banden

Tekst Henk Beunk – Foto’s leveranciers

Populaire banden vergeleken: zeven vragen aan vijf merken
De concurrentie op de bandenmarkt is hard. Maar ook zacht, want iedere fabrikant prijst zijn rubber aan als het
meest soepele voor de bodem. En natuurlijk is dat gecombineerd met optimale trekkracht en een slijtvast gedrag
op de weg. Toch zijn er de nodige verschillen, blijkt uit vragen aan vijf merken naar hun allround trekkerband.
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Welke band met een maximumhoogte
van 190 cm adviseert u voor de
akkerbouw bij tweederde veldwerk
en eenderde transport?

R9000 evolution in de maat 650/65 R38.

DT 824 in de maat 710/70R38.

Xeobib in de maat 710/60R42.

TM700 in de maat 620/70R42 (TL 166B).

Traxion+ in de maat 650/65R42 (158 A8/B).

Wat zijn (in maximaal 25 woorden)
de voordelen van voornoemde band?

De R9000 evolution biedt een ideale combi
natie van optimale tractie, minimale bodem
verdichting en een hoog rijcomfort op de
weg bij een lange levensduur.

Deze band voldoet uitstekend voor allround
werk: van ploegen tot transport.
Praktijkproeven tonen dat het rendement
van deze band het beste is in de markt.

De Xeobib geeft minder insporing en
structuurbederf en daardoor meer gewas
opbrengst. Lagere rolweerstand, een langere
levensduur en minder brandstofverbruik.

Veel draagvermogen bij lage spanning met
grote diameter, ‘beperkte’ breedte, hoge nok
ken en fantastische zelfreiniging voor heel
mooi ploegwerk. Comfortabel op de straat.

De 650/65R42 is allround. Vooral voor over
wegend ploegwerk is het de juiste keuze.
De 710/70R38 combineert een hoog draag
vermogen met stabiliteit.

Wat is de minimale spanning waarop de
band mag rijden bij een snelheid tot 10
km/h en wat is dan zijn draagvermogen?

0,6 bar met 3.455 kg.

0,8 bar met 5.990 kg.

0,9 bar met 4.200 kg (65-serie draagt bij
1,0 bar 10% meer dan de Xeobib).

0,4 bar met 3.820 kg (bij laag koppel).

0,6 bar met 3.475 kg (1,9 bar met 6.375 kg).

Wat is de minimale spanning waarop de
band mag rijden bij een snelheid tot 50
km/h en wat is dan zijn draagvermogen?

0,6 bar met 2.450 kg.

1,0 bar met 4.190 kg.

0,9 bar met 4.200 kg (65-serie draagt bij
1,65 bar 83% meer).

0,6 bar met 3.140 kg (2,4 bar met 5300 kg).

1,6 bar 4.250 kg.

Wat is de bruto-adviesprijs exclusief btw?

€ 1.475 per band incl. montage.

€ 3.371 per band (166A8).

€ 3.135 per band.

€ 2.492 per band (166B).

€ 1.975 per band.

Wat is de te verwachten levensduur
bij twee derde veldwerk en een derde
op de weg?

Verwachte levensduur 6.000 uur.

Bij gebruik vooral op de weg is een levens
duur haalbaar tot 6.000 uur.

Levensduur: geen opgave.

Levensduur haalbaar tot 6.000 draaiuren.

Levensduur haalbaar tot circa 6.500 uur.

Waar moet (in 25 woorden) de boer
op letten bij aankoop van een nieuwe
trekkerband?

De beste landbouwband biedt een zeer goede
tractie bij een minimale bodemverdichting
en een goed rijcomfort. Firestone levert deze
unieke combinatie in één band.

Advies vragen bij zijn bandenspecialist.
Voor Goodyear kan hij terecht bij zeventien
Farm Force dealers die geselecteerd zijn op
basis van kennis en servicekwaliteiten.

Breedte, diameter, motorvermogen en werk
zaamheden. Belangrijk zijn ook bandenspan
ning, levensduur en brandstofverbruik. Het
effect van insporing op structuurbederf en
gewasopbrengst moet niet vergeten worden.

De band moet passen bij trekker, werkzaam
heden, grondsoort en het gewenste draag
vermogen. Een deskundig advies is daarom
heel belangrijk, evenals een goede aftersalesservice.

Unieke nokvorm resulteert in ‘open’ schouder
voor optimale zelfreiniging en trekkracht.
Brede vlakke nokken en doordacht karkas
concept zorgen voor optimaal comfort,
veiligheid en lange levensduur.
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