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Wanneer winterbanden monteren?

Het zou juister zijn om te spreken over banden voor lagere temperaturen in plaats 
van over winterbanden. Het grootste verschil tussen zomer- en winterbanden 
betreft immers hun prestaties wanneer de temperatuur verandert.

Zomerbanden zijn soepeler en hebben de beste grip bij een temperatuur boven de 
7°C. Wanneer de temperatuur zakt, verandert de densiteit van het rubber en 
verliezen zomerbanden grip.

De samenstelling van winterbanden daarentegen zorgt ervoor dat ze soepel

blijven bij temperaturen onder 7°C. In combinatie met aangepast bandenprofiel

is optimale grip op een koud, nat of glad wegdek gegarandeerd.

De algemene regel is dus dat winterbanden moeten worden gemonteerd als

de buitentemperatuur systematisch lager is dan 7°C. Het monteren van 

winterbanden is aanbevolen tussen november en april.

Remmen op sneeuw - Remafstand bij een snelheid van 40 km/h

Remmen op droog wegdek - Remafstand bij een snelheid van 100 km/h, Temp. > 15°C

Winterband

Zomerband

Prestaties winter- en zomerbanden

Winterband

Zomerband



Informatie op de zijflank van de band

Op de zijflank van de band staat heel wat nuttige informatie:

a:  Producent van de band

b:  Profieltype/profielnaam

c:  Bandenmaat

d:  Laadindex / snelheidsindex

e:  Tubeless

f:   ECE goedkeuringsnummer

g:  DOT-nummer (productiedatum)

h:  Code producent

i:   Slijtage-indicator (TWI)

Voorschriften winterbanden in Europa

Winterbanden altijd verplicht

Winterbanden deels verplicht

Specifieke voorwaarden

Winterbanden aanbevolen

Geen wettelijke verplichting voor het gebruik van winterbanden



Het beste voor uw auto

LEXUS maakt het u gemakkelijk om de beste combinatie velgen en banden 

voor uw auto te vinden.  Met welk model u ook rijdt, LEXUS heeft een ruime 

keuze aan velgen die optimaal geschikt zijn om het hoofd te bieden aan 

slechte weersomstandigheden en de impact van zout, chemicaliën en 

grind.

Ook de bandenopties variëren van banden voor winterse omstandigheden 

in de stad tot banden voor het andere uiterste, met name plaatsen waar de 

temperatuur altijd onder nul graden Celcius is. 

Het gamma per model vindt u op de volgende pagina’s. Bespreek met uw 

plaatselijke LEXUS-verdeler welke velgen en banden u deze winter nodig 

hebt om een persoonlijk plan op te stellen.



UX 
2019 >

TMEWA761734X

VELG Alu -17"

BAND Bridgestone LM005

215/60 R17 96H

Per set van 4

PN winterkit:

€1.799



UX 
2019 >

TMEWA762864X

VELG Alu - 18"

BAND Continental TS 850P

225/50 R18 99H XL

Per set van 4

PN winterkit:

€2.199



NX 
2014 >

TMEWA781737X

VELG Alu - 17"

BAND Bridgestone LM005

225/65 R17 102H

Per set van 4

PN winterkit:

€1.849



NX 
2014 >

TMEWA78002DX

VELG Alu - 18"

BAND Bridgestone LM005

225/60 R18 104V

Per set van 4

PN winterkit:

€2.099



RX 
2014 >

TMEWA0E1837X

VELG Alu - 18"

BAND Bridgestone LM005

235/65 R18 110H

Per set van 4

PN winterkit:

€1.999



RX 
2014 >

TMEWA48003DX

VELG Alu - 20"

BAND Bridgestone LM005

235/55 R20 105V

Per set van 4

PN winterkit:

€2.999



ES
2014 >

TMEWA331737X

VELG Alu - 17"

BAND Bridgestone LM005

215/55 R17 98V

Per set van 4

PN winterkit:

€1.999



ES
2014 >

TMEWA33F844X

VELG Alu - 18"

BAND Bridgestone LM001

235/45 R18 98V

Per set van 4

PN winterkit:

€2.499



CT 200h 
2014 >

TMEWA761637X

VELG Alu - 16"

BAND Bridgestone LM005

205/55 R16 91H

Per set van 4

PN winterkit:

€1.299



IS
2014 >

TMEWA531747X

VELG Alu - 17"

BAND Bridgestone LM005

225/45 R17 91H

Per set van 4

PN winterkit:

€1.749



RC
2014 >

TMEWA24J737X

VELG Alu - 17"

BAND Bridgestone LM001 Evo

225/50 R17 98H

Per set van 4 €1.799

PN winterkit:



LC
2017 >

TMEWA60A044X

VELG Alu - 20"

BAND Continental TS850P SUV

245/45 R20 103V XL

Per set van 4 €3.999

PN winterkit:



De Lexus winterwielen zijn beschikbaar bij de Erkende Lexus Verdelers in België en het Groothertogdom Luxemburg.  Prijzen winterwielen geldig tot 31/03/2022 en zolang de 
voorraad strekt.  De afgebeelde prijzen zijn btw inclusief, exclusief montage en exclusief milieubijdrage op de banden. De winterwielenreferentie is steeds voor een set van 4 
banden en velgen, TPMS sensoren inbegrepen. Lexus behoudt het recht prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.  Afbeeldingen zijn illustratief en 
kunnen afwijken, behoudens drukfouten.  ©2021. Uitgegeven door Parts & Accessories LEXUS Belgium, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem.


