
OM VOOR EENS EN ALTIJD EEN EINDE  
TE MAKEN AAN MISVATTINGEN OVER  

HERPROFILEREN EN VERNIEUWEN

WAAR OF NIET WAAR
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HERPROFILEREN, VERNIEUWEN?
BEPAAL HET ZELF!
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Concurrentiepositie, veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn de belangrijkste 
uitdagingen voor professionals binnen de transportbranche. Alle oplossingen 
die de prestaties van hun bedrijf verbeteren en hun exploitatiekosten helpen 
beheersen, zijn dus welkom!

Op dit gebied speelt bandenbeheer een niet onbelangrijke rol. 

Bandenbeheer heeft betrekking op de keuze van geschikte banden en op 
herprofileren en vernieuwen om hun levensduur te verlengen.

Elk bedrijf heeft de taak om de ‘verschillende levens’ van zijn banden zo goed 
mogelijk te beheren, afhankelijk van de eisen van de bedrijfsvoering.

Dit witboek beantwoordt op een duidelijke manier vragen als: "Wanneer 
moet ik kiezen voor deze oplossingen? In welke mate? 
En onder welke omstandigheden? "

Alles wat u ooit hebt willen weten over oplossingen om uw banden 
meerdere ‘levens’ te geven, kunt u hierin vinden. Veel lees- en rijplezier! 
En een lang leven gewenst voor uw banden!
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EEN GEHERPROFILEERDE BAND IS VEILIG.
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Herprofileren is toegestaan door de verkeerswetgeving en wordt aanbevolen door de  
ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).
Herprofileren maakt de gripkanten van banden weer scherp en vergroot de profieldiepte tot 6 à 8 mm. Daardoor verlengt het hun 
levensduur en verhoogt het de veiligheid.
Door herprofileren nemen de grip in dwarsrichting en de aandrijfkracht tot wel 10% toe(1). 

 ■ de banden moeten ontworpen zijn om geherprofileerd te worden,
 ■ de herprofilering moet worden uitgevoerd door een professional.

U KUNT VEILIG MET GEHERPROFILEERDE BANDEN RIJDEN,  
MITS AAN TWEE VOORWAARDEN IS VOLDAAN: 

WAAR

(1) Vergeleken met de prestaties van dezelfde banden in versleten toestand. 
Gegevens MICHELIN - Test uitgevoerd op glad beton.

 ■ Sommige fabrikanten produceren banden met een regelmatige 
rubberen laag die een hoogwaardige herprofilering mogelijk maakt, 

zonder de stevigheid en weerstand van het product aan te tasten. Bij 
deze premiumbanden moet de herprofilering plaatsvinden wanneer de 

profieldiepte 2 tot 4 mm bedraagt.

 ■ Herprofileren wordt afgeraden wanneer het loopvlak erg beschadigd is 
(insnijdingen, losgeraakt rubber, zichtbaarheid van de beschermende staalgordels 
van het loopvlakblok). MICHELIN raadt herprofileren met name af bij banden die 
gebruikt zijn in zware en agressieve omstandigheden, zoals off-road gebruik.
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IK BESPAAR GELD ALS IK MIJN BANDEN  
LAAT HERPROFILEREN.
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(1) Interne gegevens MICHELIN: meting van het gemiddeld gewicht van 4 belangrijke 
afmetingen op de markt (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5 en 13 R 22.5).

 ■ Tot 25% extra kilometers
 ■ Tot 2 liter brandstofbesparing per 100 km
 ■ Besparing van 70 kilo grondstoffen bij vier keer herprofileren, evenveel als een nieuwe band(1)!

Uitgevoerd volgens de regels van de fabrikant, levert herprofileren het volgende op:

KIES DE JUISTE BANDEN EN ZORG VOOR HUN ONDERHOUD OP LANGE TERMIJN, 
DAT IS GOED VOOR UW PORTEMONNEE! 

WAAR

Het zal u misschien verbazen, maar een 
geherprofileerde band is zuinig … hij verslijt 

minder snel dan een nieuwe band en maakt 
brandstofbesparing mogelijk! Herprofileren wordt 

namelijk uitgevoerd op het moment dat de rolweerstand 
van de band het laagst is. De profielblokken zijn dan lager en 
dus stijver dan die van nieuwe banden. Deze stijfheid heeft als 
voordeel dat de wrijving met de weg wordt beperkt, waardoor uw 
banden minder snel slijten én u brandstof bespaart!

