Gemaakt om vol te houden.
Ongeacht het seizoen.
De nieuwe VanContact™ A/S Ultra.
Duits ontworpen betrouwbaarheid.
Profiteer van uitstekende duurzaamheid en hoge robuustheid
van de zijwanden.
Ervaar uitstekende grip op sneeuw met onze intelligente sneeuwvangers
en slimme 3D-lamellen.
Dankzij speciaal ontwikkelde polymeren profiteert u van lage
rolweerstand en hoog kilometerrendement
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De nieuwe VanContact™ A/S Ultra.

Duits ontworpen betrouwbaarheid.
Helpt u langer op de weg te blijven.

Net zoals elk succesvol bedrijf streeft naar het opbouwen van langdurige relaties, is ons doel om zo lang
mogelijk aan uw zijde te staan. Daarom hebben we de VanContact™ A/S Ultra ontwikkeld – een all-season
band waar u niet snel van af zult komen. De dikkere rubberen blokken in baksteenontwerp en de
uitlopende stootrib rond de hele zijkant van de band, geeft het een zijwand die bijzonder stabiel en
robuust is. Deze eigenschappen zorgen voor een hoge duurzaamheid en verminderen de kans op
beschadiging van stoepranden – dus u hoeft zich geen zorgen te maken over nieuwe banden kopen voor
een zeer, zeer, zeer lange tijd.

Trotseer de volgende winterseizoenen.
U kunt pas echt beoordelen hoe betrouwbaar een all-seasonband is als het sneeuwt. Daarom hebben we
de VanContact™ A/S Ultra met de juiste hoeveelheid laterale groeven als speciale sneeuwvangers die meer
sneeuw absorberen, voor extra nauwkeurig rijgedrag. U heeft betrouwbare grip, uitstekende remprestaties
op sneeuw en algehele hoge stabiliteit. U kunt altijd op uw band vertrouwen om de volgende winter veilig
door te komen – en de volgende ook.

Hij wordt ouder zonder dat u het merkt.
Hoeveel kilometers u ook aflegt, aan de VanContact™ A/S Ultra zal u nauwelijks iets merken. Om deze
prestatie te bereiken, hebben we een nieuw en innovatief vulsysteem ontwikkeld dat een uitstekende
rolweerstand biedt. Bovendien maakt onze nieuwste ontwikkeling met polymeren een hogere kilometrage
mogelijk en biedt hij buitengewone slijtageprestaties – voor een allround aangename rijervaring die
aanvoelt als op de eerste dag, zelfs na een lange tijd.

Afmetingen.
Breedte in mm:
195–235
Sectiehoogte:
65–75

EU bandenlabel
Brandstofverbruik: B–C
Remmen op nat
wegdek: B
Geluidsniveau: B (73 db)

Inchmaat:
16

Start productie:
25 november 2021
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