test | 11 sommardäck

sommartider
Continental ContiPremiumContaCt 5 • uniroyal rainsPort 3 • Pirelli Cinturato P7
• DunloP sP BluresPonse • toyo Proxes Cf2 • hankook ventus Prime 2 • miChelin energy saver Plus
• Premiorri solazo • BriDgestone turanza t001 • westlake raDial tP 18 • gt raDial ChamPiro vP1

Vi testar fem toppdäck mot tre däck i mellanprisklassen och kryddar anrättningen med tre nykomlingar. Frågan vi ställer är:
Vilket däck har bäst pris/prestanda-förhållande?
Text: Thomas Berggren

M

ed motorn på höga
varv går vår testGolf in mot kurvan
som är vattenbegjuten, på vägbanan
finns ett jämt skikt
av stående vatten,
sex millimeter tjockt. Med vattenkaskader sprutande ur hjulhusen svänger
bilen först, men tappar strax greppet och
framändan glider i tangentens riktning.
Detta är vardagen på testbanan när vi
testar årets svarta primörer från elva
olika däcktillverkare.
Vart och ett av de elva nya sommardäcken ska testas och betygsättas i fjorton
olika grenar och vi har valt dimensionen
205/55 R16 V som är den mest använda
och passar utmärkt till de flesta av våra

| Foto: Dino Eisele

kompakt- och mellanklassbilar.
Bridgestone har skickat sitt allrounddäck Turanza T001, ett däck som har den
numera så vanliga konstruktionen med
kraftiga klackar i däckets ytterkant för
bästa kurvstabilitet och instyrning samt
breda, öppna spår i längsled för att kunna
skyffla undan vatten.
Efter samma princip är flera andra däck konstruerade – Continental
ContiPremiumContact 5, Dunlop Sport
BluResponse, Hankook Ventus Prime,
Michelin Energy Saver Plus, Pirelli Cinturato P7 och Toyo Proxes CF2.
Endast nykomlingen Premiorri Solazo
från Ukraina är ett däck med V-mönster
medan de två kinesiska däcktillverkarna
GT Radial och Westlake istället har valt
en asymmetrisk mönsterprofil.

Helt nytt i teststallet är Uniroyal
Rainsport 3, ett däck som optimerats
för att klara blöta vägbanor. I detta däck
finns både avledande vattenkanaler i det
asymmetriska mönstret samt längsgående öppna kanaler.
Vattenplaning är därför något som
Uniroyal är bra på att undvika. I vårt
test klarar däcket att köras med 85 km/h
i vattengraven, vilket är 15 kilometer
snabbare än de flesta andra däck och
Uniroyal utmanas i detta testavsnitt bara
av Hankook, likvärdigt när vattnet står
högt på vägen.
När det gäller bromsning på våt vägbana är det Continental som är överlägset
bäst. Ett av testets överraskningar är att
det nya däcket från Ukraina, Premiorri,
som är näst bäst i denna gren – strax
08/2014
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resultat
ConTinenTal
ContiPremiumContact 5

Cirkapris
Fartkod
Däckets vikt
Tillverkningsland

uniroyal
rainsport 3

Pirelli
Cinturato P7

DunloP
sP Bluresponse

toyo
Proxes Cf2

hankook
ventus Prime 2

675:–

825:–

725:–

775:–

770:–

650:–

91V

91V

91V

91V

91V

91V

8,8 kg

7,8 kg

8,7 kg

7,7 kg

9,0 kg

9,2 kg

Frankrike

Tyskland

Italien

Tyskland

Japan

Ungern

Vått (Viktat %)
Bromsning (40 %)

10

9

8

7

9

8

Sidogrepp (15 %)

10

10

10

10

10

9

Handlingbana på tid (15 %)

10

10

10

9

10

8

Vägegenskaper subjektivt (15 %)

10

9

10

8

8

8

Vattenplaning rakt fram (5%)

7

10

8

8

7

9

Vattenplaning kurva (10 %)

7

10

7

8

7

10

9,6

9,5

8,8

8,1

8,9

8,4

Bromsning (40 %)

10

8

10

10

8

9

Slalom filbyte (10 %)

9

9

9

8

8

9

Styrsnabbhet (10 %)