MIC 10664 Livre blanc multi vies NL.indd   7 22/07/15   16:09



VEILIG RIJDEN

GELD BESPAREN

(1) Vergeleken met de periode waarin hun profielen versleten waren. Gegevens MICHELIN - Test uitgevoerd op glad beton.
(2) Voorbeeld gebaseerd op een combinatie die 120.000 km per jaar aflegt met 25% geherprofileerde banden op de weg.
(3) Interne gegevens MICHELIN: gemiddeld gewicht van 4 belangrijke afmetingen op de markt (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5 en 13 R 22.5).

Tot
Bijna

brandstofbesparing per 25%
2L

EXTRA KILOMETERS 100 KM

WAAROM HERPROFILEREN?

in dwarsrichting en aandrijfkracht (1)
EXTRA GRIP 
10 %
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HERPROFILEREN DOOR EEN SPECIALIST LEVERT 3 VOORDELEN OP VOOR  
DE PRESTATIES VAN DE TRANSPORT ACTIVITEIT. 

HET MILIEU BESCHERMEN

… HERPROFILERING DOOR EEN SPECIALIST HEEFT GEEN INVLOED  
OP DE ACCEPTATIE VAN DE BAND VOOR VERNIEUWING.

(1) Vergeleken met de periode waarin hun profielen versleten waren. Gegevens MICHELIN - Test uitgevoerd op glad beton.
(2) Voorbeeld gebaseerd op een combinatie die 120.000 km per jaar aflegt met 25% geherprofileerde banden op de weg.
(3) Interne gegevens MICHELIN: gemiddeld gewicht van 4 belangrijke afmetingen op de markt (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5 en 13 R 22.5).

Meer informatie: trucks.michelin.eu

70 Kg

DAT IS ÉÉN  
NIEUWE BAND

grondstoffen bespaard bij  
4 keer herprofileren(3),

brandstofbesparing per 
2L

100 KM

minder CO 2-uitstoot  
per combinatie per jaar(2)

1,6
TON
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AL MIJN BANDEN ZIJN VERNIEUWBAAR.
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 ■ Ze moeten van oorsprong zijn ontworpen om op optimale wijze te worden vernieuwd. 
Alleen banden waarvan het karkas stevig genoeg is voor meerdere "levens" worden  
geselecteerd door de strengste vernieuwers.

 ■ Ze moeten regelmatig en op deskundige wijze onderhouden worden.

NIET ALLE BANDEN SLAGEN VOOR DE TEST OM GEACCEPTEERD TE WORDEN  
VOOR VERNIEUWING. BANDEN MOETEN AAN TWEE VOORWAARDEN  
VOLDOEN OM VOOR DEZE TEST TE SLAGEN:

Sommige fabrikanten zijn voortdurend bezig om het 
potentieel van het karkas te verbeteren. Dit geldt ook 

voor MICHELIN, al 60 jaar specialist in industriële 
vernieuwingen. Het resultaat: 80% van de MICHELIN-
karkassen wordt daadwerkelijk vernieuwd!

WAAR  
MAAR …
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ALLE VERNIEUWINGSPROCEDÉS HEBBEN  
DEZELFDE VOORDELEN.
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 ■ Met dit procedé kunnen de vernieuwde  
karkassen sneller worden gebruikt.

 ■  Er zijn meer mogelijkheden om van profiel  
te veranderen.

Voordelen van dit procedé:

Er wordt een voorgegoten loopvlak met definitief profiel op het bewerkte 
karkas geplaatst. Na ongeveer 3 uur vulkaniseren op 115 °C in een 
hogedruk ketel zijn de elementen met elkaar verbonden.

KOUDE VERNIEUWING

 ■ Dit procedé, uitgevoerd door de fabrikanten, zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het originele karkas volledig benut kunnen worden.
 ■ Deze methode levert zeer gelijkmatige afmetingen op. Daardoor is een meer regelmatige slijtage gegarandeerd,  

ongeacht het originele karkas.
 ■ Na vernieuwing ziet de band er weer gloednieuw uit. Zijwanden en markeringen zijn geheel nieuw,  

waardoor het voertuig er mooier uitziet.

