELENCATALOGUS 2018/2019 I 5



KOUDER DAN 7°C ?

In koude omstandigheden heb je een band nodig 
met een speciaal rubbermengsel dat zacht en 
flexibel blijft bij lage temperaturen, zodat het 
rubber een goede grip houdt op het wegdek. Rond 
+7°C presteren zomerbanden reeds minder goed.  
Daalt de temperatuur nog verder, dan zullen banden 
die specifiek voor koude omstandigheden ontwikkeld 
werden merkbaar betere prestaties leveren op vlak 
van grip, stuurprecisie en remafstand. Het profiel 
van een winterband is zodanig ontworpen dat het 
zacht en soepel blijft bij lage temperaturen, zodat het 
rubber een goede grip houdt op het wegdek.

SPECIALE BANDENPROFIELEN  
VOOR NATTE WEGEN
Daar bovenop hebben winterbanden specifieke 
loopvlakpatronen die enerzijds water en gesmolten 
sneeuw beter afvoeren, en anderzijds meer grip 
bieden op sneeuw en ijs. Vaak zitten in het profiel 
speciale groeven om sneeuw, smeltwater en regen 
efficiënt onder de band door te loodsen, terwijl kleine 
lamelletjes in het rubberen loopvlak de grip op nat ijs 
verhogen.

BETROUWBARE GRIP IN ELK SEIZOEN
Het is belangrijk dat banden u in elk seizoen een 
betrouwbare grip bieden. Volvo raadt daarom aan 
om - afhankelijk van het seizoen - steeds de juiste 
banden te monteren. Banden die ontwikkeld werden 
voor warme en droge omstandigheden, presteren 
immers minder op een koud en nat wegdek, net 
zoals winterbanden minder goed functioneren als 
het warm en droog is.

WINTERBANDEN, ONMISBAAR VOOR UW 
VEILIGHEID BIJ TEMPERATUREN ONDER 7°C
Bij winterbanden denken we al snel aan reizen naar 
wintersportgebieden. Maar wist u dat u ook in 
België en Luxemburg in de wintermaanden veiliger 
ri jdt met aangepaste banden? Zomerbanden 
verharden al  bi j  temperaturen onder +7°C.  
Met winterbanden is uw remafstand tot 20% korter.

BIJ TEMPERATUREN 
ONDER 

7°C
PRESTEREN  

ZOMERBANDEN 
REEDS MINDER GOED

6 I VOLVO WIELENCATALOGUS 2018/2019 VOLVO WIELENCATALOGUS 2018/2019 I 7



EN VIERSEIZOENENBANDEN DAN?

Mogelijk bent u nog niet overtuigd van het nut van 
afzonderlijke sets zomer- en winterbanden − omdat 
onze winters niet altijd even streng zijn of omdat u 
geen zin hebt in zesmaandelijkse wielenwissels − 
en overweegt u all-season-banden?

Laat ons de logica doortrekken.. . Banden die 
specifiek ontworpen werden om ‘s zomers optimaal 
te presteren, zijn bewezen minder performant 
in winterse omstandigheden, en vice versa. 
Vierseizoenenbanden proberen alle eigenschappen 
in één band te combineren maar zijn daardoor 

ook altijd een compromis, en zullen zowel qua 
rubbersamenstelling als qua loopvlak in geen enkel 
seizoen optimaal presteren. En laat veiligheid 
toch net datgene zijn waarover we liever nooit een 
compromis willen sluiten?

Daarom raadt Volvo aan om te investeren in een 
tweede set wielen voor uw auto, zodat u het hele 
jaar door op passende banden kunt rijden. Wissel 
uw wielenset bij het ingaan van de winter- en 
zomertijd.  Zo bent u altijd veilig op weg.

“Onze Volvo-winterwielen zijn  
niet alleen ontworpen met het  
oog op veiligheid, maar ook voor 
maximaal comfort en controle.”

THOMAS BROBERG 

– VOLVO’S SENIOR TECHNICAL ADVISOR SAFETY –  
LEGT UIT WAAROM DE JUISTE BANDEN ZO 
BELANGRIJK ZIJN VOOR UW VEILIGHEID.

“Vergeleken met zomerbanden, hebben winterbanden een grover 
loopvlakpatroon. Ze zijn gemaakt uit een zachter rubbermengsel  
dat zorgt voor een betere grip bij lage temperaturen. Met het belang  
van een optimale grip in het achterhoofd, is het logisch welke 
meerwaarde twee verschillende wielensets bieden voor uw veiligheid: 
opteer dus voor één set voor de zomer en één voor het rijden in  
winterse omstandigheden.”
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WINTERWIELEN OF WINTERBANDEN?
Door uw winterbanden meteen op een extra set velgen te laten monteren 
voorkomt u onnodige slijtage van uw zomerbanden én velgen. Zo gaan uw 
banden en velgen langer mee en beperkt u de montagetijd tot slechts  
20 minuten. 

En uw zomerwielen? Laat die overwinteren bij uw Volvo-verdeler! 
Lees meer hierover op pagina 28.

KIES DE JUISTE WIELEN VOOR UW VOLVO
Deze catalogus biedt een overzicht van onze complete Volvo-wielensets,  
die u optimale rijprestaties garanderen. 

We kiezen voor aluminium velgen van hoge kwaliteit en opteren voor 
zomer- en winterbanden van bekende merken zoals Continental, 
Pirelli, Michelin en Nokian. Daarnaast heeft Volvo een selectie Nokian-
winterbanden gemonteerd op originele stalen velgen. Zo heeft u al een 
16”-winterwielenset vanaf € 900.

Winterbanden bieden 
 

bij +7°C of kouder

REMAFSTANDEN MET ZOMER- EN WINTERBANDEN OP EEN NAT WEGDEK

 een betere wegligging

 een merkbaar kortere remafstand

 veiliger weggedrag in bochten

 meer trekkracht in sneeuw

Gemeten bij een snelheid van 100 km/u.

71,6 m

71,2 m

68,5 m

67,5 m

62 m 64 m 66 m 68 m 70 m 72 m

20°C

7°C

5°C

winterbanden

winterbanden

zomerbanden

zomerbanden

REMAFSTANDEN MET ZOMER- EN WINTERBANDEN  
OP EEN NAT WEGDEK  
gemeten bij een snelheid van 100km/u

winterbanden bieden bij +7°C of kouder
• een betere wegligging
• een merkbaar kortere remafstand
• veiliger weggedrag in bochten
• meer trekkracht in sneeuw

LET OP HET MERKTEKEN VAN EEN ECHTE WINTERBAND

Winterbanden – ook sneeuwbanden, koudweerbanden of thermische banden genoemd 
– worden aangeduid met de markering M+S (Mud & Snow) op de flanken, in 
combinatie met een tekening van een berg en een sneeuwvlok. Wettelijk gezien volstaat 
de M+S-markering om een band als winterband te identificeren, maar de berg-met-
sneeuwvlokmarkering werd in het leven geroepen om echte winterbanden (M+S én 
berg-met-sneeuwvlok) te onderscheiden van vierseizoenenbanden (alleen 
M+S). Het berg-met-sneeuwvloksymbool mag immers alleen worden 
gebruikt wanneer de band ook de minimale prestatienormen haalt op 
sneeuw, en dus beschouwd mag worden als een échte winterband.
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SCAN DE QR-CODE EN 
ONTDEK WAAROM 
WINTERWIELEN 
VOOR U HET VERSCHIL 
KUNNEN MAKEN

8 I VOLVO WIELENCATALOGUS 2018/2019 VOLVO WIELENCATALOGUS 2018/2019 I 9



DE MEEST VEELEISENDE TESTS
IN DE BARSTE OMSTANDIGHEDEN

Om de beste banden te vinden, houdt Volvo voor de 
ontwikkeling van elk nieuw model zeer uitgebreide 
tests van de nieuwste banden die bandenproducenten 
aanbieden. Aanvullend worden de banden getest in 
barre winterse omstandigheden op de testcircuits van 
Volvo in het hoge noorden van Zweden. Al sinds de jaren 
zeventig test Volvo elk jaar de nieuwste winterbanden 
in Lapland. 
 