8

9

9

9

7

8

Handlingbana på tid (15 %)

8

9

8

10

9

9

Handlingbana subjektivt (15 %)

6

8

9

8

8

8

Rullkomfort/ljudnivå i kupé (10 %)

8

8

8

9

9

8

8,6

8,4

9,2

9,3

8,2

8,7

Rullningsmotstånd (70 %)

8

8

7

10

8

7

Ljudnivå, mätvärde i 80 km/h (30 %)

8

8

8

9

10

9

Viktat genomsnittsbetyg

8

8

7,3

9,7

8,6

7,6

Viktat genomsnittsbetyg
torrt (Viktat %)

Viktat genomsnittsbetyg
ekonomi & komfort (Viktat %)

Summa

9,0

8,9

8,8

8,7

8,5

8,4

HHHHH

HHHH

HHHH

HHHH

HHHH

HHHH

(Vått 50 %, torrt 40 %, EKo 10 %)

Betyg
Den maximala poängsumman
i varje delgren är 10 poäng. Alla
delgrenar i varje testavsnitt
(torrt, vått eller ekonomi/komfort) är viktade inom delgrenen
och anges i tabellen med en
procentsats. De tre testavsnitten
är dessutom viktade var för sig
innan den slutliga poängsumman
för varje däck fastställts. Stjärnbetygen sätts efter följande skala:
9,0–10 = 5, 8,0–8,9 = 4, 7,0–7,9 = 3,
6,0–6,9 = 2, >6,0 = 1.

+

Bästa greppet i sidled
på blöt och torr
väg, stor säkerhetsreserv.

–

Liten lastväxelreaktion och något
oprecist på torr
väg.

före Uniroyal och Toyo medan Hankook,
Pirelli, Michelin samt Dunlop definierar
en mellanklass med en bromssträcka (från
100 km/h) på 56–57 meter.
En lika tydlig kögrupp utgörs av Bridgestone och GT Radial som inte klarar att
stanna bilen förrän efter 65 meter, vilket
är drygt 13 meter sämre än för grensegraren Continental.
Tretton meter låter kanske inte mycket
men betyder att när bilen med Continentaldäck står stilla kör bilen med Bridgestone och GT Radial förbi i 45 km/h. Förhoppningsvis står då inget hinder i vägen.
När vi istället kör handlingbanan på tid
gäller det för däcken att behålla greppet
trots att vägbanan är blöt. Här kämpar

66

+

Släpper inte
greppet på
våt väg och är
stabilt utan överraskningar på
torr väg. Bra
kurvbeteende.

–

Lite för lång
bromssträcka på torr
väg.

+

Greppet på
torr väg är
bara genomsnittligt, på våt väg är
det däremot ett
av de bästa.

–

Lite svagare
på bromsning på våt väg,
vattenplaning
och rullningsmotstånd.

+

Utmärkta
vägegenskaper på torr
och våt väg.
Bromsar bra,
mycket lågt rullmotstånd.

–

Mindre bra
vid bromsning på våt väg
samt vid vattenplaning.

gummi mot vatten och ju mer av däckets
mönster som får grepp på vägbanan, desto
mindre tvingas bilens ESP-system jobba.
Vi noterar inte bara varvtiderna och
högsta snittfart på vår handlingbana utan
gör även en subjektiv bedömning av varje
däcks beteende och sammantaget ger
Uniroyal bäst grepp och harmoni, men
Continental och Pirelli är inte långt ifrån
vinnaren när det gäller varvtiden.
De olika däcken uppvisar ett högst skiftande beteende när det är vatten på vägen.
Michelin är tydligt överstyrt (släpper oftare greppet bak), Premiorri ger föraren ett
allmänt diffust körintryck. Westlake har
ett generellt sämre väggrepp, precis som
GT Radial som inte inger något förtroende

+

Lättkört
och säkert
med bra grepp på
våt väg. Hög styrprecision och bra
rullkomfort.

–

Mindre bra
på vattenplaning och små
problem vid
instyrning.

+

Balanserat
däck med
utmärkta vattenplaningsegenskaper. Bra sidogrepp samt feedback i styrningen.