Voordelen van dit procedé:

Het gehele bewerkte karkas (loopvlakblok + zijwanden) wordt bedekt met onbewerkt rubber. Vervolgens wordt alles in een mal geplaatst die 
de vernieuwde band zijn definitieve profiel geeft. Het vulkaniseren vindt plaats in een vulkaniseerpers op 160 °C een en duurt ongeveer een 
uur, net als bij de productie van een nieuwe band.

WARME VERNIEUWING

AFHANKELIJK VAN UW PRIORITEITEN KUNT U KIEZEN  
UIT TWEE VERNIEUWINGSPROCEDÉS:

De zorg en kennis van vernieuwingsspecialisten zijn 
cruciaal tijdens de selectie, controle, reparatie en bekleding van 

de karkassen. Zo is het eindproduct gegarandeerd hoogwaardig en 
betrouwbaar. In de vernieuwingsfabrieken van MICHELIN bijvoorbeeld 

worden jaarlijks twee miljoen karkassen geïnspecteerd met de meest 
geavanceerde technologische uitrustingen! De onvervangbare 
ervaring van MICHELIN is gebaseerd op de competenties van de 
vernieuwingsspecialisten, die uw banden op uiterst nauwkeurige wijze 
onderzoeken en voorbereiden.

NIET WAAR
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UW NIEUWE BANDEN WORDEN BETER  
DANKZIJ VERSLETEN BANDEN.
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Sommige grote fabrikanten vernieuwen hun banden zelf. Sommige testen de karkassen bij aankomst in de vernieuwingsfabrieken om 
de invloed van het werkelijke gebruik op uw banden beter te analyseren. Deze gegevens, jaar na jaar geregistreerd, zijn een 
aanvulling op de testcircuit- en laboratoriumtests. Ze verschaffen belangrijke informatie voor de ontwikkelaars van nieuwe banden.

EEN GRONDIGE KENNIS VAN UW VERSLETEN BANDEN HELPT OM DE OPBOUW  
EN MATERIALEN VAN TOEKOMSTIGE BANDENGENERATIES TE ONTWIKKELEN. 

WAAR 

Zodra de banden binnenkomen in de vernieuwings-
fabrieken, worden ze onderworpen aan een grondig 

onderzoek (bij MICHELIN zijn er bijvoorbeeld 86 
controlepunten!). Het overzicht van deze gegevens vormt 

een schat aan informatie over de huidige banden. De ingenieurs 
van het merk interpreteren deze informatie om uw toekomstige 
banden nog beter te maken.

MIC 10664 Livre blanc multi vies NL.indd   15 22/07/15   16:09



UW VERNIEUWDE BANDEN HEBBEN DEZELFDE 
HOOFDKWALITEITEN ALS NIEUWE BANDEN.
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(1) Interne tests uit 2013 op vernieuwde MICHELIN Remix®-banden: de meeste 
referenties behouden 97% van de hoofdkwaliteiten van een nieuwe MICHELIN-
band in dezelfde afmeting.

 ■ Het originele karkas van hoge kwaliteit, robuust en duurzaam is(1).
 ■ De materialen, technologie, competenties en professionele ervaring van de vernieuwer uitmuntend zijn:  

dit is bepalend voor een eersteklas vernieuwing.

UW VERNIEUWDE BANDEN HEBBEN DEZELFDE HOOFDKWALITEITEN  
ALS UW NIEUWE BANDEN INDIEN:

 ■ Een kwaliteitsgarantie omdat u profiteert van dezelfde 
hoofdkwaliteiten als die van uw nieuwe MICHELIN-banden.

 ■ Een besparingsgarantie omdat de toekomstige herprofileer-
baarheid van uw Michelin Remix®-banden behouden blijft.

Sommige fabrikanten die ook 
loopvlakvernieuwingen uitvoeren, zoals 

MICHELIN, gebruiken voor hun vernieuwde banden 
hetzelfde rubber en dezelfde gepatenteerde 

profielen als voor hun nieuwe banden. Hiermee reconstrueren 
zij de oorspronkelijke opbouw van de band. Ze herstellen eveneens 

de oorspronkelijke bandopbouw. Dit biedt u:

WAAR 
MITS …
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IK BESPAAR GELD ALS IK MIJN  
BANDEN LAAT VERNIEUWEN.

MIC 10664 Livre blanc multi vies NL.indd   18 22/07/15   16:09



(1) Interne prijsoverzichten van MICHELIN uit 2014 en prijsoverzichten van het internet, in 2014 opgesteld door een externe instantie.
(2) Bij gebruik in de stad, regionaal vervoer, divers gebruik en gebruik op bouwterreinen zijn uw MICHELIN-banden twee of meer keren vernieuwbaar.

