De levensduur van kraanbanden
geherdefinieerd.
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VHS2: V-STEEL HIGHWAY SERVICE 2
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dichtsbijzijnde Bridgestone dealer:
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VHS2: V-STEEL HIGHWAY SERVICE 2
Bridgestone’s nieuwste toevoeging aan haar premium Off-The-Road bandenprogramma herdefinieerd
de levensduur van kraanbanden in de meest zware omstandigheden. De combinatie van buitengewone
slijtvastheid, hoog laadvermogen en comfortabele rijeigenschappen
maken dat deze geavanceerde all-terrain kraanband uw
bandenrendement naar nieuwe hoogten stuwt.

VHS versus VHS2

Langere
loopvlaklevensduur

Zoals zijn voorganger, de VHS, is de VHS2 ontwikkelt om te
presteren op diverse terreinomstandigheden: van snelweg
tot ruw terrein, de VHS2 band combineert uitstekende tractie
met comfortabel weggedrag en een lichte constructie met
geluidsarme eigenschappen.
Zoals de grafiek hiernaast weergeeft legt de VHS2 band de lat
10% hoger op het gebied van kilometerrendement en gelijkmatige
slijtage van het loopvlak. De VHS2 staat hierdoor garant voor
premium prestaties waarop u kunt vertrouwen, zelfs nog langer
dan voorheen.
VHS2

Verbeterde
weerstand
tegen onregelmatige slijtage

Bandgewicht

Rolgeluidemissie

Duurzaamheid
bij hoge snelheid

VHS

UITSTEKENDE PRESTATIES

Geluidsarme wegprestaties
Eenmaal terug op de verharde weg kunt u
rekenen op een stille en comfortabele rit
dankzij het gesloten schouderdesign en
de gevarieerde profieldiepte van de VHS2.
Deze eigenschappen dragen bij aan het
reduceren van rolgeluid.

Hoge weerstand tegen
ongelijkmatige slijtage
Het geoptimaliseerde karkas-design van de
VHS2 garandeert een gelijkmatige verdeling
van contactdruk over het loopvlak, zelfs onder
zware lading en op ruw terrein. Het resultaat
hiervan is tot wel 10% betere weerstand tegen
ongelijkmatige slijtage wat voor u het verschil
kan maken!

Lange levensduur
De geavanceerde materiaalsamenstelling
van de VHS2 zorgt voor een aanzienlijke
verbetering van de levensduur, zelf onder
de meest uitdagende omstandigheden.
Dit betekend voor u: Extra duurzame
prestaties, verminderd risico op stilstand
en een verbeterde kostprijs per kilometer.
Het symmetrische loopvlakdesign van de
VHS2 garandeert maximale flexibiliteit om
banden gedurende hun levensduur op iedere
as positie te monteren, dit stelt de gebruiker
in staat om het volledige potentieel van zijn set
banden te benutten.

Laag eigen gewicht
Gebruikmakende van de meest geavanceerde
technieken die Bridgestone in huis heeft is de
VHS2 erin geslaagd om premium Off-The-Road
prestaties te combineren met een laag eigen
gewicht. Dit maakt de band uiterst efficiënt in
gebruik, wat de taak ook mag zijn en waar de
locatie zich ook mag bevinden.

BESCHIKBARE BANDENMATEN
Maat

445/95R25

Belastbaarheidsindex /
Snelheidssymbool

Type

174F

T/L*

Afmetingen bij benadering in opgepompte toestand
Velgmaat

11.25/2.0
11.00/1.7CR
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684

26.9

480

18.9

25.5**

* Opmerking: T/L: Tubeless type (zonder binnenband)
** De VHS2 kan bij gevorderde slijtage ook nog geherprofileerd worden om de totale levensduur nog te verlengen.

Specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