–

Små svagheter i
bromsning på
våt väg samt i
rullmotståndet.

alls i vätan och däcket hamnar därmed
klart längst ner i botten av tabellen med
en betydligt lägre snittfart.
Efter allt testning på blött underlag
undrar vi så klart om de däck som klarat
sig bra på våt vägbana också tillhör de
bättre när vägen är torr och fin.
Om vi börjar med bromsning på torr
väg kan vi snart konstatera att vi hittar
samma däck i topp – nämligen Continental. Men skillnaden i bromsförmåga
mellan de övriga toppdäcken, Michelin,
Pirelli och Dunlop är hårfin. Eller mer
korrekt uttryckt: här handlar det inte
längre om meter i skillnad utan om
enstaka decimeter.
Till mellangruppen i bromsförmåga
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SÅ HAR VI TESTAT
miChelin
energy saver plus

Premiorri
solazo

BriDgestone
turanza t001

westlake
radial rP 18

gt raDial
Champiro vP1

875:–

600:–

925:–

750:–

700:–

91V

91V

91V

91V

91V

8,1 kg

9,6 kg

8,2 kg

8,9 kg

9,4 kg

Tyskland

Ukraina

Polen

Kina

Kina

8

9

5

7

5

8

8

9

7

6

7

8

7

6

4

7

7

6

6

4

7

5

8

6

6

6

5

9

6

7

7,5

7,8

6,6

6,6

5,1

10

8

8

7

7

8

7

8

7

8

7

7

9

7

8

8

8

10

8

8

8

7

8

7

7

8

8

6

7

7

8,7

7,7

8,2

7,2

7,4

10

5

7

7

7

8

10

8

10

8

9,4

6,5

7,3

7,9

7,3

8,1

7,6

7,3

6,9

6,2

HHHH

HHH

HHH

HH

Förutsägbart och
lättkört, mycket
lågt rullmotstånd.
Bra i inbromsning på torr väg.

Konsekvent
understyrande. Nykomlingen överraskar
med bra bromsgrepp på våt väg
samt bra komfort.

Bra betyg
för vägbeteende på torr väg,
däcket svarar
snabbt på förarkommando.

+

–

Sämre
resultat i
alla delgrenar på
våt vägbana.

+

–

Sämre
resultat i
vattenplaning,
mycket högt rullmotstånd.

+

–

Graverande
svaghet vid
bromsning på
våt väg. Utpräglade lastväxelreaktioner i blötan.

+

På en lägre
nivå ett
balanserat och
gansk tyst däck.

–

Svagt både
på torr och
blöt vägbana.
Oprecis styrning,
starka lastväxelreaktioner.

för att nå helt säkra och exakta resultat görs varje testförsök i varje enskild
testomgång ett antal gånger. Det bästa
däcket i respektive gren belönas med
poängsumman 10 och sedan poängsätts
däcken efter prestation i en fallande, matematiskt uträknad skala.
Samma poängskala används även vid de
subjektiva bedömningar som våra erfarna
testförare gör. De noterar kontinuerligt hur
bilen uppför sig med olika däck, om den
exempelvis understyr eller överraskande
tappar greppet. Sådana anmärkningar
leder till poängavdrag.
I de testronder där däcken körs på
blött underlag har vi undersökt vid vilken
hastighet däcket råkar ut för vattenplaning.
Men vi har också kört alla däck i ett test på
blött underlag i kurva för att kontrollera
vilka sidokrafter varje däck motstår.
Idag är bränsleförbrukning en viktig faktor för varje bilägare. Ett däck med högre
rullmotstånd kräver mer energi och följden
blir högre bränsleförbrukning. Därför har
vi mätt rullmotståndet ytterst noggrant
i laboratorium. Slutligen är komfort och
ljudkomfort andra viktiga kriterier för ett
däckköp som detta test visar.