Jokkmokk l igt  pal  op de poolc i rke l ,  zodat  er 
maandenlang in koude temperaturen en op sneeuw kan 
worden getest. Met andere woorden: de ideale plaats 
om winterbanden in veeleisende weersomstandigheden 
te testen.

WINTERBANDEN TESTEN OP NIEUWE VOLVO’S
Een normale testdag start ‘s ochtends vroeg, bij 
arctische temperaturen en in het donker, omdat het 
daglicht pas kort voor de middag doorbreekt. 
Het testpanel bestaat uit leden van Volvo’s technische 
staf, aangevuld  met enkele mensen van de sales- en 
marketingafdelingen. Voor de bandentests worden 
verschillende nieuwe Volvo-modellen ingezet. 

De testritten worden uitgevoerd op een aantal minutieus 
voorbereide testbanen, waar tests keer op keer op 
identieke manier herhaald kunnen worden, om zo de 
garantie te kunnen bieden dat elke band onder exact 
dezelfde omstandigheden wordt getest.

Na de tests in Lapland worden de banden getest op de 
Hällered Proving Ground, het testcircuit en testterrein 
van Volvo Cars in het zuidwesten van Zweden. 
Deze tests worden uitgevoerd op asfaltwegen en 
de nadruk ligt hierbij op stabiliteit bij verschillende 
snelheden en met of zonder belasting. Ook stuurreactie, 
comfort, grip op nat wegdek en richtingsstabiliteit 
worden hier getest.

Op basis van al deze testresultaten kiest Volvo de beste 
winterbanden voor elke Volvo en krijgen alle Volvo-
verdelers over de hele wereld een aantal aanbevelingen. 
Zo weet uw Volvo-verdeler altijd welke de beste en 
veiligste winterbanden zijn voor uw Volvo.

“Als het gaat om het testen van banden, staat 
menselijke ervaring centraal. We kunnen laterale 
acceleraties meten, gripvermogen, remafstanden en 
allerlei andere parameters, en die zijn natuurlijk ook 
belangrijk. Maar voor de eindbeoordeling, die ook 
rekening houdt met hoe de wagen in de hand ligt, hoe 
hij aanvoelt tijdens het rijden en of hij al dan niet 
onvoorspelbaar reageert, is de expertise van een  
ervaren testrijder onontbeerlijk.”

“Menselijke ervaring  
staat centraal”
Hans Bäckström,  

Vehicle Dynamics Manager bij Volvo Car Corporation
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Tijdens de testritten op de twaalf kilometer lange 
omloop worden verschillende eigenschappen van 
de banden getest en beoordeeld. Er wordt gelet op 
hoe goed de banden de ondergrond aanvoelen, hoe 
de wegligging op sneeuw is, in bochten en op gladde 
ondergrond. Daarnaast worden de banden beoordeeld 
op comfort en rolgeluid. 

Op een speciale omloop op een dichtgevroren meer 
worden daarna specifieke proeven gereden om 
de wegligging van de banden nog beter te kunnen 
inschatten. Hier worden de banden beoordeeld op 
hun prestaties in bochten, bij bruusk uitwijken en hard 
remmen. Deze smalle omloop is slechts één kilometer 
lang en een lange aaneenschakeling van scherpe 
bochten. Door de banden vaak te wisselen kunnen 
de bestuurders in de diverse testwagens duidelijk het 
verschil ervaren tussen de specifieke kwaliteiten en 
karakteristieken van elke band en zeer fijn aanvoelen 
hoe een bepaalde winterband onder een bepaald  
model van Volvo presteert.
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Om het verschil tussen remmen met winterbanden,  
all-season- of vierseizoenenbanden en zomerbanden te 
illustreren, trokken we naar het Noorden van Zweden 
en voerden een klein experiment uit op de bevroren 
ijsvlaktes in Jokkmokk. 

We wilden graag weten wat er zou gebeuren als we  
3 identieke Volvo’s zouden uitrusten met respectievelijk 
winter-, all-season- en zomerbanden en hen bij een 
snelheid van 80 km/u zouden laten remmen op een 
besneeuwde ijsvlakte. Hoe groot zouden de verschillen 
in stopafstand blijken te zijn? 

HET VERSCHIL  
IS DUIDELIJK

BANDEN: WINTER (ZONDER STUDS)

SNELHEID: 80 KM/U

TEMPERATUUR: –6°C

REMAFSTAND: 55 M

BANDEN: ALL-SEASON

SNELHEID: 80 KM/U

TEMPERATUUR: –6°C

REMAFSTAND: 73 M
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Toen tijdens de voorbereiding van onze test besproken 
werd hoe we die het best konden vastleggen op foto en 
film, ontstond bij het camerateam het idee om de 
testbaan eruit te laten zien als een gigantische curlingbaan, 
als visueel extraatje. De wagen die het dichtst zou stoppen 
bij ‘het huis’ – het cirkelvormige doel – zou de winnaar zijn. 

DE RESULTATEN SPREKEN VOOR ZICH 
Zoals we elders in deze catalogus al beschreven, 
verliezen zomerbanden en all-seasonbanden aan 
flexibiliteit bij temperaturen beneden +7°C, waardoor 
hun vermogen afneemt om een goede grip te houden op 

het wegdek. Winterbanden daarentegen, zijn gemaakt 
van een speciale rubbermix die zacht en buigzaam blijft 
bij lage temperaturen en daardoor tractie genereert. 
Winterbanden hebben daarnaast ook speciale 
loopvlakpatronen ontworpen om sneeuw en  
smeltwater efficiënt onder de band door te loodsen. 

Zoals u hieronder kunt zien, maakt dit een groot verschil. 
De remweg van de Volvo uitgerust met all-seasonbanden 
is 33% langer dan bij de wagen met winterbanden.  
En de remweg van de auto met zomerbanden bleek 
maar liefst 127% langer!

BANDEN: ZOMER

SNELHEID: 80 KM/U

TEMPERATUUR: –6°C

REMAFSTAND: 125 M
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Je wagen in orde brengen voor de winter door 
winterwielen te laten monteren is net zo logisch 
als jezelf kleden naar de seizoenen. Ook onze 
eigen schoen- en kledingkeuze verschilt immers 
naargelang het buiten koud of warm is.

