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Continental industriebanden 
maken het verschil.
De speciale radiaalbanden voor maximale efficiency.

De ingenieurs van Continental begrijpen dat de ontwikkeling van banden een uitgewogen proces is.

De ontwerpeisen zijn afhankelijk van de voorgenomen toepassingen en kunnen vaak op gespan-

nen voet staan met andere eisen. Als voorbeeld, een verhoging van het comfort resulteert in een 

vermindering van de stabiliteit.

Het antwoord van Continental: Iedere specifieke klant tevreden stellen met een breed portfolio van 

gespecialiseerde producten die zeer evenwichtige kenmerken vertonen. De concurrentie probeert 

een algemeen product voor verschillende toepassingen, welke vaak niet geschikt zijn.

Specifieke ontwerpen - 

De manier van Continental.

Concurrentie

Continental assortiment

ContiRT20 “We zijn niet alleen tevreden met de presta-

tie en de prijs van de ContiRT20’s, maar in het bijzonder 

met de kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van 

Continental. Het is geruststellend te weten dat Conti er 

altijd is voor betrouwbare ondersteuning.” 

Claude Maetz, Technical Fleet Manager at Aprolis  

by Kronenbourg (Rosheim, France)

ContiRT20 “De ContiRT20 is een buitengewoon goede 

band voor onze vereisten. Net als de service van Conti. 

Je merkt dat ze iets begrijpen over klanttevredenheid.” 

Roy Blanco, Site Operations Manager at iLevel  

by Weyerhaeuser (Long Beach, USA)

ContiRT20 “De betrouwbare ContiRT20 performance is 

de juiste band voor ons, want we kunnen geen stilstand 

veroorloven. De lange levensduur betekent dat de 

kosten-batenanalyse echt goed voor ons uitpakt.” 

Ernst Tober, Fleet Manager at Stora Enso Timber AG 

(Ybbs, Austria)

ContiRT20 “De lange levensduur en duurzaamheid van 

de ContiRT20 performance zijn echt goed.

Stilstand door uitval kan dus praktisch worden uitge-

sloten.” 

Billy Obereisenbuchner, Plant Manager  

at HABA-BETON (Teising, Germany)

ContiRT20 “Onze relatie met Continental is altijd uit-

stekend geweest. De robuuste en duurzame ContiRT20 

performance helpt ervoor te zorgen dat dit zo blijft.”  

José Antonio Guijarro, Team Manager  

at Cerámicas Mazarrón (Toledo, Spain)

ContiRV20 “De resultaten van de ContiRV20 zijn zeer 

indrukwekkend! Binnen een paar maanden bereikten 

we een fantastische verbetering van meer dan 4.5 keer 

de levensduur, de vermindering van lekke banden en 

minder incidenten van beschadigde wangen.” 

Ron McCord , Sales Manager,  

Tire Services, Inc. (Chicago, USA)

ContiRV20 “Met de ContiRV20 hebben we een levens-

duur van meer dan 52 weken, de operationele kosten-

besparingen, waaronder een aanzienlijke vermindering 

van de stilstand, is een belangrijk voordeel voor de 

luchtvaartmaatschappij.” 

Henk Van Diggele, General Manager for  

SolidPlus (Sydney, Australia) 
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Milieu 
Continental neemt verantwoordelijkheid  voor het milieu, het kli-

maat, de natuur en de recycling van grondstoffen.

Continental banden zijn vrij van nitrosamine en polycyclic hydrocar-

bons (aromatische oliën die gebruikt werden voor de productie van 

banden en die kankerverwekkend zijn).

Continental banden hebben een lange levensduur – minder 

bandengebruik betekent minder afval. Continental banden heb-

ben een lage rolweerstand – lage rolweerstand betekent minder 

energieverbruik en een lagere emissie. Continental radiaal ban-

den worden geproduceerd volgens ISO14001 milieuvriendelijke 

gecertificeerde productie inrichtingen. De constructie is tube-

less – te repareren banden, betekent minder bandenafval.

