Winterbanden en sneeuwkettingen
Europese regelgeving voor truck en trailer

Kies de juiste band

Veilig op weg

In één overzicht welke

Voorkom boetes

band op welke positie!

Bespaar op kosten

Inclusief handige
overzichtskaart
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Voorwoord
Op de volgende pagina’s vind je de winterbanden wetgeving voor truck en trailer (bedrijfswagens boven de 3.500 kg) zoals deze van toepassing
is in de verschillende Europese landen. Ondanks dat deze lijst met zorg samengesteld is, kan regelgeving wijzigen of kunnen lokale regels anders
zijn. Deze lijst is daarom indicatief en niet bindend. De vrachtwagenbanden specialisten van Kuil Banden kunnen je specifiek advies geven voor jouw
wagenpark. Neem contact op via 050 404 1695 en ontvang direct vrijblijvend advies.

Betekenis winterbanden aanduidingen
Winterbanden kunnen op verschillende manieren aangeduidt worden. Onderstaand het symbool met de bijbehorende betekenis.
Winterbanden met M+S aanduiding
De betekenis van M+S is Mud en Snow, oftwel Modder en Sneeuw. Een fabrikant mag zelf dit symbool op zijn banden plaatsen zonder 		
aan vastgetselde regels te voldoen. In veel landen is dit voldoende volgens de winterbanden wetgeving.
3 peak mountain snowflake symbool (3pmsf)

Piet Eekhof
Piet Eekhof is vrachtwagenbanden
specialist bij Kuil Banden. Met zijn
jarenlange ervaring in truck- en
trailerbanden, kan Piet gericht
advies geven welke banden het
beste rendement hebben in welke
omstandigheden. Op deze manier
kom je tot een zo hoog mogelijk
kilometrage en een zo laag mogelijk brandstofverbruik en kosten
per kilometer.

Het 3 peak mountain snowflake symbool mag een band voeren wanneer deze aan strenge onafhankelijke testen heeft voldaan. Voor
sommige landen geldt dit als eis om aan de regelgeving te voldoen. Alleen M+S volstaat in zo’n geval niet.

t. 050 404 1695
t. 06 53 590 071
m. piet.eekhof@kuil.nl

Sneeuwkettingen
Symbool voor sneeuwkettingen zoals je ook vaak op de verkeersborden tegenkomt.
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Kaartoverzicht winterbanden wetgeving 2015 truck en trailer
Albanie (AL)
Andorra (AD)		
Armenië (AM)
België (BE)
Bosnië-Herzegovina (BA)
Bulgarije (BG)
Denemarken (DK)
Duitsland (DE)
Estland (EE)
Finland (FI)
Frankrijk (FR)
Griekenland (GR)
Groot-Brittannië (GB)
Hongarije (HU)
Ierland (IE)
Italië (IT)
Kazachstan (KZ)
Kroatië (HR)
Letland (LV)
Litouwen (LT)
Luxemburg (LU)

Macedonië (MD)
Moldavië (MD)
Montenegro (ME)
Nederland (NL)
Noorwegen (NO)
Oekraïne (UA)
Oostenrijk (AT)
Polen (PL)
Portugal (PT)
Roemenië (RO)
Rusland (RU)
Servië (RS)
Slovenië (SI)
Slowakije (SK)
Spanje (ES)
Tsjechië (CZ)
Turkije (TR)
Wit-Rusland (BY)
Ijsland (IS)
Zweden (SE)
Zwitserland (CH)

IS
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LT
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FR
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CH

Winterbanden verplicht

SI

IT

RO

HR
RS
ME
AL

Per regio kunnen uitzonderingen van toepassing zijn, lees deze op de volgende pagina’s

KZ

MD

HU

BA
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PT
ES

Geen verplichting

UA

CZ

Betekenis kleuren

Bij winterse omstandigheden

RU

LV

DK

AM
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GR

TR
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Inhoudsopgave
Land en bijbehorend pagina nummer waar je de winterbanden wetgeving en regelementen ten aanzien van sneeuwkettingen per land kunt vinden.
Albanie (AL)

5

Ierland (IE)

19

Polen (PL)

33

Andorra (AD)		

6

Italië (IT)

20

Portugal (PT)

34

Armenië (AM)

7

Kazachstan (KZ)

21

Roemenië (RO)

35

België (BE)

8

Kroatië (HR)

22

Rusland (RU)

36

Bosnië-Herzegovina (BA)