En je wagen andere rubberen ‘zolen’ aanmeten bied 
je niet alleen een betere grip op de weg dankzij het 
robuustere loopvlakpatroon, maar winterbanden 
zijn ook gemaakt uit een speciaal rubbermengsel 
dat zacht en flexibel blijft voor een goede grip bij 
lage temperaturen. Behalve een goede grip, is het 
natuurlijk belangrijk dat  jouw Volvo er het hele jaar 
door piekfijn uitziet. 

ER PIEKFIJN UITZIEN 
HET HELE JAAR DOOR

Hierboven wordt de XC90 afgebeeld met 21”-winterwielen 
met 8-spaaks-velg in kleur Diamond Cut/Silver.
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Hierboven wordt de XC90 afgebeeld met 22”-zomerwielen 
met 6-dubbelspaaks-velg in kleur Diamond Cut/Tech Black Matt.

Kiezen voor een complete ‘outfit’ uit het gamma 
van originele Volvo-winterwielen geeft je meteen de 
kans om je auto nog extra te personaliseren, door 
hem voor de winter een andere look aan te meten. 

Wil je een wat ruiger, eerder sportief of net wat 
dynamischer uitzicht? Ons aanbod aan originele 
Volvo-winterwielen biedt mogelijkheden naar ieders 
smaak. Zo ziet jouw Volvo er ook ‘s winters stijlvol 
uit op exclusief voor Volvo ontworpen winterwielen, 
wat jouw voorkeur ook is.
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VELGEN GEVEN  
EEN WAGEN  
KARAKTER

Originele Volvo-velgen worden ontworpen in  
harmonie met het unieke karakter van elk Volvo-
model, en worden door Volvo net zo grondig getest  
als alle andere originele Volvo-onderdelen. Hierdoor 
kunnen we garanderen dat ze over de juiste 
eigenschappen beschikken, onze kwaliteitsnormen 
halen, performant functioneren en tot in de puntjes 
zijn afgewerkt. Volvo Cars’ velgen zijn ook getest  
om sneeuwophoping te vermijden, zodat onbalans  
of negatieve gevolgen op het remsysteem  
voorkomen worden.

Het aerodynamische ontwerp van elke velg werd 
afgestemd op de specificaties van de verschillende 
Volvo-modellen. Dit betekent dat elke originele  
Volvo-velg, naast een boost voor hoe uw wagen eruit 
ziet, ook zal bijdragen aan een optimaal remvermogen  
en dito brandstofefficiëntie. 
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Expressief design, optische effecten en 
veeleisende tests. Volvo-velgen zijn al even 
doordacht als alle andere onderdelen van de auto, 
en wel om deze reden: ze geven de wagen extra 
karakter. Het designteam ontrafelt voor ons het 
geheim van de ultieme velg. 

In het designbureau van Volvo gonst het van de 
koortsachtige bedrijvigheid. Volvo vernieuwt 
de komende jaren immers al zijn bestaande 
modellen. Een vernieuwing die zichtbaar zal zijn 
in de gebruikte platformen, de motoren en – last 
but not least – het design. Bij elk nieuw model 
hoort ook een nieuwe collectie velgen. “Ik ben 
bijna uitsluitend bezig met het ontwerpen van 
velgen”, vertelt ontwerper Ole-Kristian Bjerke,  
en wijst daarbij naar een prikbord waaraan zowat 
50 schetsen van velgen hangen. “Zo starten we 
altijd. Met een heleboel ideeën, op zoek naar net 
die interessante details, die het karakter van de 
auto weerspiegelen. En dit prikbord is dan nog 
maar voor één enkel model.”

Het belang van een velg wordt hier dus zeer 
ernstig genomen. “De velg is een van de 
belangrijkste designelementen en heeft dan ook 
een zeer grote invloed op de look en uitstraling 
van een wagen. Er is een trend naar grotere 
velgen, omdat auto’s doorgaans steeds groter 
worden. Velgen geven een auto dan ook de juiste 
verhoudingen én karakter. Ik ken geen enkel 
voorbeeld waarbij een grotere velg de uitstraling 
van de wagen niet verbetert”, benadrukt 
Maximilian Missoni, Vice President Exterior 
Design.

Grotere velgen maken, brengt ook nieuwe 
uitdagingen mee, en dan vooral qua gewicht, 
want dat heeft een invloed op het verbruik en de 
classificatie van de auto. “We moeten creatief 
zijn en nieuwe technieken ontwikkelen die een 
velg groter doen lijken, zonder daarom altijd de 
diameter te vergroten en de velg zo zwaarder te 
maken”, weet Anders Myrberg, Design Manager 
Components. Variatie in het aantal spaken is 
zo’n techniek. Minder spaken betekent ook 
een lichtere velg, zowel qua gewicht als qua 
perceptie. “Sportwagens hebben meestal 
velgen met vijf spaken. Dat geeft een gevoel van 
lichtheid en snelheid. Een oneven aantal spaken 
zorgt voor een visuele onbalans, die positief 
wordt ervaren als dynamisch en in beweging”,  
vult Maximilian aan.

Hoe meer ononderbroken lijnen in de hele velg, 
hoe groter de velg lijkt. Bovendien werkt het 
team veel met gedraaide spaken, wat opnieuw 
een gevoel van dynamiek en beweging creëert. 

“De velg is een van de belangrijkste  
designelementen en heeft dan ook  

een zeer grote invloed op de look  
en uitstraling van een wagen.”  

Maximilian Missoni -  
Vice President Exterior Design
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Het team maakt kartonnen modellen om in een vroeg stadium  
van het ontwerpproces na te gaan hoe een velg er uit zal zien  

op een wagen. Op het archiefbeeld hiernaast brengt Ole-Kristian 
Bjerke een schijf aan met de print van een 6-dubbelspaaks velg 

op een ontwerpversie van de Volvo XC90. Op enkele meters 
afstand zie je amper het verschil met een echte velg.

Een ander design-element dat zijn intrede deed, 
is het zogenaamde diamantslijpen, waarbij 
het oppervlak van de velg wordt bewerkt en 
waardoor boeiende reflecties en contrasten 
ontstaan. De techniek geeft velgen een totaal 
nieuwe dimensie.

Duidelijke kenmerken geven aan de verschillende 
velgen voor elk nieuw model is zeer belangrijk. 
Voor elk model ontwerpt het designteam nieuwe 
velgen, winter- en zomerwielensets, voor wie 
zijn wagen helemaal wil personaliseren. “Velgen 
moeten steeds uitdagender en extremer zijn, of 
ze nu eerder sportief dan wel elegant zijn.
Ze trekken klanten aan die hun wagen een 
persoonlijke toets willen geven”, stelt Anders.

