Premium-kwaliteit in detail
Rubbersamenstellingen
uit eigen productie

VEILIG. LANGE
LEVENSDUUR.
PREMIUM.

Kwaliteitsbelofte

Functioneel profielontwerp
voor een perfecte grip

Doe geen concessies. Met RECOM premium-banden profiteert u van
een groot aantal pluspunten - gebundeld in slechts één product:

✔ HOOGSTE VEILIGHEID
✔ ABSOLUTE BETROUWBAARHEID
✔ UITZONDERLIJKE RENTABILITEIT
✔ UITSTEKENDE KILOMETRAGE

RECOM banden:
zo goed als nieuw...
... en nog veel beter. Met RECOM premium-banden profiteert u van onze diepgaande kennis als een toonaangevende specialist in Europa voor materialen en profielen op het gebied van warme loopvlakvernieuwing.
Overtuig uzelf van de vele voordelen van RECOM
premium-banden:

✔ BESTE TRACTIE-EIGENSCHAPPEN
✔ GEOPTIMALISEERDE ROLWEERSTAND
Veranderingen aan de producten en de technische gegevens voorbehouden

✔ MODERN PROFIELONTWERP
✔ DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK
✔ VERLAAGDE GELUIDSEMISSIE
✔ OPTIMALE GRIP OP EEN NAT WEGDEK
✔ UITSTEKENDE SPOORVASTHEID
✔ ZEER GOEDE REMEIGENSCHAPPEN

Gecontroleerde karkassen van
gerenommeerde fabrikanten

Alle modellen en afmetingen worden
onderworpen aan de “RECOM 130 %prestatietest” die verder gaat dan de
wettelijke vereisten. Tijdens deze test
die door het geaccrediteerde PRÜFLABOR NORD GMBH wordt uitgevoerd,
is de band gedurende een periode van
24 uur bij een snelheid van 40 km/u en
een wiellast van 130 % van de standaardbelasting op de testbank in gebruik.

VEILIG. LANGE
LEVENSDUUR.
PREMIUM.

PRÜFLABOR
NORD
Prestatietest met
KRAIBURG-specificatie
+ 30 % wiellast

U bespaard 40 % grondstof met loopvlakvernieuwing
in vergelijk met de produktion van een nieuw band.

KWALITEITSBANDEN MET
EEN LANGE LEVENSDUUR
De gereden kilometers is absoluut vergelijkbaar met
die van een nieuwe Premium band met behoud van
dezelfde veiligheidsnorm.

BIJDRAGE AAN DE
MILIEUBESCHERMING
Tot 80 % minder uitstoot schadelijken stoffen
bij de produktie van loopvlakvernieuwing in
verglijk met de Produktion van nieuwe Banden.
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HOGE KOSTENBESPARING

KRAIBURG TECHNOLOGIE
EEN MERK VAN

EEN MERK VAN

WWW.RECOM-TYRES.COM

WWW.RECOM-TYRES.COM
TYRE SOLUTIONS

TYRE SOLUTIONS

Gebruik van de hoogste technologienormen,
van karkasselectie tot eindinspectie.
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DE ALLROUNDER
VOOR AANGEDREVEN ASSEN

DE WINTERSPECIALIST
VOOR AANGEDREVEN ASSEN

DE DUURLOPER
VOOR TRAILERASSEN

DE DUURLOPER
VOOR TRAILERASSEN

•	
Voor aangedreven assen van vrachtwagens
voor langeafstands- en distributieverkeer

• Voor aangedreven assen van vrachtwagens voor
langeafstands- en distributieverkeer

• Voor oplegger- en aanhangerassen in elke toepassing
met overwegend gebruik op de weg

• Profiel in lengterichting

• Uitstekend slijtagebeeld door veelvuldige
onderbrekingen van de profielblokken door lamellen

• Blokprofiel met groot aantal lamellen en een
open schoudergeometrie

• Zeer goed bestand tegen dwarskrachtbelastingen

• Voor oplegger-, aanhanger- en naloopassen in lokaal
en langeafstandsvervoer

• Beste overdracht van de tractiekrachten op wegoppervlakken

• Uitstekend slijtagebeeld

• Vierseizoenenband met goede wintereigenschappen

• Rechtuitstabiliteit door massieve, gesloten
schoudergeometrie

• Hoge kilometrage door groot profielcontactvlak

• Beste overdracht van de tractiekrachten
op winterse wegoppervlakken

• Goede koelingseigenschappen

• Vierseizoenenband met zeer goede wintereigenschappen

• Geteste geschiktheid voor de winter met 3PMSFen M+S-aanduiding

• Optimaal montagetijdstip in de late herfst/vroege winter

• Laag brandstofverbruik en lage CO2- en geluidsemissies

• Extreem hoge kilometrage door groot profielcontactvlak

• Goede grip op nat wegdek en op winterse wegen

• Richtinggebonden profiel

• Geen richtinggebonden profiel en daardoor op elke
wielpositie te gebruiken

• Laag geluidsniveau

315/70 R22.5

• Fraai ogende schouderzone
• Ontziet het karkas door geringe profielbeweging en een
loopvlaksamenstelling met een zeer lage temperatuurontwikkeling

• Getest op geschiktheid voor de winter met 3PMSFen M+S-aanduiding

• Zeer goed bestand tegen dwarskrachtbelasting bij kleine draaicirkels

• Loopvlaksamenstelling met een zeer lage temperatuurontwikkeling

• Brandstofbesparend, omdat een uitgesproken
blokprofiel ontbreekt

Afmeting

• Hoge kilometrage door groot profielcontactvlak

• Getest op geschiktheid voor de winter met 3PMSF- en M+S-aanduiding

Afmeting

Lastindex/
Snelheidsindex

Profieldiepte

Aanvullende
markering

Afmeting

Lastindex/
Snelheidsindex

Profieldiepte

Aanvullende
markering

Lastindex/
Profieldiepte
Snelheidsindex

Aanvullende
markering

315/70 R22.5

154/150 L

21 mm

3PMSF / M+S

385/55 R22.5

160 K

15,5 mm

3PMSF / M+S

154/150L

3PMSF / M+S

315/80 R22.5

156/150 K

21 mm

3PMSF / M+S

385/65 R22.5

160 J

15,5 mm

3PMSF / M+S

18 mm

• Hoge stabiliteit tegen zijdelingse zwaartekrachten

Afmeting
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435/50 R19.5

160 J

3PMSF / M+S

14 mm