Kwaliteit 
De klanten van Continental kunnen vertrouwen op onze kwaliteit.  

Het kwaliteitsbeheer op onze internationale productie- en service-

locaties zijn gecontroleerd en volledig goedgekeurd om te voldoen 

aan de EN ISO 9001: 2008 vereisten.

Total Cost of Ownership (TCO) 
Continental streeft ernaar om klantgerichte oplossingen aan te 

bieden om de totale operationele kosten te kunnen verlagen. Zich 

realiserende dat de aankoopprijs maar een onderdeel is van velen 

kostencomponenten. 

Continental bevordert de transparantie in de totale kosten van het 

wagenpark, het aanbieden van een kostenvoordeel ten opzichte 

van de concurrentie op de gecombineerde basis van de aankoop-

prijs, de af te leggen afstanden, de rolweerstand, het energiever-

bruik en de service.
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  Langere levensduur: Uitstekende kilometerprestatie, duurzaamheid en  

bescherming onder extreme omstandigheden.

  Maximale zijwaartse stabiliteit: Veilig bij optillen en transporteren van zware en 

breekbare lading.

 Tractie: Alle seizoenen de optimale prestaties op lastige ondergronden.

  Uitstekend comfort en rijgedrag: Rijcomfort en verminderde trilling voor de 

bestuurder en bescherming voor breekbare goederen.

  Verminderde kans op beschadigingen: Hoge duurzaamheid door de industrie-

band constructie.

  Hoge productiviteit en de laagste totale operationele kosten onder zware 

arbeidsomstandigheden. 

  Laag energieverbruik

   Vermindering van energie gebruik en CO2 uitstoot,  

door de rubbersamenstelling met een lage rolweerstand.

   De constructie van de radiaal band voor de meest efficiënte 

overbrenging van de aandrijfkrachten.  4

  Grip op natte ondergrond en tractie

   De moleculaire samenstelling van het loopvlak zorgt  

voor grip op de structuur van het wegdek.  5

   Geribbeld loopvlakprofiel voor permanent contact met  

de ondergrond.

  Rijcomfort en gelijkmatige slijtager

   Radiaalband constructie geeft een optimale demping  6

   Geribbeld profiel zorgt voor een soepel contact met de weg

   De gesloten schouder voorkomt scheuren en  

vermindert zaagtandslijtage.

In de uitgebreide tests hebben de ContiRT20 en de ContiRV20 zich bewezen superieur te zijn ten opzichte van de concurrentie 

voor wat betreft de belangrijkste criteria.

ContiRT20 Performance ContiRV20 VelocityDeze serie heeft het allemaal
De nieuwe standaard in kracht en duurzaamheid. Industriële sterkte voldoet aan de industriële snelheid.

Beschikbare maten.

Tubeless Sealing Ring

Tubeless Sealing Ring
Verbeterde veiligheid en mobiliteit

De TSR maakt het mogelijk dat tubeless banden ge-

monteerd worden op de standaard industrievelgen. Dit 

zorgt voor meer mobiliteit en verbeterde veiligheid door 

het vermijden van plotseling luchtverlies bij een lekke 

band.