Wanneer het designteam de vereisten verneemt 
die bij een nieuw model horen, start een proces 
dat al gauw twee jaar duurt en resulteert in een 
nieuwe velg. Alle ideeën op het prikbord worden 
uitgepuurd tot enkele concrete ontwerpen, die 
we dan grondig evalueren. Het ontwerp wordt 
op karton geprint, dat dan rechtstreeks op de 

auto wordt gekleefd. Daarnaast wordt elk detail 
van het ontwerp ook minutieus en uiterst kritisch 
onderzocht in een digitale 3D-omgeving en 
uiteindelijk ook met echte prototypes. “Samen 
met de leverancier bestuderen we ook de sterkte 
van een velg”, gaat Ole-Kristian verder. Het 
doorgedreven testen en de hoge eisen die Volvo 
aan zijn velgen stelt, maken dat Volvo-velgen 
anders zijn dan andere velgen.  
“Onze velgen beantwoorden ook aan de hoge 
normen uit de sector. Velgen worden gebogen, 
getrild en onderworpen aan schokken uit 
verschillende hoeken. We testen ze dus in 
alle omstandigheden die ze mogelijk moeten 
doorstaan tijdens hun levensduur, zonder te 
breken”, verduidelijkt Anders.

“Onze aandacht voor details, het expressieve 
design en de strenge tests zullen blijven primeren 
bij het ontwerpen van velgen voor de komende 
modeljaren. Als het over het ontwerp van 
velgen gaat, is Volvo echt een koploper”, besluit 
Maximilian Missoni.
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Band en velg maken onlosmakelijk deel uit van 
één geheel: het wiel. Het kiezen van de juiste velg 
is dan ook net zo belangrijk als de juiste band om 
de rijeigenschappen van uw auto te optimaliseren. 
Uiteraard zijn velgen ook een middel om uw auto 
een eigen persoonlijke toets te geven, meteen 
de reden waarom Volvo een breed gamma aan 
aluminium velgen aanbiedt. 

Originele Volvo-velgen worden door Volvo op 
dezelfde grondige wijze ontworpen en getest 
als onze wagens en alle andere originele Volvo-
onderdelen. Deze tests worden uitgevoerd in 
Volvo’s state-of-the-art-testcentrum en zijn 
ontwikkeld om ervoor te zorgen dat alle onderdelen 
voldoen aan de wereldwijde normen met betrekking 
tot veiligheid, prestaties en duurzaamheid – dus 
niet louter aan de normering van individuele landen.
U bent dan ook zeker van velgen van de beste 
kwaliteit met de juiste eigenschappen en een 
hoogwaardige afwerking. Onze velgen zijn ook 
getest op eventuele sneeuwophoping tussen 
de spaken, wat tot onbalans of een slechter 
functioneren van de remmen zou kunnen leiden. 

CORRECTE MIX VAN MATERIALEN
De aluminium velgen van Volvo worden gemaakt uit 
een mix van verschillende metalen die de velgen de 
juiste eigenschappen moet geven.  
Een metaallegering van inferieure kwaliteit maakt 
de velg broos, met mogelijk barsten tot gevolg 
wanneer u door een put of tegen een stoeprand 
rijdt.

VENTILATIE EN WARMTEGELEIDING
Elke individuele velg moet beschikken over goede 
ventilatie-eigenschappen en de warmte op een 
efficiënte manier afvoeren. Als dat niet het geval 
is kunnen belangrijke veiligheidsfuncties in gevaar 
komen, met name de koeling van de remmen.

GEAVANCEERDE CORROSIEBESCHERMING
Velgen zonder goede corrosiebescherming zijn 
niet alleen brozer, ze kunnen ook sneller door o.a. 
strooizout worden aangetast waardoor ze valer 
worden en uw auto letterlijk en figuurlijk minder 
uitstraling heeft. Volvo maakt gebruik van een 
drielaags lakprocedé met een heldere vernis als 
afwerkingslaag. Om de corrosiebescherming 
naar een nog hoger niveau te tillen, wordt 
elke velg vooraf behandeld met een krachtig 
antiroestproduct als voorbereiding op het lakken.

NAAFCENTRERING VOOR OPTIMALE BALANS
Originele Volvo-velgen worden met een hoge 
mate van nauwkeurigheid rechtstreeks tegen 
de naaf gecentreerd. Gecombineerd met de 
minimale toleranties voor afwijking op de run-
out en perfecte rondheid van de velg zorgt dit 
voor een onovertroffen wielbalans. Niet-originele 
velgen moeten vaak op wagens van verschillende 
automerken gemonteerd kunnen worden, zodat 
ze doorgaans gecentreerd worden met een 
adapter of met de wielbouten en daardoor 
nooit uitmuntende precisie of prestaties 
zullen kunnen bieden. 

EU-TYPEGOEDKEURING
Overeenkomstig de EU-richtlijn voor 
de ‘Whole Vehicle Approval’ is het 
de verantwoordelijkheid van iedere 
autofabrikant om te bepalen welke wielen 
goedgekeurd zijn voor ieder automodel. 
Het is dus de combinatie van band en velg 
die wordt goedgekeurd. De ‘Whole Vehicle 
Approval’ geldt sinds 1997 voor alle nieuwe 
Volvo’s. Op het gelijkvormigheidsattest van de 
wagen (C.O.C. of Certificate of Conformity) staat 
steeds aangegeven welke banden- en velgmaten 
voor die specifieke wagen gehomologeerd zijn.

WIEL = BAND + VELG 
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20" 5 DUBBELE SPAKEN
Diamond Cut / Matt Black

19” 5 SPAKEN
Diamond Cut / 
Black

20" 5 DRIEDUBBELE  
SPAKEN
Diamond Cut /  
Matt Black

16” 5 SPAKEN 
Diamond Cut / Black 22” 10 OPEN SPAKEN

Diamond Cut / Black

ALTERNATIEVE MATEN
Wanneer een eigenaar zijn gading niet vindt in de voor 
zijn wagen aangeboden wielensets, staat het hem 
steeds vrij om banden en velgen van eigen voorkeur te 
kiezen, evenwel op eigen verantwoordelijkheid! 
Daarom biedt Volvo een ruim aanbod aan wielensets 
aan, om ervoor te zorgen dat u het uitzicht van uw 
wagen aan uw smaak kunt aanpassen zonder dat 
daarbij uw veiligheid in het gedrang komt.  
De Volvo-wielensets in deze catalogus zijn 
immers steeds conform de toegelaten velg- 
en bandcombinaties, zoals vermeld op het 
gelijkvormigheidsattest (C.O.C.).
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DEZE VEILIGHEIDSSYSTEMEN  
AAN BOORD REKENEN OP OPTIMAAL  
PRESTERENDE BANDEN

Waarom zijn de juiste banden zo belangrijk? 
Simpel: omdat de banden de enige contactpunten 
zijn tussen de auto en de weg. Dit betekent dat er 
in de vier contactzones – elk van deze contact-
zones is niet groter dan een handpalm – interactie 
plaatsvindt tussen verschillende factoren, zoals 
de rijkwaliteiten van de wagen, de rijgewoontes 

van de bestuurder en de staat van het wegdek.  
En omdat de banden de ultieme link zijn tussen de 
auto en de weg, kunnen slecht presterende 
banden ook de veiligheidssystemen van de  
wagen op een nadelige manier beïnvloeden.  
Het belang van een juiste bandenkeuze is dan  
ook duidelijk.