9

Letland (LV)

23

Servië (RS)

37

Bulgarije (BG)

10

Litouwen (LT)

24

Slovenië (SI)

38

Denemarken (DK)

11

Luxemburg (LU)

25

Slowakije (SK)

39

Duitsland (DE)

12

Macedonië (MD)

26

Spanje (ES)

40

Estland (EE)

13

Moldavië (MD)

27

Tsjechië (CZ)

41

Finland (FI)

14

Montenegro (ME)

28

Turkije (TR)

42

Frankrijk (FR)

15

Nederland (NL)

29

Wit-Rusland (BY)

43

Griekenland (GR)

16

Noorwegen (NO)

30

IJsland (IS)

44

Groot-Brittannië (GB)

17

Oekraïne (UA)

31

Zweden (SE)

45

Hongarije (HU)

18

Oostenrijk (AT)

32

Zwitserland (CH)

46
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Albanië (AL)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Albanië voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Albanië verplicht in sommige gebieden. Minimale profieldiepte is 4 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht aan boord van 01/11 - 30/04 in sommige gebieden ten minste op de aangedreven assen en trailer assen.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

4 mm

01/11 t/m 30/04

Ten minste op aangedreven assen en trailer assen
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Andorra (AD)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Andorra voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Andorra geen verplichting.
Sneeuwkettingen zijn verplicht wanneer dit op de verkeersborden aangegeven wordt.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Verplicht bij bord

-
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Armenië (AM)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Armenië voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Armenië geen verplichting.
Wanneer toegepast dienen de sneeuwkettingen ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen gemonteerd te worden.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Geen verplichting

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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België (BE)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Belgie voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in België geen verplichting.
Voor sneeuwkettingen geldt in België geen verplichting. Sneeuwkettingen zijn toegestaan in winterse omstandigheden.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6

Winterse omstandigheden

-
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Bosnië-Herzegovina (BA)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Bosnië-Herzegovina voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Bosnië-Herzegovina verplicht in de periode van 15 november tot 15 april, de minimale profieldiepte is 4 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht in de periode van 01 november tot 15 april op de aangedreven assen.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

15/11 - 15/04

4 mm

01/11 - 15/04

Ten minste op de aangedreven assen
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Bulgarije (BG)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Bulgarije voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Bulgarije geen verplichting, winterbanden worden aanbevolen bij winterse omstandigheden.
Sneeuwkettingen zijn verplicht in de periode van 01 november tot 31 maart op de aangedreven assen.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

01/11 - 31/03

Ten minste op de aangedreven assen
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Denemarken (DK)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Bulgarije voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Denemarken geen verplichting, in het winterseizoen worden winterbanden wel aangeraden.
Voor sneeuwkettingen geldt in Denemarken geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Duitsland (DE)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Duitsland voor truck en trailer.
Winterbanden zijn verplicht bij winterse omstandigheden op de aandrijfas. Voor de aanhanger geldt geen verplichting. Het minimum profiel is 4 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen wanneer dit op de verkeersborden aangeduid wordt.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Winterse omstandigheden

4 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
Maximum snelheid 50 km/uur

Kuil Banden | Engelberterweg 116 | 9723 EP Groningen | telefoon: 050 404 1695 | mail: info@kuil.nl | kijk op kuil.nl
Copyright 2015. Bron: Vaco, Goodyear Dunlop, Michelin. Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleendt. De gegevens zijn slechts ter indicatie verstrekt,
onder voorbehoud van wijzigingen in de regelgeving ter plaatse. De wet- en regelgeving van ieder land is bepalend, je bent zelf verantwoordelijk je hieraan te houden.

pagina 12

Estland (EE)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Estland voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Estland verplicht in de periode van 1 december tot 15 april en bij winterse omstandigheden.
Voor sneeuwkettingen geldt in Estland geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/12 - 15/04

1,6 mm

Geen verplichting

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen

Winterse omstandigheden
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Finland (FI)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Finland voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Finland geen verplichting. Spijkerbanden mogen gebruikt worden van 1 november tot en met 31 maart.
Voor sneeuwkettingen geldt in Finland geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Frankrijk (FR)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Frankrijk voor truck en trailer.
Winterbanden zijn verplicht bij aanduiding op de verkeersborden. Bij een aanrijding kan, ook indien er geen bord staat, schuld worden toegewezen.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen wanneer dit op de verkeersborden aangeduid wordt.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Bij verkeersbord

