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Oplossingen voor toekomstige trends

eMobiliteit

Duurzaamheid (Strategie die verder gaat dan regelgeving)

Autonoom
vrachtvervoer

EU-Taxonomie
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Belangrijkste uitdagingen

Eisen aan banden

TCO pariteit ICE/BEV*

Brandstof/energie kosten

Duurzaamheid

Geluidsemissies

Brandstofefficiëntie

Arbeidskosten

Kostenconcurrentie

Chauffeurstekort

eMobiliteit EU Taxonomie Autonoom Vrachtvervoer

* BEV: battery electric vehicle

* ICE: internal combustion engines



Duurzaamheid @ Banden
Omvat alle fasen van de waardeketen

DUURZAME MATERIALEN EN 

VERANTWOORDE BRONNEN

GROENE 

BEDRIJFSPROCESSEN

LAGE/ZERO EMISSIE 

GEBRUIKSFASE

EINDE LEVENSDUUR 

VERNIEUWING EN

RECYCLING 

Oplossingen

voor circulaire

economie
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Stijgende brandstofkosten en hun invloed op TCO 

Brandstofkosten verder 

omhoog door CO2-heffing, 

Investeren in e-trucks 

(accu's) loont steeds 

meer

Adapted from Volvo Trucks Capital 

Market Days, 2020

Chauffeurr + admin + overige Voertuig Reparatie & onderhoud

Financiering & verzekering Brandstof of electriciteit Accu

Vermoedelijke verhoging
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Impact van beleidsmaatregelen op TCO
TCO-pariteit tussen diesel en elektrische vrachtwagens verwacht binnen dit decennium

Tijdlijn kostenpariteit

van elektrische voertuigen met

diesel in Europa.

Lange afstand

(500 km)

Stedelijke afstand

(500 km)

Regionale afstand

(500 km)

European Federation for

Transport and Environment, 2020



Invloed van banden met betrekking tot TCO
Banden zijn goed voor 2% maar beïnvloeden 27% van de bedrijfskosten van een wagenpark.

LODC

9 - 12 %

Afschrijving 6 - 10%

Overhead 

(staff & mtrl)

3 - 5%
Onderhoud & 

Reparatie

3 - 8 %

Insurance

14 - 19.7%

Niet 

brandstofbelastingen, 

toeslagen en tolgelden

1%

Belang

2%
Banden

1 - 8.8%

Anders

21 - 35%

Bestuurder

20%
Brandstof & additieven

Long-haul Europe*
*regional variations may apply

De LODC bestaan uit alle kosten 

die door banden worden 

beïnvloed.



eMOBILITEIT EN 
BANDENPRESTATIES



3 Kenmerken van elektrische 

voertuigen zorgen voor meer 

frictie bij banden en  hierdoor 

voor hogere slijtage – en 

lager kilometerrendement.

Wat zijn kritische voorwaarden voor banden van e-Voertuigen?

Directe aandrijving

Hoger koppel en

acceleratie

Rijden met één 

pedaal (recuperatie)



De speciale eisen van BEV's leiden 

tot een aanzienlijk minder 

kilometerrendement.

Om dit te compenseren zorgt de 

nieuwe Hybrid HS/HD5 tot 20% 

meer kilometers.

Verschil in bandenprestaties ICE/BEV

RIJ CONDITIESConstant Variabele

ICE

BEV

K
IL

O
M

E
T

R
A

G
E

* BEV: battery electric vehicle

* ICE: internal combustion engines



De rolweerstand draagt 

aanzienlijk sterker bij aan het 

energieverbruik en dus de 

actieradius.

Vergelijking van energieverbruik op elektrische vrachtwagens

– ROLWEERSTAND +



Focus van band kenmerken voor BEV's
Rolweerstand overwint kilometrage, ook voor wagenparkbeheerders

ROLWEERSTANDKILOMETRAGE

OEMs

FLEET 

OPERATORS



DUURZAAMHEID DOOR 
EMISSIEBESPARINGEN



EU Taxonomie
Financiële voordelen voor vergroening

Voor OEM's en wagenparkbeheerders van 

emissievrije voertuigen kan een 

belastingvoordeel worden behaald door te 

focussen op banden met een optimale 

rolweerstand en geluidsniveau.



Bandenvereisten voor OEM en wagenparkbeheerders
Hybride vrachtwagens tot 2025

Rolweerstand

Twee hoogste klassen

Geluid

Hoogste klasse

    

    

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

   

    

    

    

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

   

    



Conclusie over bandeneisen voor BEV's

Prestatie en wetgevings focus

Voor OEM's blijft de belangrijkste 

focus op rolweerstand, misschien 

versterkt door het beste geluid.

Voor wagenparkbeheerders is een combinatie 

van zeer goede kilometrage en 

geoptimaliseerde rolweerstand aan te raden. Het 

beste geluidslabel moet worden overwogen.



Outlook

Sterke marktconcurrentie en druk op lage 

tarieven voor goederenlevering

Arbeidskosten met groot effect op TCO

Autonomous Trucking - Level 

4(+) - zal naar verwachting 

leverbaar zijn tegen 2028

Groot chauffeurstekort in Europa en de VS

Technologische vooruitgang
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Dank u voor uw aandacht! 
Laten we de discussie starten ...