ESC (Electronic Stability Control)

ABS 

Lane Keeping Aid ACC (Adaptive Cruise Control)

City Safety

Rear Collision Warning
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Large Animal Detection

City Safety met stuurhulp

Oncoming Mitigation door automatisch remmen

Pilot Assist

Run-off Road Mitigation

Oncoming Lane Mitigation

Pedestrian Detection

BLIS (Blind Spot Information System) met stuurhulp

Cyclist Detection
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WAT U MOET WETEN 
OVER BANDEN

Banden zijn net als chauffeurs: ze zijn allemaal 
anders. Een nieuwe band is het resultaat van een 
compromis tussen verschillende kwaliteitseisen. 
Uiteraard zijn veiligheid en duurzaamheid heel 
belangrijk, maar we weten ook dat verschillende 
types bestuurders verschillende voorkeuren 
hebben wat hun banden betreft. De ene 
bestuurder hecht meer belang aan een laag 
rolgeluid, maar u kunt evengoed stabiliteit, 
comfort of milieuvriendelijkheid hoog op uw 
prioriteitenlijst zetten. De juiste band vinden is 
een kwestie van de juiste balans vinden tussen 
uw rijgewoontes, uw type wagen en de staat van 
de weg.

WELKE BANDENT YPES ZIJN ER?
Banden verschillen omdat verschillende auto’s 
verschillende vereisten hebben. 
Ze worden meestal verdeeld in vier categorieën:
• Premiumbanden met goede prestaties bij 

gemiddeld rijgedrag.
• Sportbanden met kwaliteiten voor sportiever 

en veeleisender rijden.
• SUV-banden zijn banden die voldoen aan de 

uitdagingen op onverharde wegen.
• Banden met lage rolweerstand en dus 

verminderde wrijving om brandstof te 
besparen.

ZOEK HET VOLVO-MERK TEKEN
De banden op een nieuwe Volvo werden ontwikkeld 
om perfect bij dat specifieke model te passen. 
Volvo Cars werkt samen met gereputeerde 
bandenleveranciers om voor elk model banden op 
maat te ontwikkelen. Vaak zijn deze banden pas 
volledig geoptimaliseerd na verschillende  
ontwerp- en testrondes. Bij de nieuwste generaties 
Volvo-wagens hebben de banden een  
VOL-merkteken aan de zijkant. Wanneer ze 
vervangen worden, is het belangrijk dat de 
nieuwe banden ook dit merkteken hebben, 
opdat de eigenschappen, het comfort en het 
brandstofverbruik van de wagen behouden blijven. 
Banden zonder dit merkteken kunnen andere 
kenmerken hebben, ook als het type band en de 
afmetingen dezelfde zijn. Banden met een  
VOL-merkteken kunt u bij uw Volvo-verdeler 
bestellen.
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KWALITEITEN VERSCHILLEN  
VAN BAND TOT BAND
Bandenfabrikanten moeten steeds 
compromissen sluiten, want bepaalde 
eigenschappen van banden vallen nu eenmaal 
niet met mekaar te combineren. Zo biedt een 
band met een zachter rubbermengsel beduidend 
meer grip, maar zal hij ook sneller verslijten.

WELKE K ARAK TERISTIEKEN EN 
EIGENSCHAPPEN ZIJN WENSELIJK 
IN BANDEN?
• stabiliteit bij hoge snelheid
• goede reactie op het stuurgedrag
• grip op nat en droog wegdek  

(en voor winterbanden: op sneeuw en ijs)
• een zo kort mogelijke remafstand
• lange levensduur 
• laag brandstofverbruik
• een comfortabel aanvoelen 
• weinig (intern en extern) rolgeluid 
• milieuvriendelijkheid

WELKE BAND PAST BIJ  
WELKE WAGEN/BESTUURDER?
Elke band heeft een specifiek karkas  
(de basisconstructie), loopvlak en 
rubbermengsel terwijl ook de afmetingen 
van de band uniek zijn. Het is de unieke 
combinatie van al deze factoren die er voor 
zorgt dat een band op sommige vlakken 
beter presteert dan een andere band. Elke 
band biedt immers een compromis tussen de 
verschillende eigenschappen. Zo kan je als klant 
voorrang geven aan bepaalde eigenschappen 
en kwaliteiten van een band. Sportievere 
chauffeurs kiezen voor de band met de meeste 
grip, maar misschien vindt u een zo laag 
mogelijk verbruik wel belangrijker en kiest u 
voor een ecoband met een lage rolweerstand. 
Nog anderen geven voorrang aan banden die 
het regenwater perfect afvoeren.

WIJ KENNEN UW AUTO  
EN DE BANDEN DIE ER OP PASSEN
Bij Volvo kennen we elk van onze modellen door 
en door. Koppel die kennis aan onze uitgebreide 
tests van banden en u mag er zeker van zijn dat 
wij u het beste advies kunnen geven. Wanneer u 
bij uw Volvo-verdeler aanklopt voor goede raad, 
kan u erop vertrouwen dat hij u wielen en banden 
zal aanbevelen die – in overeenstemming met de 
hoge veiligheidseisen van Volvo – in elk seizoen 
het beste uit uw Volvo naar boven halen.

LEVENSDUUR VAN BANDEN
Rijstijl en snelheid beïnvloeden de levensduur van 
een band voor ongeveer 30%, seizoensverschillen 
hebben een impact van 30% en het type wagen 
bepaalt de levensduur voor ongeveer 20%. De 
resterende 20% wordt beïnvloed door het type 
wegdek waarop u meestal rijdt en de inherente 
duurzaamheid van een band. Een agressieve 
rijstijl kan tot 100% verantwoordelijk zijn voor de 
slijtage van een band. Belangrijk om weten is dat 
winterbanden sneller verslijten als het warm is.

CONTACTZONE VAN DE BAND  
MET HET WEGOPPERVL AK  
BIJ 3 MM WATER OP HET WEGDEK

PROFIELDIEPTE 
SNELHEID

NIEUWE BAND
8 MM

VEILIGHEIDSAAN-
BEVELING 4 MM

VERSLETEN  
LOOPVLAK 1.6 MM

75 KM/U

74 % 58 % 16 %

125 KM/U

57 % 11% 6 %
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PROFIELDIEPTE
Niet alleen in landen waar de winters streng zijn 
met veel sneeuw en ijs – maar ook bij ons –  
is het van essentieel belang dat bestuurders de 
profieldiepte van zowel hun zomerbanden als  
hun winterbanden regelmatig controleren.  
De groeven in een nieuwe winterband zijn 9-10 
mm diep, bij een nieuwe zomerband bedraagt de 
profieldiepte 7-8 mm. Controleer de profieldiepte 
op de plaats waar de band het meest versleten 
is. Wanneer de groeven nog slechts 3 mm diep 
zijn, verhoogt de kans op aquaplaning drastisch, 
zeker bij moderne banden met een wijder profiel. 
Ook de remprestaties op een nat wegdek zijn 
merkbaar slechter met (bijna) versleten banden. 
Winterbanden met een profieldiepte van minder 
dan 5 mm horen niet eens meer als winterbanden 
beschouwd te worden!

VELGEN REINIGEN
Reinig uw velgen en banden met een sopje  
en een spons. Als het vuil te hardnekkig is,  
kunt u de velgen schoonmaken met een spray 
om verchroomde of metalen oppervlakken te 
reinigen. Een hogedrukreiniger is ideaal om het 
vuil uit alle hoekjes, kantjes en groefjes te krijgen, 
maar met een kleine borstel of een tandenborstel 
kunt u ook de moeilijkst bereikbare plekjes 
schoonmaken.