ContiRT20 Performance ContiRV20 Velocity

PR LI SSY Tire Type

8" Velg

180/70R8 (18x7R8) 16 125 A5 TL

9" Velg 

6.00R9 12 121 A5 TL

10" Velg

6.50R10 14 128
A5

TL

225/75R10 20 142 TL

12" Velg

7.00R12 16 136 A5 TL

13" Velg 

165R13    102 A6 TL

15" Velg

7.00R15 14 143
A5

TL

7.50R15 16 146 TL

 1
4

6

Standard  
Radial Design

Nieuw Continental Design 
met verbeterde stijfheid van 
de wang

2

3

PR LI SSY Tire Type

8" Velg

180/70R8 (18x7R8) 16 125 A5 TL

9" Velg 

6.00R9 12 121 A5 TL

10" Velg

6.50R10 14 128
A5

TL

225/75R10 20 142 TL

12" Velg

7.00R12 16 136
A5

TL

250/75R12 20 152 TL

15" Velg 

8.25R15 18 153

A5

TL

225/75R15 16 149 TL

250/70R15 18 153 TL

315/70R15 22 165

355/65R15 24 175 TL

20" Velg

10.00R20 18 166
A5

TL

12.00R20 20 176 TL

 Toegenomen levensduur

   Extra profieldiepte en minimale slijtage 1

   Verminderde energie verbruik en CO2 uitstoot door een andere rubber 

samenstelling met een lage rolweerstand.

   Lage slijtage door het  loopvlakrubber die beschadigingen  

voorkomt bij inrijdingen.

  Maximale zijwaartse stabiliteit

   Brede platte gordel constructie met versterkte staal koorden. 2

   Verstevigde wang technologie welke zich kan aanpassen aan oneffen-

heden.

   Maximale profieldiepte zorgt voor een optimaal contact tussen de band 

en de ondergrond.

  Comfort en tractie op zachte en oneffen ondergronden

  Zware robuuste profielblokken 3

  Meerdere schuine randen op het loopvlak

  Een betere overbrenging van de krachten door de radiale constructie

 5

Rubber voor-
beeld van de 
concurrent

Rubber 
voorbeeld van 
Continental

Wegdek

Wegdek

  Laag energieverbruik: Een uitstekende brandstofbesparing en een 

optimale levensduur van de accu’s voor elektrische voertuigen.

  Grip op nat wegdek en tractie: Verbeterde veiligheid door een kortere 

remweg en grip op gladde en/of schuine oppervlakken.

  Uitstekend comfort en rijgedrag: Rijcomfort en verminderde trilling voor 

de bestuurder en bescherming voor breekbare goederen.

  Verminderde kans op beschadigingen: Hoge duurzaamheid door de 

industrieband constructie.

  Hoge productiviteit en de laagste totale operationele kosten onder 

zware arbeidsomstandigheden.

Kiezen voor Continental banden kan een ver-

laging van de totale kosten van uw wagenpark 

creëren, in het bijzonder

  Energiekosten

  Bedrijfskosten

  Onderhoudskosten / Kosten door stilstand 

 Totale kosten van de band

De volgende lucht radiaal banden zijn ook verkrijgbaar in:
IC70: 5.00R8, 125/75R8, 150/75R8
ConRad: 8.25R15, 250/70R15, 315/70R15, 12.00R20
ConRad HT1: 8.25R15, 12.00R20

Kosten

Tijd
ContiRT20 Performance and ContiRV20 Velocity

Best of Competition

Vermindering totale kosten van het wagenpark. (TCO)

Verlaging kilometers

StabiliteitTractie

Rolweerstand Comfort

0

80

100

120

ContiRV20 Velocity Best of CompetitionContiRT20 Performance Best of Competition

Verlaging kilometers

StabiliteitTractie

Rolweerstand Comfort

0

80

100

120

Vergelijking ContiRT20, ten opzichte van de concurrentie. Vergelijking ContiRV20, ten opzichte van de concurrentie.
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  Hoge productiviteit en de laagste totale operationele kosten onder 

zware arbeidsomstandigheden.

