New KMAX 17.5’’ and 19.5’’
Uistekende kilometrage en robuustheid
in alle weeromstandigheden

KMAX S 17.5’’ en 19.5’’

360° prestaties
Het nieuwe KMAX-assortiment, ontwikkeld met behulp van de beproefde
KMAXtechnologie en in combinatie met een robuuste karkasconstructie zijn de ideale
banden voor voertuigen met een diversiteit aan toepassingen en tevens inzetbaar in alle
weersomstandigheden.

De nieuwe KMAX S-banden bieden vloten
uitstekende robuustheid, veelzijdigheid,
nauwkeurige sturing en prestaties in alle
weeromstandigheden.

Verbeterde karkasconstructie
Zowel KMAX S als KMAX D beschikken over een zeer robuuste karkasstructuur die duurzaamheid alsook gemoedsrust
voor de gebruiker biedt.
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Optimale robuustheid
gecombineerd met
hoge stabiliteit en
uitstekende kilometrage

Hoge kilometrage in alle toepassingen

Wintercapaciteiten en optimale tractie voor
mobiliteit over het hele jaar en in overeenstemming
met de strengste wintervoorschriften
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De nieuwe speciale loopvlakcompound
biedt hoge kilometrage en
geoptimaliseerde brandstofefficiëntie. In
parallel zorgt het IntelliMax Rib
Technology zorgt voor stabiliteid door het
hele levensduur en in alle toepassignen.

Kenmerken van het nieuwe KMAX-assortiment

Extreme veelzijdigheid in een breed scala aan
diensten, van stads- tot lange afstand vervoer

[STUURASBAND]

Kenmerken

245/70R17.5
265/70R17.5

Hoe werkt het?

Voordelen

1

Stevige schouderribben

Beperkt beweging van de rib

Gelijkaardige slijtage van de schouders
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Hoge Net-To-Gross Ratio

Hoge slijtbaar rubbervolume

Hoge kilometrage
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Intellimax Rib Technology

Bruggen verbinden met elkaar als de band rolt,
waardoor de structuur stevig word en slip wordt
beperkt

Nauwkeurige sturing
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Schoudergroef met zaagtand profiel

Extra randen zorgen voor extra grip

Levenslange grip op natte en gladde wegdekken

Technische data
Brandstofefficiëntie
Maat

Sterke gordel structuur om weerstand tegen schokken,
comfort en duurzaamheid te bieden
Robuste hielen zorgen ervoor dat de band kan omgaan
met een grote variabiliteit in belading.

205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
265/70R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5

Lading
index

Snelheid
symbool

Mog.
Velgbreedtes

124/122
128/126
129/127
132/130
136/134
139/136
136/134
140/138
146/144 (144/142)
148/145
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M
M
M
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5.25-6.75
6.00-6.75
6.00-6.75
6.75-7.50
6.75-7.50
6.75-8.25
6.75-7.50
6.75-8.25
7.50-9.00
8.25-9.00

Regrooving recommendations

Multiple Life Concept
De nieuwe KMAX 17,5 “en 19,5”, ontwikkeld volgens de “Multiple Life Concept” -benadering, zijn herprofileerbaar en
vernieuwbaar waardoor het levensduur van de banden verlengd en de kosten per kilometer verlaagd kunnen worden.
Geselecteerde KMAX D-banden zijn beschikbaar als premium moldcure retread producten in het als eersteklas
vernieuwde vernieuwde banden in het TreadMax-assortiment van Goodyear.
De TreadMax loopvlakvernieuwing wordt uitsluitend intern geproduceerd op basis van de laaste generatie producten,
hetzelfde loopvlakprofiel en met dezelfde materialen als nieuwe banden wat resulteert in vergelijkbare prestaties.

Nieuwe loopvlak

80% versleten

Geherprofileerde band

Nieuwe loopvlak

80% versleten

Geherprofileerde band

Max. herprofileringsdiepte 3 mm, herprofileringsbreedte 6 mm.
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KMAX D 17.5’’ en 19.5’’

[AANDRIJFASBAND]

De nieuwe KMAX D is de band die zorgt voor optimale
kilometrage en tractie gedurende de hele levensduur in
combinatie met robuustheid en veelzijdigheid, in alle
weersomstandigheden, voor alle toepassingen en voor de
modernste voertuigtechnologieën.
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Het richtinggebonden profiel met diepe lamellen biedt een
uitstekende tractie op alle wegdekken tijdens de hele
levensduur van de band. De specifieke constructie van de
schouders versterkt het loopvlak, zodat de band kan omgaan
met situaties waarin er veel koppel vanuit de motor wordt
overgebracht.
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Tractie gedurende de hele
levensduur in combinatie
met optimale kilometrage en
robuustheid
Kenmerken

Hoe werkt het?

Voordelen

1

Richting verbonden profiel

Het evacueert water, modder en sneeuw

Hoge tractie
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Open groeven en lamellen aanwezig

Zorgt voor bijkomende grijpranden

Tractie door de hele levensduur
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Aangepast ontwerp van de schouderblokken

Verstevigt de schouders

Gelijkaardige slijtage van de schouders
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Centrale verstevigingsblokken

Beperkt de bewegingen van de blokken en
daardoor slijtage

Optimale kilometrage en tractie

Technische data
Brandstofefficiëntie
Maat
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Regrooving recommendations
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