 ■ De intrinsieke eigenschappen van de band (robuustheid en duurzaamheid van het karkas, type rubber en rubbervolume, profielen die 
geschikt zijn voor uw toepassingen)

 ■ De bandenspanning van uw banden
 ■ De belasting van de assen
 ■ De mechanische staat van het voertuig (uitlijning van de assen, geometrie van het voertuig)
 ■ De rijstijl.

WAAR

In hoeverre uw banden vernieuwbaar zijn, hangt af van uw activiteit en uw wagenparkbeheer.
Als u graag wilt dat uw banden meerdere "levens" meegaan, let dan op de factoren die het slijtageproces beïnvloeden:

U KUNT UW OORSPRONKELIJKE KARKAS MEERDERE KEREN LATEN VERNIEUWEN!

 ■ Een vernieuwde band is 40% goedkoper dan dezelfde nieuwe band(1).
 ■ 100% extra kilometers: vernieuwing van een kwaliteitskarkas, mits uitgevoerd door een deskundige,  

verdubbelt de levensduur van uw banden tegen lagere kosten.
 ■ Er zijn meerdere vernieuwingen mogelijk: als de uitwendige en inwendige analyse van het karkas het toelaat,  

kan een band meerdere keren vernieuwd worden(2) en kunt u er nóg meer kilometers mee afleggen!

VERNIEUWEN HEEFT DRIE VOORDELEN VOOR UW BANDENBUDGET,  
ZONDER DAT U INBOET AAN VEILIGHEID:
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BANDEN ZIJN BELANGRIJK VOOR DE  
FLEXIBILITEIT VAN MIJN BEDRIJF.
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Vertrouw op dit gebied op de aanbevelingen van uw merk en de adviezen van uw leverancier.

(1) MICHELIN raadt af om vernieuwde banden op de stuuras te monteren. Monteer ze in plaats daarvan op de aangedreven as of draagas
(2) MICHELIN Remix® biedt 350 vernieuwd/nieuw-combinaties.

 ■ Voor een optimaal voorraadbeheer hebt u verschillende mogelijkheden om vernieuwde banden op uw voertuigen  
te monteren. Na vernieuwing kan de band op een andere as dan de originele as worden gemonteerd(1)

 ■ U kunt de bandenuitrusting van uw voertuigen aanpassen aan uw verschillende activiteiten. Vervoerders en bedrijven die 
openbare werken uitvoeren, kunnen hun banden bij de vernieuwing aanpassen: ze kunnen namelijk kiezen voor een nieuw profiel dat past 
bij hun activiteit. Alle fabrikanten die banden vernieuwen, kunnen op die manier bijdragen aan een flexibel gebruik van uw voertuigen(2).

U KUNT DE BANDENUITRUSTING VAN UW VOERTUIGEN AANPASSEN  
OM DE FLEXIBILITEIT TE ONTWIKKELEN DIE UW BEDRIJF NODIG HEEFT. 

WAAR
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NA DE VERNIEUWING KRIJG IK MIJN  
EIGEN BAND TERUG
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(1) Radio Frequency Identification: technologie voor automatische identificatie.

 ■ Vernieuwing op naam garandeert dat u na de vernieuwing uw eigen karkas terugkrijgt. De meeste fabrikanten  
die ook banden vernieuwen, geven de voorkeur aan deze oplossing.

 ■ Standaard inruil van uw versleten banden voor andere, vernieuwde banden is een snellere oplossing.

IN EUROPA HEBT U TWEE MOGELIJKHEDEN:

NIET WAAR

MICHELIN-banden zijn te herkennen aan een 
individueel serienummer bij hun technische 

markering. Dit nummer is een soort "identiteitskaart" 
waarmee u de band tijdens zijn hele levensduur kunt volgen. 

Op termijn zullen er bovendien RFID-chips(1) in MICHELIN-banden 
worden geïntegreerd, waardoor ze automatisch geïdentificeerd 
en gevolgd kunnen worden.

