
uitsluitend op michelin karkassen

daling van de kilometerprijs 
tot 100% meer km voor ongeveer 60% van de nieuwprijs

Tot 100%(1) 
meer kilometers

(1) Gebaseerd op de meerderheid van de maatvoeringen, hoeveelheid rubber en rubbersamenstellingen die gelijk zijn tussen nieuwe banden MICHELIN en 
vernieuwde banden MICHELIN Remix.

(2) Intern MICHELIN-onderzoek op basis van prijsnoteringen, uitgevoerd onder klanten in de Benelux.

(2) 



DINAR SERBE  LATS LETTONIE  LITAS LITUANIE KUNA CROATIE

BEDRIJFS

EFFICIËNTIE

VEILIGHEID MILIEU

(1) Intern Michelin onderzoek op basis van prijsnoteringen, uitgevoerd onder klanten in de Benelux

■■ MICHELIN Remix  vernieuwde ban-
den bieden dezelfde prestaties als 
nieuwe MICHELIN-BANDEN, voor on-
geveer 60% van de nieuwprijs (1)

■■  Gelijkmatige rubberlaag tussen 
het karkas en de profielbodem
■■ Met een uitgebreid aanbod 

van beschikbare profielen helpt 
MICHELIN u om de toepassing van 
uw voertuigen te veranderen
■■ Bijna 9 op de 10 MICHELIN-karkassen 

worden geaccepteerd voor ver-
nieuwing in MICHELIN Remix®
■■ Sommige afmetingen in het MICHELIN 

bandengamma kunnen tot tweemaal 
vernieuwd worden in MICHELIN Remix®

■■ De vernieuwing in MICHELIN 
Remix wordt uitgevoerd met de-
zelfde fabricagemethoden en 
dezelfde materialen als bij de pro-
ductie van onze nieuwe banden 
■■ De MICHELIN Remix-banden® 

zijn voorzien van de nieuwste in-
novaties, waaronder de MICHELIN 
Durable Technologies®
■■ Mogelijkheid tot vernieuwing 

op uw eigen karkassen: 
Michelin Remix® op naam

■■ Het karkas vertegenwoordigt on-
geveer 70% van de massa van een 
band. Door vernieuwing wordt de 
hoeveelheid gebruikte grondstof-
fen aanzienlijk beperkt, omdat een 
groot deel van het oorspronkeli-
jke materiaal behouden blijft
■■ Alle MICHELIN Remix-fabrieken 

hebben de ISO 9001- en ISO 14001-cer-
tificering. Deze staan respectievelijk 
garant voor een optimaal kwaliteits-
beheer en hoge milieuprestaties

■■■ Daling van de kilometerkostprijs
■■■ Gegarandeerd herprofileerbaar
■■■ Eenvoudiger wagenparkbeheer

■■■ Dezelfde prestaties als nieuwe 
banden

■■■ Hetzelfde niveau van veiligheid, 
grip, weerstand tegen inrijdingen, 
weggedrag en wegligging,...

■■■ Besparing van 50kg grondstoffen 
per band

■■■ Minder afvalbeheer
■■■ Eenvoudig en gegarandeerd 
opvolgsysteem

VERLAAG UW

ONZE VERNIEUWINGSADVIEZEN VOOR UW VOERTUIGEN

BEDRIJFSKOSTEN
BEHOUD
DE KWALITEIT EN
BETROUWBAARHEID

BESCHERM 
HET MILIEU

knowhow en industriële
betrouwbaarheid

De MICHELIN Remix-producten vormen een integraal onderdeel van de ontwerpfase van nieuwe MICHELIN
producten, hebben dezelfde opbouw en zijn vervaardigd volgens dezelfde industriële fabricagemethoden als
nieuwe MICHELIN-banden.

   MICHELIN Remix-banden ® zijn ontworpen voor gebruik op de aangedreven as en 
de draagas. Michelin raadt aan u te houden aan het gebruiksadvies en de banden 
niet op de eerste stuuras te monteren.

ons
advies

OP YOUTUBE

www.youtube.com/michelintrucktyres

DEEL UW ERVARINGEN

OP HET INTERNET

vrachtwagen.michelin.be/nl @ BY E-MAIL

truckbenelux@michelin.com

MEER INFORMATIE CONTACTEER ONS

MYACCOUNT

myaccount.michelin.eu

Trekkers

AFMETINGEN AFMETINGENORIGINEEL PROFIEL ORIGINEEL PROFIEL
GEVRAAGD PROFIEL 

MICHELIN REMIX
GEVRAAGD PROFIEL 

MICHELIN REMIX

Motorwagens Touringcars Aanhangers Opleggers