BANDENWISSEL
Zorg er bij het wisselen van de wielen voor dat de 
minst versleten banden – de beste banden dus – 
achteraan worden gemonteerd. Dit om te 
voorkomen dat de achterwielen grip verliezen, 
het grootste risico van rijden met versleten 
banden. 

WAT KAN U 
ZELF CONTROLEREN?
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DE JUISTE BANDENSPANNING  
IS BELANGRIJK
Banden met de juiste luchtdruk verhogen de 
rijveiligheid, besparen brandstof en verlengen de 
levensduur van de banden. De banden- 
spanning heeft daarnaast ook een invloed 
op de wegligging, het reiscomfort en het 
rijgeluid. De bandenspanning neemt sowieso 
geleidelijk af, maar wordt ook beïnvloed door 
de omgevingstemperatuur. Bij een te lage 
bandenspanning zal uw wagen niet alleen meer 
verbruiken en een minder stabiele wegligging 
hebben, ook kunnen de banden oververhitten en 
beschadigd raken en zullen ze sowieso sneller 
verslijten. In de handleiding van uw wagen en op
het bandenspanningslabel op de deurstijl aan
de bestuurderszijde (tussen het frame en de
achterdeur) vindt u de aanbevolen bandenspanning
bij verschillende belastingen en rijsnelheden, en bij
een omgevingstemperatuur van 20°C. Zorg dat de
banden op uw wagen steeds opgepompt zijn tot de
aanbevolen spanning. Bij een lichte lading  
(max. 3 personen) en een snelheid tot 160 km/u kan 
de ECO-bandenspanning ingesteld worden voor een 
optimaal brandstofverbruik. Geeft u echter de voorkeur 
aan maximaal comfort en een minimaal rolgeluid, 
kies dan voor de lagere comfort-bandenspanning. 

Controleer de bandenspanning maandelijks,  
als de banden ‘koud’ zijn (banden waarmee 
minimaal 2 uur niet gereden is) en bij voorkeur  
bij kamertemperatuur, bijvoorbeeld in de garage.  
Als de bandendruk ‘s winters buiten wordt 
gecontroleerd kan deze te laag zijn, aangezien 
banden meer lucht moeten bevatten wanneer het 
koud is. 10°C verschil in omgevingstemperatuur 
vertaalt zich in een drukverschil van 0,1 bar  
(10 kPa). Winterbanden hebben  
(omwille van de andere rubbersamenstelling  
en het diepere profiel) een hogere 
bandenspanning nodig, tel daarom bij de 
aangegeven bandenspanning 0,2 bar extra.  
Na ongeveer anderhalve kilometer te hebben 
gereden, worden banden beschouwd als ‘warm’ 
en is de bandenspanning toegenomen. Moet u 
een langere afstand afleggen om uw banden op 
te pompen, controleer en noteer dan voor vertrek 
de ‘koude’ bandenspanning, zodat u naderhand 
dezelfde marge kan gebruiken om bij uw ‘warme’ 
banden toch tot de correcte bandenspanning op  
te pompen. Vergeet – indien van toepassing –  
het reservewiel niet!
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DEZELFDE BANDEN OP  
ALLE VIER DE WIELEN
Kiest u ervoor om slechts twee van de vier 
banden van de auto te vervangen, laat dan  
altijd exact dezelfde banden monteren als  
de twee banden die op de auto blijven zitten.  
Dus banden van dezelfde fabrikant,  
met hetzelfde profiel en identieke aanduidingen.  
Het gebruik van verschillende bandentypes  
kan voor onvoorspelbaar rijgedrag zorgen.

DRAAIRICHTING
Als de banden een specifieke draairichting 
hebben, dan duidt een pijl op de flank van de 
band deze draairichting aan. Zorg ervoor dat 
alle banden correct gemonteerd zijn.

VERGRENDELBARE WIELBOUTEN
Een eenvoudige manier om diefstal van uw 
aluminium velgen te voorkomen is ze laten 
monteren met vergrendelbare wielbouten.  
Uw Volvo-verdeler beschikt over vergrendelbare 
wielbouten die specifiek voor Volvo werden 
ontwikkeld.

SNEEUWKET TINGEN OF 
SNEEUWSOKKEN
Om zeker te zijn dat uw wagen betrouwbare 
grip biedt in winterse omstandigheden 
met sneeuw en ijs kunt u het gebruik van 
sneeuwkettingen of ‘sneeuwsokken’ 
overwegen. Gebruik steeds originele Volvo-
sneeuwkettingen – ontwikkeld voor elk type 
Volvo met de juiste velg- en bandenmaten –  
om schade aan bijvoorbeeld wielkasten 
te voorkomen. Volvo-sneeuwkettingen 
zijn speciaal ontwikkeld voor de diverse 
bandenmaten en bieden het voordeel dat ze 
niet aan de binnenkant van de band bevestigd 
worden en dus geen ruimte innemen die nodig 
is voor grotere banden. Oefen het omleggen 
van sneeuwkettingen thuis al tot u het vlot in de 
vingers hebt, dit bespaart u onderweg naar uw 
winterbestemming veel tijd en frustratie.

Ook ‘sneeuwsokken’ of ‘wielhoezen’ zorgen voor 
meer grip en wrijving op lastige winterwegen.  
De sok wordt eenvoudig om het wiel gemonteerd, 
beschadigt de velgen niet, neemt weinig plaats in 
en kan worden hergebruikt. Sneeuwsokken zijn 
dan wel gebruiksvriendelijker dan 
sneeuwkettingen, daar staat tegenover dat ze 
minder grip bieden en ook minder slijtvast zijn 
(rijden om met grind bestrooide wegen beschadigt 
de sneeuwsokken). De AutoSock vormt daarom 
geen alternatief voor sneeuwkettingen in landen 
waar het gebruik van sneeuwkettingen een 
wettelijke verplichting is, zoals Zwitserland en 
Oostenrijk. 

BANDENOPSLAG
Banden op de correcte manier bewaren 
verhoogt de levensduur en de duurzaamheid 
ervan. Banden die op velgen gemonteerd 
zijn – maar niet worden gebruikt – horen 
opgeslagen te worden in een donkere, droge 
en koele ruimte. Ze dienen liggend opgeslagen 
te worden om er voor te zorgen dat ze hun 
ronde vorm behouden. Was vuil en strooizout 
eerst weg om de levensduur van de banden te 
verlengen. U kunt het uzelf ook gemakkelijk 
maken en uw zomerbanden laten overwinteren 
bij uw Volvo-verdeler, waar in de zomer ook 
uw winterbanden kunnen worden opgeslagen. 
Elke Volvo-verdeler biedt een ‘bandenhotel’ 
aan: zij verzorgen het wisselen van de wielen, 
controleren de staat van de banden, checken 
de bandenspanning en de profieldiepte, bieden 
een verzekerde bandenopslag en kunnen uw 
wielenset ook voor u reinigen. Vraag uw  
Volvo-verdeler naar de precieze mogelijkheden 
en voorwaarden.
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1. 
Volvo selecteerde de beste banden van de gerenomeerde 

bandenmerken en combineerde die met originele 
aluminium Volvo-velgen van hoge kwaliteit die de juiste 

eigenschappen, kwaliteit en afwerking bieden.