MIC 10664 Livre blanc multi vies NL.indd   23 22/07/15   16:09



IK KAN VERNIEUWDE BANDEN OP DEZELFDE 
MANIER MONTEREN ALS NIEUWE
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 ■ In de Benelux zijn er geen wettelijke beperkingen voor de montage van vernieuwde banden.
 ■ MICHELIN raadt af om vernieuwde banden op de stuuras te monteren. Monteer ze in plaats daarvan  

op de aangedreven as of draagas.

EEN VERNIEUWDE BAND KAN EEN NIEUWE BAND VERVANGEN:

WAAR
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(1) Interne tests uit 2013. Levensduur van een MICHELIN Remix®-band: voor de meeste referenties was de levensduur van een MICHELIN Remix®-band 97% van die  
   van een nieuwe MICHELIN-band in dezelfde afmeting.

(2) Gemiddelde in Europa, interne prijsoverzichten uit 2014 en prijsoverzichten van het internet, in 2014 opgesteld door een externe instantie.
(3) 350 vernieuwd-nieuw-combinaties mogelijk dankzij MICHELIN Remix®-vernieuwing
(4) Voor MICHELIN Remix®-vernieuwing hoeft gemiddeld slechts 20 kg aan grondstoffen te worden toegevoegd: 70% minder dan nodig is voor de productie van een nieuwe band.

BESPARINGEN FLEXIBILITEIT

40%

MEER
KILOMETERS(1)

vOORdELIgER
dan een nieuwe band 

en meerdere keren vernieuwbaar (2)

voor optimaal voorraadbeheer

2

350 mogelijke combinaties 
OP UW TOEPASSINGEN

Kies uit meerdere montageopties 

VERNIEUWDE BANDEN

RAADPLEEG UW MERK 
EN UW WEDERVERKOPER 
VOOR ADVIES

hAAL 
ALLES 

uIT uw

WAAROM VERNIEUWEN?
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OM GELD TE BESPAREN, DUURZAAM TE VERVOEREN EN
FLEXIBEL TE OPEREREN

(1) Interne tests uit 2013. Levensduur van een MICHELIN Remix®-band: voor de meeste referenties was de levensduur van een MICHELIN Remix®-band 97% van die  
   van een nieuwe MICHELIN-band in dezelfde afmeting.

(2) Gemiddelde in Europa, interne prijsoverzichten uit 2014 en prijsoverzichten van het internet, in 2014 opgesteld door een externe instantie.
(3) 350 vernieuwd-nieuw-combinaties mogelijk dankzij MICHELIN Remix®-vernieuwing
(4) Voor MICHELIN Remix®-vernieuwing hoeft gemiddeld slechts 20 kg aan grondstoffen te worden toegevoegd: 70% minder dan nodig is voor de productie van een nieuwe band.

… ZONDER IN 
TE BOETEN  

AAN  
VEILIGHEID

FLEXIBILITEIT MILIEUBESCHERMING

van uw band en  
bespaart grondstoffen

dan een nieuwe band!(4)

tussen originele profielen en  
vernieuwingsprofielen(3)

350 mogelijke combinaties 
OP UW TOEPASSINGEN

STEM uw  
pROfIELEn

Af

DE LEVENSDUUR(1) 
vERduBBELT

Vernieuwen

minder grondstoffen 
-70%

Een vernieuwde band  =

Meer informatie: trucks.michelin.eu
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HERPROFILEREN EN VERNIEUWEN
ZIJN GOED VOOR HET MILIEU.
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(1) Bron: Het Franse bureau voor milieu en energiebeheersing, 2014.
(2) Voorbeeld gebaseerd op een combinatie die 120.000 km per jaar aflegt met 25% 

geherprofileerde banden op de weg.
(3) Interne gegevens MICHELIN: meting van het gemiddeld gewicht van 4 belangrijke 

afmetingen op de markt (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5 en 13 R 22.5).
(4) Richtlijn 1999/31/EG van 25 april 1999 verbiedt het storten van versleten banden.

 ■ Minder CO2-uitstoot → Bij 100 vernieuwde banden wordt 5 ton grondstoffen bespaard en komt 6 ton  
minder CO2 in de atmosfeer terecht.

 ■ Minder grondstofverbruik → 1 vernieuwing = 50 kilo grondstoffen bespaard. De toevoeging van vernieuwingsmateriaal aan een 
gekaard karkas is gemiddeld slechts 20 kilo: dat is 70% minder dan voor de productie van en nieuwe band!

 ■ Minder afval → -300 kilo voor een 3-assige aanhanger. Als de 6 banden van een 3-assige aanhanger worden vernieuwd,  
hoeven er 6 versleten banden minder te worden gerecycled!