HH

hör Hankook, Toyo, Premiorri, Uniroyal
och Bridgestone medan köplatserna tas av
Westlake och GT Radial.
När vi testar vidare, denna gång på
en torr handlingbana, upptäcker vi att
Bromsar
skillnaderna i genomsnittliga varvtider
sämst av
inte är så stora.
alla på våt väg.
Växlar överrasDäremot är det precis som när vi
kande mellan
testade på blöta vägbanor – vi upptäcker
över- och understora skillnader i däckens uppförande.
styrning på våt
Om vi börjar kika på startfältet
väg. Kraftig lastbakifrån den här gången är det somväxelreaktion.
mardäcket från Ukraina, Premiorri, som
utmärker sig.
Däcket upplevs
inte som ett distinkt
sommardäck utan
uppvisar ett beteende som är mera
likt de allvädersdäck
som säljs över mellaneuropa – vilket
betyder att det är
diffust greppmässigt, trögrullat samt
har långsam respons
på styrutslag.
Även Westlake,
som är sävligt i sin
samtliga däck utsätts för
respons och ger
samma prov under testet,
här en bild från handett sämre grepp än
lingbanan där varvtiden
toppdäcken, samt

+

Acceptabla
egenskaper
på torr asfalt.

–

samt varje däcks individuella egenskaper under
körning poängbedöms.
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GT Radial, som ibland ger överraskande
övertyrning, tillhör de däck som inte
förmår att övertyga.
Mest sportiga känsla ger Dunlop, följt
av Bridgestone, Uniroyal, Toyo, Hankook
samt Michelin. Även Continental tillhör
de sportiga men "Conti" har ett smalare
register och förmår inte riktigt att slå
Dunlop och Pirelli.
Idag ligger fokus starkt på bilars bränsleförbrukning vilket översatt till däckegenskaper handlar om rullmotstånd.
Återigen är det Michelin och Dunlop
som utmärker sig. Det franska däcket är
bäst men Dunlop skuggar.
Och bakom de två kan vi urskilja en
mellanklass bestående av bland andra
"våtgreppets mästare", Uniroyal, samt
Toyo och Continental.
Vi närmar oss nu däcktestets totalsammanställning och inför slutomgången
där ljudkomforten ska betygsättas är
det mycket tätt mellan Conti, Uniroyal,
Dunlop och Pirelli.
Pirelli har emellertid lite för högt rullmotstånd för att slå Uniroyal och det italienska däcket landar till slut på en tredje

hjulbyte i verkstaden – något vi gjorde
många gånger. elva omgångar däck,
fjorton olika testmoment …

torr aSfaLt

BrOMssträcka

genomsnittsfart i km/h
på en torr, 1 900 meter
lång handlingbana.

1. Continental
2. michelin
3. Pirelli
4. Dunlop
5. hankook
6. toyo
7. Premiorri
7. Bridgestone
9. uniroyal
10. westlake
11. gt radial

1. Dunlop
2. Bridgestone
3. uniroyal
4. toyo
5. hankook
6. michelin
7. gt radial
8. Continental
8. Pirelli
8. westlake
11. Premiorri

36,1
36,2
36,5
36,7
37,4
37,6
38,0
38,0
38,7
39,3
39,7

ljudnivå

68

Handling

Bromssträcka i meter från
hastigheten 100 km/h på
torrt underlag.

110,8
110,7
109,9
109,5
109,4
109,3
109,1
108,8
108,8
108,8
107,9

rullMOtstånd

Däckbuller mätt i hastigheten 80 km/h, uttryckt
i Db(A).

rullningsmotstånd mätt i
koefficienten kg/t.

1. toyo
2. westlake
3. Premiorri
4. Dunlop
5. hankook
6. Bridgestone
6. uniroyal
8. Pirelli
9. michelin
10. gt radial
11. Continental

1. michelin
2. Dunlop
3. uniroyal
4. toyo
5. Continental
6. westlake
7. Bridgestone
8. hankook
9. Pirelli
10. gt radial
11. Premiorri

70,7
70,8
71,2
71,5
72,0
72,1
72,1
72,3
72,6
72,7
73,2

7,06
7,36
8,31
8,50
8,77
9,11
9,12
9,31
9,57
9,61
11,01
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VÅT ASFALT

bromssträcka

Handling

sidogrepp

Bromssträcka i meter från
hastigheten 100 km/h på
blött underlag.

Genomsnittsfart i km/h
på en blöt, 1 823 meter
lång handlingbana.

Maximalt sidogrepp vid
körning i cirkel (diameter
80 meter), m/s2.