2. 
Alle winterbanden zijn uitgebreid getest door Volvo, op alle 
Volvo-modellen en in extreme winterse omstandigheden.

3. 
We kunnen winterwielen aanbevelen die niet alleen 

ontworpen zijn voor jouw specifieke Volvo-model, maar die 
ook passen bij jouw smaak, rijstijl en de omstandigheden 

waarin je het vaakst onderweg bent.

4. 
Alleen originele Volvo-winterwielen bieden een uitgekiende 

combinatie van banden en velgen, die niet alleen jouw 
rijcomfort verbeteren maar ook het uitzicht van jouw Volvo.

5. 
In tegenstelling tot zomerbanden blijft het rubber in 

winterbanden zacht en flexibel wanneer de temperatuur 
onder de 7 graden duikt. Het loopvlakpatroon is zorgvuldig 
ontworpen voor een betere grip op sneeuw en ijs en voert 

ook beter water en smeltende sneeuw af.

6.
Onze Volvo-verdelers bieden de mogelijkheid uw 2e wielenset 

voor u te stockeren wanneer u ze niet gebruikt. De wielen 
worden veilig en verzekerd opgeslagen, uw banden en velgen 

worden gecontroleerd en we kunnen uw wielenset ook  
voor u reinigen.

“Waarom zou ik een originele 
Volvo-winterwielenset 

kopen?”
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“Waarom moet ik nu eigenlijk winterwielen kopen? 
Waarom kan ik niet gewoon het hele jaar  

door met dezelfde banden rijden?”
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KIJK, VERGELIJK 
EN MAAK UW KEUZE
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‘VOLVO 
WHEELS’ APP

Met de Volvo Wheels-app 
merkt u hoeveel verschil een 
nieuwe wielenset voor uw 
Volvo kan maken. Kies uw 
Volvo-model en swipe door 
de beschikbare zomer- en 
winterwielen.

Velgen gevonden die u 
bevallen? Toon de foto aan 
uw Volvo-verdeler om ze te 
bestellen. 

Kan u niet kiezen? Deel de 
foto op Facebook en laat uw 
vrienden u helpen bij uw keuze! 

ORIGINELE  
VOLVO-ACCESSOIRES
Bent u al een trotse Volvo-rijder, en wilt u de velgen 
uit deze catalogus van naderbij bekijken?

DAT KAN! OP ACCESSORIES.VOLVOCARS.COM 
TOONT DE TAB ‘WIELEN’ U ONZE ORIGINELE 
ALUMINIUM VOLVO-VELGEN IN DETAIL!

CAR CONFIGURATOR
Configureer uw favoriete Volvo online met onze 
handige ‘car configurator’.

U kiest het model en de uitrusting die het best bij u 
past, maar ook qua design kan u vele kanten uit.
Uw favoriete velgen kunnen de uitstraling van uw 
Volvo compleet veranderen en maken het plaatje af!
 
U VINDT ONZE ‘CAR CONFIGUR ATOR’ OP 
VOLVOCARS.BE/CONFIGUREER

SCAN DE QR-CODE EN DOWNLOAD  
DE 'VOLVO WHEELS' APP GRATIS VIA  

DE APPLE APP STORE OF GOOGLE PLAY
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Voor Volvo zijn banden geen bijzaak. Voor ons is het logisch dat de keuze van de juiste 
band essentieel is in het ontwikkelingsproces van een nieuwe wagen, precies omdat 
een band de rijeigenschappen van een auto sterk beïnvloedt. We testen een groot 
aantal banden van bandenmerken van over de hele wereld. Banden die voldoen aan 
onze hoge kwaliteitseisen kunnen worden gebruikt bij de montage van nieuwe Volvo’s 
of worden aangeraden door Volvo als uw banden aan vervanging toe zijn. Het spreekt 
voor zich dat we de laatste evoluties in de bandenwereld op de voet volgen en alle 
nieuwe producten testen in functie van het gebruik op onze wagens.

WE WERKEN SAMEN 
MET DE BESTEN

CONTINENTAL Deze Duitse bandenproducent levert 
over de hele wereld banden voor alle mogelijke types van 
personenwagens, SUV’s, bestelwagens, motoren en fietsen. 
Continental-banden bieden een prima contact tussen voertuig 
en wegdek en dat in alle weersomstandigheden. Hoewel aan 
verschillende banden andere eisen worden gesteld, blijft de 
veiligheid steeds prioriteit nummer één. 

PIRELLI Pirelli is befaamd om zijn performante banden.  
Om zijn positie aan de top te handhaven investeert het Italiaans 
bedrijf jaarlijks drie procent van zijn omzet in de ontwikkeling van 
nieuwe producten, wat een van de hoogste investeringsniveaus 
is binnen de bandenindustrie. Door de kwaliteit van de Pirelli-
producten constant te verbeteren op vlak van prestaties, veiligheid 
en ecologische impact willen de Italianen de concurrentie een stapje 
voor blijven.
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MICHELIN Als een van de grootste bandenfabrikanten ter wereld, 
zet Michelin zich in voor een steeds betere mobiliteit en wil daarbij 
meerwaarde creëren. Het doet dit met respect voor de mens, de 
klanten, de aandeelhouders, het milieu en de feiten. 
Al sinds 1889 innoveert Michelin voortdurend om de mobiliteit van 
mensen en goederen te verbeteren.

NOKIAN TYRES In 1934 produceerde Nokian Tyres als 
eerste ter wereld winterbanden. Intussen maakt deze Finse 
bandenproducent al meer dan 75 jaar winterbanden die extreme 
winterse omstandigheden succesvol kunnen doorstaan. Elke 
Nokian-winterband voldoet aan de strengste eisen met betrekking 
tot wegligging, rijeigenschappen op natte en besneeuwde wegen en 
veiligheid in barre winterse condities. Naast hun jarenlange ervaring 
blijft Nokian Tyres innoveren, zodat bestuurders elk seizoen op hun 
banden kunnen vertrouwen. 
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WA NNEER Z I J N WIELEN M E T T P MS 
VEREIST?
Wielen voor V60 Twin Engine (voorheen Plug-in 
Hybrid) en Volvo XC90 (enkel modeljaar 2016) 
moeten uitgerust zijn met het TPMS-systeem om 
de bandenspanning te controleren. 
Dit geldt ook voor alle Volvo’s die gebouwd zijn  
in 2014 tussen week 28 en 40.

HET MERKTEKEN VAN 
EEN ECHTE WINTERBAND
Dankzij de Europese berg-met-sneeuwvlok-
markering is het eenvoudig om te controleren  
of een band een echte winterband is of niet. 
Het berg-met-sneeuwvloksymbool, ook wel 
alpinesymbool of 3PMSF (3 Peak Mountain  
Snow Flake) genoemd, mag alleen worden gebruikt 
als de band minimale prestatienormen haalt op 
sneeuw: de zogenoemde ‘snow grip index’ of  
grip-op-sneeuwindex. De ‘Mud&Snow’-markering 
(M+S) wordt al jaren gebruikt op winterbanden, 
maar is niet gerelateerd aan minimale 
prestatienormen. Banden die alleen de M+S-
markering dragen, halen de minimale  
grip-op-sneeuwnormen dus mogelijk niet en  
worden daarom eerder gezien als 
vierseizoenenbanden. Zoek dus naar zowel  
de M+S-markering als het berg-met-
sneeuwvloksymbool om zeker te zijn dat 
het om echt winterbanden gaat.
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BANDENCODES UITGELEGD

BANDENMAAT

In dit voorbeeld is de bandenmaat 
255/40 R 19.
• De eerste drie cijfers geven de 

breedte van de band aan,  
hier 255 mm.