1,6 mm

Bij verkeersborden

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Griekenland (GR)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Griekenland voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Griekenland geen verplichting. Minimale profieldiepte is 2 voor aangedreven assen, alle andere assen is dit 1,6 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen wanneer dit op de verkeersborden aangeduid wordt.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

2 mm

2 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Groot-Brittannië (GB)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Groot-Brittannië voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Groot-Brittannië geen verplichting.
Voor sneeuwkettingen geldt in Groot-Brittannië geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Hongarije (HU)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Hongarije voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Hongarije geen verplichting. Minimale profieldiepte van 3 mm voor banden boven 750 mm breedte, anders 1,6 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht in Hongarije op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen wanneer dit op de verkeersborden aangeduid wordt.

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

3 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Ierland (IE)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Ierland voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Ierland geen verplichting.
Voor sneeuwkettingen geldt in Ierland geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Italië (IT)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Italië voor truck en trailer.
Winterbanden verplicht bij aanduiding op borden. In het Aostadal verplicht tussen 15/11 - 15/04. Bij aanrijding kan schuld worden toegewezen.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen wanneer dit op de verkeersborden aangeduid wordt.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

15/11 - 15/04

1,6 mm

Bij verkeersbord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen

Bij verkeersbord
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Kazachstand (KZ)
Winterbanden wetgeving Kazachtstan voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Kazachtstan verplicht op alle posities met een minimale profieldiepte van 1,6 mm.
Voor sneeuwkettingen geldt in Kazachtstan geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Verplicht bij bord

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Kroatië (HR)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Kroatë voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Kroatië verplicht in de periode van 15 november tot 15 april ten minste op de 2 wielen van de aangedreven as.
Sneeuwkettingen zijn verplicht in de periode van 15 november tot 15 april ten minste op de aangedreven assen.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

15/11 - 15/04

4 mm

15/11 - 15/04

Ten minste op aangedreven assen
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Letland (LV)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Letland voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Letland geen verplichting.
Voor sneeuwkettingen geldt in Letland geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Litouwen (LT)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Litouwen voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Litouwen geen verplichting.
Voor sneeuwkettingen geldt in Litouwen geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Luxemburg (LT)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Luxemburg voor truck en trailer.
Winterbanden zijn verplicht bij winterse omstandigheden op de aandrijfas.
Voor sneeuwkettingen geldt in Luxemburg geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Winterse omstandigheden

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Macedonië (MD)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Macedonië voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Macedonië verplicht op de aandrijfas in de periode van 15 november tot 15 maart buiten de bebouwde kom.
Sneeuwkettingen zijn verplicht van 15/10 tot 15/03, bij zomerbanden (minimaal 6 mm) op alle wielposities. Ook verplicht in het voertuig: zak zand en schep.

4 mm

4 mm

4 mm

6 mm

6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

15/11 - 15/03

4 mm

15/10 - 15/03

Alle wielposities

4 mm
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Moldavië (MD)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Moldavië voor truck en trailer.
Winterbanden zijn verplicht in de periode van 01/12 tot 31/03 bij winterse omstandigheden op de aangedreven as. Minimale profieldiepte is 5 mm.
Voor sneeuwkettingen geldt in Moldavië geen verplichting, gebruik van sneeuwkettingen is wel toegestaan.

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/12 - 31/03

5 mm

Geen verplichting

-

5 mm

Kuil Banden | Engelberterweg 116 | 9723 EP Groningen | telefoon: 050 404 1695 | mail: info@kuil.nl | kijk op kuil.nl
Copyright 2015. Bron: Vaco, Goodyear Dunlop, Michelin. Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleendt. De gegevens zijn slechts ter indicatie verstrekt,
onder voorbehoud van wijzigingen in de regelgeving ter plaatse. De wet- en regelgeving van ieder land is bepalend, je bent zelf verantwoordelijk je hieraan te houden.

pagina 27

Montenegro (ME)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Montenegro voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Montenegro verplicht in de periode van 15 november tot 01 april ten minste op 1 aangedreven as. Minimale profieldiepte is 4 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht van 15 november tot 01 april en dienen in het voertuig aanwezig te zijn. Ook verplicht in het voertuig: zak zand en schep.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

15/11 - 01/04

4 mm

15/11 - 01/04

Verplicht in voertuig aanwezig

4 mm
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Nederland (NL)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Nederland voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Nederland geen verplichting.
Voor sneeuwkettingen geldt in Nederland geen verplichting. Gerbuik van sneeuwkettingen is niet toegestaan.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

-

1,6 mm

-

Niet toegestaan
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Noorwegen (NO)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Noorwegen voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Noorwegen verplicht in de periode van 16/10 t/m 30/04 en bij winterse omstandigheden.
Voor sneeuwkettingen geldt in Noorwegen de verplichting dat je ze bij je moet hebben, minimaal 3 en bij aanhanger/oplegger 7 in totaal.