Kiezen voor Continental banden kan een ver-

laging van de totale kosten van uw wagenpark 

creëren, in het bijzonder

  Energiekosten

  Bedrijfskosten

  Onderhoudskosten / Kosten door stilstand 

 Totale kosten van de band

De volgende lucht radiaal banden zijn ook verkrijgbaar in:
IC70: 5.00R8, 125/75R8, 150/75R8
ConRad: 8.25R15, 250/70R15, 315/70R15, 12.00R20
ConRad HT1: 8.25R15, 12.00R20

Kosten

Tijd
ContiRT20 Performance and ContiRV20 Velocity

Best of Competition

Vermindering totale kosten van het wagenpark. (TCO)

Verlaging kilometers

StabiliteitTractie

Rolweerstand Comfort
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Vergelijking ContiRT20, ten opzichte van de concurrentie. Vergelijking ContiRV20, ten opzichte van de concurrentie.



  Langere levensduur: Uitstekende kilometerprestatie, duurzaamheid en  

bescherming onder extreme omstandigheden.

  Maximale zijwaartse stabiliteit: Veilig bij optillen en transporteren van zware en 

breekbare lading.

 Tractie: Alle seizoenen de optimale prestaties op lastige ondergronden.

  Uitstekend comfort en rijgedrag: Rijcomfort en verminderde trilling voor de 

bestuurder en bescherming voor breekbare goederen.

  Verminderde kans op beschadigingen: Hoge duurzaamheid door de industrie-

band constructie.

  Hoge productiviteit en de laagste totale operationele kosten onder zware 

arbeidsomstandigheden. 

  Laag energieverbruik

   Vermindering van energie gebruik en CO2 uitstoot,  

door de rubbersamenstelling met een lage rolweerstand.

   De constructie van de radiaal band voor de meest efficiënte 

overbrenging van de aandrijfkrachten.  4

  Grip op natte ondergrond en tractie

   De moleculaire samenstelling van het loopvlak zorgt  

voor grip op de structuur van het wegdek.  5

   Geribbeld loopvlakprofiel voor permanent contact met  

de ondergrond.

  Rijcomfort en gelijkmatige slijtager

   Radiaalband constructie geeft een optimale demping  6

   Geribbeld profiel zorgt voor een soepel contact met de weg

   De gesloten schouder voorkomt scheuren en  

vermindert zaagtandslijtage.

In de uitgebreide tests hebben de ContiRT20 en de ContiRV20 zich bewezen superieur te zijn ten opzichte van de concurrentie 

voor wat betreft de belangrijkste criteria.

ContiRT20 Performance ContiRV20 VelocityDeze serie heeft het allemaal
De nieuwe standaard in kracht en duurzaamheid. Industriële sterkte voldoet aan de industriële snelheid.

Beschikbare maten.

Tubeless Sealing Ring

Tubeless Sealing Ring
Verbeterde veiligheid en mobiliteit

De TSR maakt het mogelijk dat tubeless banden ge-

monteerd worden op de standaard industrievelgen. Dit 

zorgt voor meer mobiliteit en verbeterde veiligheid door 

het vermijden van plotseling luchtverlies bij een lekke 

band.

ContiRT20 Performance ContiRV20 Velocity

PR LI SSY Tire Type

8" Velg

180/70R8 (18x7R8) 16 125 A5 TL

9" Velg 

6.00R9 12 121 A5 TL

10" Velg

6.50R10 14 128
A5

TL

225/75R10 20 142 TL

12" Velg

7.00R12 16 136 A5 TL

13" Velg 

165R13    102 A6 TL

15" Velg

7.00R15 14 143
A5

TL

7.50R15 16 146 TL

 1
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Standard  
Radial Design

Nieuw Continental Design 
met verbeterde stijfheid van 
de wang

2

3
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A5
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225/75R10 20 142 TL

12" Velg

7.00R12 16 136
A5

TL

250/75R12 20 152 TL

15" Velg 

8.25R15 18 153

A5

TL

225/75R15 16 149 TL

250/70R15 18 153 TL

315/70R15 22 165

355/65R15 24 175 TL

20" Velg

10.00R20 18 166
A5

TL

12.00R20 20 176 TL

 Toegenomen levensduur

   Extra profieldiepte en minimale slijtage 1

   Verminderde energie verbruik en CO2 uitstoot door een andere rubber 

samenstelling met een lage rolweerstand.