• De tweede cijfergroep geeft de 
verhouding aan tussen de breedte 
en de hoogte van de band. In dit 
geval ‘40’, wat betekent dat de 
hoogte van de band 40% van de 
255 mm breedte bedraagt.

• De letter ‘R’ geeft aan dat het om 
een radiaalband gaat.

• Het getal ‘19’ duidt op de te  
gebruiken velgmaat,  
hier 19 duim (19”).

DRAAGVERMOGEN EN SNELHEIDSINDEX

•  ‘100’ is de laadindex die aangeeft dat deze band een belasting van 800 kg aankan.
• De letter ‘V’ is de snelheidsindex van de band, die aanduidt dat deze band een 

maximale snelheid van 240 km/u aankan. 
 
 
 

• Bij een verstevigde band met extra hoog draagvermogen, staan achter de 
snelheidsindex de letters ‘XL’. Dit betekent dat bij deze band de gewichtscode  
hoger is dan bij banden zonder ‘XL’-aanduiding.

Index P Q R S T H V W Y ZR

max. 
km/u

150 160 170 180 190 210 240 270 300 > 240

BELASTING
EN BANDENDRUK

Maximale belasting en  
maximale bandenspanning. 

E-MARKERING

De E-markering geeft  
aan dat deze band 
gehomologeerd is voor 
gebruik binnen de  
Europese Unie.  
De letter ‘S’ staat voor 
‘sound’ (geluid) en moet  
op deze manier samen  
met de E-markering  
worden vermeld op  
de band.

DRAAIRICHTING

Bij sommige banden geeft 
een looprichtingspijl aan 
dat de band een specifieke  
rolrichting heeft.

TL-MARKERING

‘TL’ staat voor ‘tubeless’, 
de band wordt dus opgeblazen 
zonder binnenband.

PRODUCTIECODE

De productiecode geeft aan 
wanneer de band geproduceerd is. 
Deze productiecode dient enkel als 
middel tot kwaliteitscontrole en is 
dus geen ‘houdbaarheidsdatum’ 
van de band. 

GOEDGEKEURD  
ALS WINTERBAND
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MET EEN GERUST HART OP VAKANTIE OF WEEKENDTRIP VERTREKKEN, BEGINT BIJ DE JUISTE 
UITRUSTING VOOR UW AUTO. OMDAT DE WEERSOMSTANDIGHEDEN IN DE ONS OMRINGENDE 
LANDEN AARDIG KUNNEN VERSCHILLEN, ZIJN OOK DE WETTELIJKE NORMEN EN VEREISTEN ER 
ANDERS. 

Vermoedelijk wist u al dat winterbanden en fluovestjes in veel landen verplicht zijn? Maar in sommige landen is 
het ook verplicht om als brildrager een reservebril aan boord te hebben. Bovendien geldt in sommige landen 
een wettelijke minimumprofieldiepte voor de banden. Sowieso verliest een winterband met minder dan 4 mm 
profieldiepte zijn grip en winterse eigenschappen...

Check daarom zeker voor uw vertrek welke wettelijke minimumverplichtingen gelden in het land van 
bestemming, maar ook in de landen die u onderweg doorkruist. De wettelijke minimumverplichtingen gelden 
voor de inwoners van het desbetreffende land, en al zijn de verplichtingen voor niet-inwoners mogelijk minder 
strikt, toch leidt dit soms tot discussie met de lokale politie in geval van pech of een ongeval. 

Daarom raadt Volvo sterk aan om - ook wanneer het niet wettelijk verplicht is - steeds veiligheidshesjes voor 
alle inzittenden, een geldige brandblusser, een gevarendriehoek, een recente verbanddoos en een set 
reservelampjes aan boord te hebben. Leg ze ook binnen handbereik en niet in de kofferruimte.  
Ze zijn immers niet bereikbaar als uw kofferruimte gevuld is met bagage! 

VEILIG OP REIS
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MET EEN COMPLETE WINTERWIELENSET MET ALUMINIUM  
V E LG E N  E N  W I N T E R B A N D E N  Z I E T  U W  WA G E N  E R  O O K  
‘S WINTERS STIJLVOL UIT. MAAR OOK MET ONZE ANDERE STYLING- 
ACCESSOIRES ZET U UW VOLVO HELEMAAL NAAR UW HAND. 

Vraag uw Volvo-verdeler naar de accessoirecatalogus of  
ontdek onze accessoires op accessories.volvocars.com.

STIJLVOL OP VAKANTIE

Volvo heeft een ruim assortiment accessoires, die u op weg naar de sneeuw  
of de zon net dat tikkeltje meer comfort bezorgen én uw Volvo een 
persoonlijke touch geven. Denk maar aan de mediaserver die de kilometers 
voorbij laat vliegen voor passagiers op de achterbank, of een aërodynamische 
en ruime dakbox waar u 's winters ski’s en 's zomers extra bagage in  
kwijt kunt. 
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VCBNL-306001.1-09/18

VOLVOCARS.BE/WIELENSETS

Adviesprijzen  geldig  vanaf  1  september  2018  tot  31  augustus  2019,  en  ter  vervanging  van  alle  voorgaande.  Alle  adviesprijzen  inclusief  21%  btw  en  Recytyre-
taksen,  exclusief  montage  (tenzij  anders  vermeld)  en  onder  voorbehoud  van  drukfouten,  vergissingen  of  wijzigingen  in  de  productspecificaties  sinds  het  ter  
perse  gaan  van  deze  catalogus.  De  adviesprijs  van  een  complete  wielenset  is  afhankelijk  van  de  gemonteerde  banden  en  het  al  dan  niet  aanwezig  zijn  van  
TPMS-sensoren.  Aanbod  geldig  zolang  de  voorraad  strekt.  Wijzigingen  zonder  voorafgaande  kennisgeving  in  specificaties  en  prijzen  voorbehouden.  Een  originele  
Volvo-wielenset  bestaat  uit  4  complete  wielen:  velgen  en  banden.  De  wielen  afgebeeld  in  deze  catalogus  hebben  betrekking  op  de  huidige  productiemodellen.   
De  gebruikte  afbeeldingen  zijn  indicatief,  het  eigenlijke  product  kan  afwijken.  Vraag  uw  Volvo-verdeler  naar  de  meest  actuele  informatie.

Milieu-informatie  (KB  19/03/2004):  zie volvocars.be
v.u.:  Eva  Loeckx  •  maatschappelijke  zetel:  Volvo  Car  Belgium  nv,  John  Kennedylaan  25,  BE-9000  Gent
•  exploitatiezetel:  Volvo  Car  Belux,  Hunderenveldlaan  10,  BE-1082  Sint-Agatha-Berchem                                                               