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

16/10 - 30/04

5 mm

15/10 - 01/05

Minimaal 3 sneeuwkettingen, 7 met opleggen/aanhanger,

Winterse omstandigheden

minimaal 2 op de aangedreven as en 1 op de stuuras
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Oekraïne (UA)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Oekraïne voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Oekraïne geen verplichting.
Voor sneeuwkettingen geldt in Oekraïne geen verplichting.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

-

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Oostenrijk (AT)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Oostenrijk voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Oostenrijk verplicht in de periode van 01 november tot 15 april ten minste op 1 aangedreven as. Minimale profieldiepte is 5 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen.

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/11 - 15/04

5 mm

01/11 - 15/04

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Polen (PL)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Polen voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Polen geen verplichting. Minimale profieldiepte is 4 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

4 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Portugal (PT)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Portugal voor truck en trailer.
Voor winterbanden geldt in Portugal geen verplichting.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Geen verplichting

1,6 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Roemenië (RO)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Roemenië voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Roemenië verplicht bij winterse omstandigheden op de aangedreven assen. Minimale profieldiepte is 2 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen.

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Winterse omstandigheden

2 mm

Verplicht aan boord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Rusland (RU)
Winterbanden wetgeving Rusland voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Rusland verplicht op alle posities met een minimale profieldiepte van 4 mm.
Voor sneeuwkettingen geldt in Rusland geen verplichting.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Verplicht bij bord

4 mm

Geen verplichting

-

4 mm
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Servië (RS)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Servië voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Servië verplicht van 01/11 tot 01/05 en bij winterse omstandigheden op de aangedreven assen. Minimale profieldiepte is 4 mm.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op ten minste 2 wielen van de aangedreven assen, ook dient er een schep aan boord te zijn.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/11 - 01/05

4 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Slovenië (SI)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Servië voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Slovenië verplicht in de periode van 15 november tot 15 maart ten minste op 1 aangedreven as. Sneeuwkettingen voldoen ook.
Sneeuwkettingen zijn in Slovenië verplicht van 15 november tot 15 maart ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

15/11 - 15/03

3 mm

15/11 - 15/03

Verplicht aan boord bij zomerbanden
Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Slowakije (SK)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Slowakije voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Slowakije verplicht in de periode van 15 november tot 31 maart ten minste op 1 aangedreven as. Minimale profieldiepte is 6 mm.
Sneeuwkettingen zijn in Slovenië verplicht boven de 12 ton, van 15 november tot 15 maart ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

15/11 - 31/03

6 mm

15/11 - 31/03

Verplicht aan boord

6 mm

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Spanje (ES)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Spanje voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Spanje verplicht in bergachtige gebieden bij aanduiding op de borden.
Sneeuwkettingen zijn in Spanje verplicht in bergachtige gebieden bij aanduiding op de borden.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Verplicht bij bord

1,6 mm

Verplicht bij bord

-
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Tsjechië (ES)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Tsjechië voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Tsjechië verplicht bij winterse omstandigheden en in de periode van 01/11 tot en met 30/04 op de aangedreven assen.
Sneeuwkettingen zijn in Tsjechië verplicht in bergachtige gebieden bij aanduiding op de borden.

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/11 - 30/04

6 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
Boven 7,5 ton verplicht aan boord
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Turkije (TR)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Turkije voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Turkije verplicht bij winterse omstandigheden en in de periode van 01/12 tot en met 01/04.
Sneeuwkettingen moet je in Turkije verplicht aan boord hebben voor ten minste 2 wielen van de aangedreven assen.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/12 - 01/04

4 mm

Verplicht aan boord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Wit-Rusland (BY)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving Turkije voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Wit-Rusland verplicht in de periode van 01/12 tot en met 28/02 op alle assen van het voertuig en de aanhanger en oplegger.
Sneeuwkettingen zijn in Wit-Rusland niet verplicht.