   Lage slijtage door het  loopvlakrubber die beschadigingen  

voorkomt bij inrijdingen.

  Maximale zijwaartse stabiliteit

   Brede platte gordel constructie met versterkte staal koorden. 2

   Verstevigde wang technologie welke zich kan aanpassen aan oneffen-

heden.

   Maximale profieldiepte zorgt voor een optimaal contact tussen de band 

en de ondergrond.

  Comfort en tractie op zachte en oneffen ondergronden

  Zware robuuste profielblokken 3

  Meerdere schuine randen op het loopvlak

  Een betere overbrenging van de krachten door de radiale constructie

 5

Rubber voor-
beeld van de 
concurrent

Rubber 
voorbeeld van 
Continental

Wegdek

Wegdek

  Laag energieverbruik: Een uitstekende brandstofbesparing en een 

optimale levensduur van de accu’s voor elektrische voertuigen.

  Grip op nat wegdek en tractie: Verbeterde veiligheid door een kortere 

remweg en grip op gladde en/of schuine oppervlakken.

  Uitstekend comfort en rijgedrag: Rijcomfort en verminderde trilling voor 

de bestuurder en bescherming voor breekbare goederen.

  Verminderde kans op beschadigingen: Hoge duurzaamheid door de 

industrieband constructie.

  Hoge productiviteit en de laagste totale operationele kosten onder 

zware arbeidsomstandigheden.

Kiezen voor Continental banden kan een ver-

laging van de totale kosten van uw wagenpark 

creëren, in het bijzonder

  Energiekosten

  Bedrijfskosten

  Onderhoudskosten / Kosten door stilstand 

 Totale kosten van de band

De volgende lucht radiaal banden zijn ook verkrijgbaar in:
IC70: 5.00R8, 125/75R8, 150/75R8
ConRad: 8.25R15, 250/70R15, 315/70R15, 12.00R20
ConRad HT1: 8.25R15, 12.00R20

Kosten

Tijd
ContiRT20 Performance and ContiRV20 Velocity
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Vermindering totale kosten van het wagenpark. (TCO)

Verlaging kilometers
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Rolweerstand Comfort
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Vergelijking ContiRT20, ten opzichte van de concurrentie. Vergelijking ContiRV20, ten opzichte van de concurrentie.
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De TSR maakt het mogelijk dat tubeless banden ge-

monteerd worden op de standaard industrievelgen. Dit 
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  Laag energieverbruik: Een uitstekende brandstofbesparing en een 

optimale levensduur van de accu’s voor elektrische voertuigen.
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Vergelijking ContiRT20, ten opzichte van de concurrentie. Vergelijking ContiRV20, ten opzichte van de concurrentie.



Continental  industriebanden

Aanschaf

Energiekosten

Onderhoudskosten

Concurrentie industriebanden

Continental industriebanden 
maken het verschil.
De speciale radiaalbanden voor maximale efficiency.

De ingenieurs van Continental begrijpen dat de ontwikkeling van banden een uitgewogen proces is.

De ontwerpeisen zijn afhankelijk van de voorgenomen toepassingen en kunnen vaak op gespan-

nen voet staan met andere eisen. Als voorbeeld, een verhoging van het comfort resulteert in een 

vermindering van de stabiliteit.

Het antwoord van Continental: Iedere specifieke klant tevreden stellen met een breed portfolio van 

gespecialiseerde producten die zeer evenwichtige kenmerken vertonen. De concurrentie probeert 

een algemeen product voor verschillende toepassingen, welke vaak niet geschikt zijn.

Specifieke ontwerpen - 

De manier van Continental.

Concurrentie

Continental assortiment

ContiRT20 “We zijn niet alleen tevreden met de presta-

tie en de prijs van de ContiRT20’s, maar in het bijzonder 

met de kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van 

Continental. Het is geruststellend te weten dat Conti er 

altijd is voor betrouwbare ondersteuning.” 

