
 
 
 
 

Draag je steent je bij  door de spanning erin te houden. Voor jouw vei l igheid  en die 
van andere weggebruikers ,  het milieu,  de kwal iteit  van de banden en het  besparen 
van brandstofkosten.   
 
 
 
 
Zo draag j i j  je  steent je b i j  aan:  

 

VEILIGHEID.   

Je r i jdt  ve i l iger  

DUURZAAMHEID.    

Het is  beter  voor  het  mil ieu 

De reden om de bandenspanning iedere 2 
maanden te meten is jouw veiligheid en die van 
andere weggebruikers. Zachte banden maken 
namelijk minder contact met het wegdek, 
waardoor de band minder grip heeft en een 
slechtere wegligging. Ook heb je met te zachte 
banden een langere remweg, eerder een klapband 
en meer kans op aquaplanning. Het recept voor 
een ongeluk dus! 

Hoe meer brandstof de auto verbruikt, hoe meer 
uitlaatgassen er in de lucht komen. Denk aan 
fijnstof, roet en stikstofoxiden. Alles behalve goed 
voor het milieu en de gezondheid. 

KWALITEIT .    

Banden gaan langer mee 

KOSTENBESPARING .    

Je verbru ik t minder brandstof  

Wie rijdt op banden met een te hoge of een te 
lage bandspanning, moet eerder een set nieuwe 
banden aanschaffen. De banden slijten dan 
namelijk sneller. Bij een te hoge bandenspanning 
slijt het middelgedeelte van de band snel en bij 
een te lage bandenspanning de buitenranden. 
Met de juiste bandenspanning gaan de banden 
dus veel langer mee en besparen we ook weer 
geld. 

Niet schrikken: door op te zachte banden te rijden, 
ben je per jaar zo’n € 150,- meer aan brandstof 
kwijt. Bij banden met te weinig spanning, moet de 
motor van de auto harder werken en dat kost meer 
brandstof. Regelmatig de bandenspanning meten 
is dus een hele makkelijke manier om geld te 
besparen. Katsjing! 

 
Zo herken je de juiste, lage of te hoge bandenspanning: 

 
 

GRIP OP DE WEG MET DE JUISTE 

BANDENSPANNING. 

Controleer elke 2 maanden de bandenspanning van de auto  