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/12 - 28/02

4 mm

Geen verplichting

-

4 mm

Kuil Banden | Engelberterweg 116 | 9723 EP Groningen | telefoon: 050 404 1695 | mail: info@kuil.nl | kijk op kuil.nl
Copyright 2015. Bron: Vaco, Goodyear Dunlop, Michelin. Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleendt. De gegevens zijn slechts ter indicatie verstrekt,
onder voorbehoud van wijzigingen in de regelgeving ter plaatse. De wet- en regelgeving van ieder land is bepalend, je bent zelf verantwoordelijk je hieraan te houden.

pagina 43

IJsland (IS)
Winterbanden en sneeuwkettingen wetgeving IJsland voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in IJsland verplicht bij winterse omstandigheden.
Sneeuwkettingen zijn in IJsland niet verplicht.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Winterse omstandigheden

1,6 mm

Geen verplichting

-
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Zweden
Winterbanden wetgeving Zweden voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Zweden verplicht van 1 december tot en met 31 maart en bij winterse omstandigheden op de aangedreven assen.
Sneeuwkettingen verplicht bij winterse omstandigheden en bij aanduiding op de verkeersborden.

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

01/12 - 31/03

5 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Zwitserland
Winterbanden wetgeving Zwitserland voor truck en trailer.
Winterbanden zijn in Zwitserland verplicht bij aanduiding op de borden. Ook bij geen borden, kan bij een aanrijding schuld worden toegewezen.
Sneeuwkettingen zijn verplicht op 2 wielen van de aangedreven assen bij aanduiding op de borden.

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

Periode winterbanden

Minimale profieldiepte

Periode sneeuwkettingen

Toepassing sneeuwkettingen

Verplicht bij bord

1,6 mm

Verplicht bij bord

Ten minste op 2 wielen van de aangedreven assen
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Winterbanden advies
De winter stelt je banden stevig op de proef. Sneeuw en ijs op de weg vergroten de kans op slipgevaar en ongelukken. Tijdens
deze maanden is het hebben van de juiste banden belangrijk. Kuil Banden geeft graag advies vanuit jarenlange ervaring in vrachtwagenbanden voor truck en trailer. Vrachtwagenbanden kunnen direct uit voorraad geleverd worden en indien gewenst op locatie
gemonteerd. Voor vrijblijvend advies, neem contact op via 050 404 1695, onze mederwerkers helpen je graag.

Kuil Banden | Engelberterweg 116 | 9723 EP Groningen | telefoon: 050 404 1695 | mail: info@kuil.nl | kijk op kuil.nl
Copyright 2015. Bron: Vaco, Goodyear Dunlop, Michelin. Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleendt. De gegevens zijn slechts ter indicatie verstrekt,
onder voorbehoud van wijzigingen in de regelgeving ter plaatse. De wet- en regelgeving van ieder land is bepalend, je bent zelf verantwoordelijk je hieraan te houden.

pagina 47
photo: Flickr. Amarpreet Kaur

Michelin XFN2

Bridgestone M788		

GT Radial GSW 226

Stuuras

Stuuras

Stuuras

Michelin XDN2

Bridgestone W990		

GT Radial GDR 621

Aangedreven as

Aangedreven as

Aangedreven as

foto van profiel kan afwijken

Piet Eekhof

Michelin X Multi Winter

Bridgestone R168+ Winter

Continental HSW 2

Trailer

Trailer

Stuuras

Goodyear UltraGrip Max S

Windpower WSW		

Continental HDW 2

Stuuras

Stuuras

Aangedreven as

Goodyear UltraGrip Max D

Windpower WDW82		

Contitental HT3 M+S

Aangedreven as

Aangedreven as

Trailer

Goodyear UltraGrip Max T

windpower WTR69 M+S

Pirelli ST01 M+S

Trailer

Trailer

Trailer

Hiernaast heb ik een overzicht
gemaakt van vrachtwagenbanden die wij bij Kuil Banden veel
leveren. Staat de band die jij zoekt
hier niet tussen? Neem gerust
contact op.
Piet Eekhof is vrachtwagenbanden
specialist bij Kuil Banden. Met zijn
jarenlange ervaring in truck- en
trailerbanden, kan Piet gericht
advies geven welke banden het
beste rendement hebben in welke
omstandigheden.
t. 050 404 1695
t. 06 53 590 071
m. piet.eekhof@kuil.nl
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