1. Continental
2. Premiorri
3. Toyo
4. Uniroyal
5. Hankook
5. Pirelli
7. Michelin
8. Dunlop
8. Westlake
10. Bridgestone
11. GT Radial

1. Uniroyal
2. Toyo
3. Continental
4. Pirelli
5. Dunlop
6. Hankook
6. Premiorri
8. Michelin
9. Bridgestone
10. Westlake
11. GT Radial

1. Pirelli
1. Continental
1. Dunlop
4. Toyo
5. Hankook
5. Bridgestone
7. Michelin
7. Uniroyal
9. Premiorri
10. Westlake
11. GT Radial

51,8
53,1
53,6
54,4
55,4
55,4
56,9
57,6
57,6
65,3
65,9

vattenplaning kurva
Sidoacceleration m/s2 när
vattenplaning uppstår i en
kurva vid 6 mm vattendjup.
1. Hankook
2. Uniroyal
3. Bridgestone
4. Dunlop
5. Continental
6. GT Radial
7. Pirelli
8. Toyo
9. Michelin
10. Premiorri
11. Westlake

plats bakom vinnande Conti och tvåan
Uniroyal. Men marginalerna är knappa,
endast en tiondels betygspoäng.
Lika snäv marginal är det ner till den
totala fjärdeplatsen som tas av Dunlop
och ytterligare två tiondelar ner på
femteplatsen hittar vi Toyo, som i sin tur
skuggas av Hankook och Michelin.
Att differensen mellan årets toppdäck
endast handlar om tiondelar är ett tydligt
bevis på den stenhårda konkurrensen
mellan däcktillverkarna. Skillnaderna
mellan toppdäcken är små men vi ska
minnas att även det totalt bästa däcket är
en kompromiss av egenskaper.
Fast frågan om vilket av däcken som
passar dig och din körstil bäst kan bara
du själv besvara.

74,0
73,9
73,7
73,6
73,1
72,0
72,0
70,4
70,1
69,9
64,2

0,80
0,80
0,80
0,79
0,78
0,78
0,76
0,76
0,75
0,71
0,67

FARLIGT NÄR BILEN BÖRJAR SURFA PÅ VÄGEN

4,34
4,31
4,22
4,06
3,90
3,87
3,82
3,79
3,60
3,54
3,45

vattenplaning rak väg
Hastighet km/h när vattenplaning uppstår på rak
väg med 6 mm vattendjup.
1. Uniroyal
2. Hankook
3. Pirelli
4. Bridgestone
5. Dunlop
6. Continental
7. Toyo
8. Michelin
9. Premorrio
10. Westlake
11. GT Radial

84,8
81,9
79,3
79,0
77,6
76,4
74,8
72,2
71,0
70,8
69,8

På en rundbana med diametern 200 meter kör vi i allt
högre hastighet för att se när
bilen börjar glida i sidled på det
område som är vattenbegjutet.

En av de vanligaste olycksorsakerna är
vattenplaning. Bilen surfar ovanpå en
kil av vatten som däcket inte klarat att
tränga undan om hastigheten är för hög.
När detta händer kan föraren varken
bromsa eller styra – och skulle det inträffa i en kurva är risken överhängande
att bilen och dess passagerare hamnar
bredvid vägen.
Just därför har vi även testat alla
däck i ett moment som handlar om vattenplaning i kurva.
Vi kör i en kurva där vattnet ligger sex
millimeter djupt och mäter när däcket
släpper kontakten med underlaget.
Vilken sidokraft
krävs för att föra
bilen ur kurs?
Det visar våra
mätningar.
Ideallinje

Vattendjupet i
kurvavsnittet är
6 millimeter
Sidokraften
5
4
3
2
1
0

Sidoacceleration, m/s2

Den prickade kurvan i vår grafik till höger
visar hur greppet försvinner och sidokraften
tar över i olika hastigheter. I lägre fart finns
det tillräckligt med grepp för att bilen ska
kunna köras säkert genom kurvan.
Men när hastigheten ökar minskar
däckens grepp och runt 80 km/h klarar inte
däcken att tränga undan vattnet och en kil
av vatten "lyfter" däcket från underlaget.
Mellan däck och asfalt finns nu bara vatten
och i en kurva tar sidokraften över och bilen
börjar glida i tangentens riktning.

50

60

Hastighet, km/h

70
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