Claude Maetz, Technical Fleet Manager at Aprolis  

by Kronenbourg (Rosheim, France)

ContiRT20 “De ContiRT20 is een buitengewoon goede 

band voor onze vereisten. Net als de service van Conti. 

Je merkt dat ze iets begrijpen over klanttevredenheid.” 

Roy Blanco, Site Operations Manager at iLevel  

by Weyerhaeuser (Long Beach, USA)

ContiRT20 “De betrouwbare ContiRT20 performance is 

de juiste band voor ons, want we kunnen geen stilstand 

veroorloven. De lange levensduur betekent dat de 

kosten-batenanalyse echt goed voor ons uitpakt.” 

Ernst Tober, Fleet Manager at Stora Enso Timber AG 

(Ybbs, Austria)

ContiRT20 “De lange levensduur en duurzaamheid van 

de ContiRT20 performance zijn echt goed.

Stilstand door uitval kan dus praktisch worden uitge-

sloten.” 

Billy Obereisenbuchner, Plant Manager  

at HABA-BETON (Teising, Germany)

ContiRT20 “Onze relatie met Continental is altijd uit-

stekend geweest. De robuuste en duurzame ContiRT20 

performance helpt ervoor te zorgen dat dit zo blijft.”  

José Antonio Guijarro, Team Manager  

at Cerámicas Mazarrón (Toledo, Spain)

ContiRV20 “De resultaten van de ContiRV20 zijn zeer 

indrukwekkend! Binnen een paar maanden bereikten 

we een fantastische verbetering van meer dan 4.5 keer 

de levensduur, de vermindering van lekke banden en 

minder incidenten van beschadigde wangen.” 

Ron McCord , Sales Manager,  

Tire Services, Inc. (Chicago, USA)

ContiRV20 “Met de ContiRV20 hebben we een levens-

duur van meer dan 52 weken, de operationele kosten-

besparingen, waaronder een aanzienlijke vermindering 

van de stilstand, is een belangrijk voordeel voor de 

luchtvaartmaatschappij.” 

Henk Van Diggele, General Manager for  

SolidPlus (Sydney, Australia) 
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www.continental-industrial-tires.com

Milieu 
Continental neemt verantwoordelijkheid  voor het milieu, het kli-

maat, de natuur en de recycling van grondstoffen.

Continental banden zijn vrij van nitrosamine en polycyclic hydrocar-

bons (aromatische oliën die gebruikt werden voor de productie van 

banden en die kankerverwekkend zijn).

Continental banden hebben een lange levensduur – minder 

bandengebruik betekent minder afval. Continental banden heb-

ben een lage rolweerstand – lage rolweerstand betekent minder 

energieverbruik en een lagere emissie. Continental radiaal ban-

den worden geproduceerd volgens ISO14001 milieuvriendelijke 

gecertificeerde productie inrichtingen. De constructie is tube-

less – te repareren banden, betekent minder bandenafval.

Kwaliteit 
De klanten van Continental kunnen vertrouwen op onze kwaliteit.  

Het kwaliteitsbeheer op onze internationale productie- en service-

locaties zijn gecontroleerd en volledig goedgekeurd om te voldoen 

aan de EN ISO 9001: 2008 vereisten.

Total Cost of Ownership (TCO) 
Continental streeft ernaar om klantgerichte oplossingen aan te 

bieden om de totale operationele kosten te kunnen verlagen. Zich 

realiserende dat de aankoopprijs maar een onderdeel is van velen 

kostencomponenten. 

Continental bevordert de transparantie in de totale kosten van het 

wagenpark, het aanbieden van een kostenvoordeel ten opzichte 

van de concurrentie op de gecombineerde basis van de aankoop-

prijs, de af te leggen afstanden, de rolweerstand, het energiever-

bruik en de service.