VOORDELEN VAN VERNIEUWEN VOOR HET MILIEU:

In Europa worden alle versleten banden gerecycled (4).
Ze worden gebruikt voor speelterreinen, kunstgras, schoenzolen, 

vloerplaten, wieltjes … MICHELIN heeft bijvoorbeeld een wereldprimeur 
gerealiseerd door een atletiekbaan van 400 meter en 6 banen te 
vervaardigen van 9.000 banden! En dat is nog niet alles: dankzij nieuw 
onderzoek kunnen uw banden binnenkort worden gerecycled op een 
manier die nog efficiënter en vernieuwender is.

 ■ Minder CO2-uitstoot → Tot -1,6 ton per jaar. Met geherprofileerde banden dalen het brandstofverbruik en  
de CO2-uitstoot van het voertuig(2).

 ■ Minder grondstofverbruik → -100 kilo verbruikte grondstoffen bij 5 keer herprofileren.
 ■ Minder afval → -200 kilo versleten banden te recyclen bij 4 keer herprofileren(3).

VOORDELEN VAN HERPROFILEREN VOOR HET MILIEU:

Deze twee procedés verlengen de levensduur van versleten banden, waarvan de massa ieder jaar wereldwijd  
17 miljoen ton bedraagt(1).    

HERPROFILEREN EN VERNIEUWEN BESPAREN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN  
EN BESCHERMEN HET MILIEU.

WAAR

VOOR EEN SCHONE WERELD EN  
EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
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OM GELD TE BESPAREN, DUURZAAM TE VERVOEREN EN
FLEXIBEL TE OPEREREN

DOOR HUN ONTWERP ZIJN SOMMIGE BANDEN

HERPROFILEERBAAR VERNIEUWBAAR*

* 
Af
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U WILT UW BANDENBUDGET BEPERKT HOUDEN, DAAROM ZIJN ER OPLOSSINGEN  
DIE DE LEVENSDUUR VAN UW BANDEN VERLENGEN 

ZONDER TOEGEVINGEN OP VLAK VAN 

VEILIGHEID

…en tot 200% km extra 
voor banden die tweemaal 

vernieuwd worden.

Ze rijden tot Ze rijden tot 

km extra km extra 
25% 100%

DESIGNED FOR MORE(1)
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WAAROM

HERPROFILEREN?
WAAROM

VERNIEUWEN?

(1) Ontworpen om lang mee te gaan.
(2) Vergeleken met de prestaties van dezelfde banden in versleten toestand. Gegevens MICHELIN - Test uitgevoerd op glad beton.
(3) Interne gegevens MICHELIN: meting van het gemiddeld gewicht van 4 belangrijke afmetingen op de markt (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5 en 13 R 22.5).
(4) Interne tests uit 2013. Levensduur van een MICHELIN Remix®-band: 97% van de levensduur van een nieuwe MICHELIN-band in dezelfde afmeting.
(5) Gemiddelde in Europa, interne prijsoverzichten uit 2014 en prijsoverzichten van het internet, in 2014 opgesteld door een externe instantie.
(6) Voor MICHELIN Remix®-vernieuwing is gemiddeld slechts 20 kg aan grondstoffen nodig: 70% minder dan nodig is voor de productie van een nieuwe band.

De levensduur van uw banden verlengen, de hoofdkwaliteiten van uw banden  
langer behouden en tegelijk geld besparen én het milieu beschermen:

Het is mogelijk! Als u kiest voor een professioneel en gepersonaliseerd beheer van uw banden, optimaliseert u  
de rentabiliteit en flexibiliteit van uw bedrijfsvoering zonder in te boeten aan veiligheid!

  

Als de herprofilering wordt uitgevoerd door een  
professional en volgens de adviezen van uw merk:

Als de vernieuwing wordt uitgevoerd volgens de  
adviezen van uw merk en uw wederverkoper: 

BESPARING - MILIEU - VEILIGHEID

Herprofileren van bedrijfswagenbanden is wettelijk toegestaan  
en wordt aanbevolen door de ETRTO en de AFNOR

NIEUWE 
BANDEN

NIEUWE 
BANDEN

VERNIEUWDE 
BANDEN

VERNIEUWDE 
BANDEN

NIEUWE BAND 
BESPAARD

50 kg
minder afval te recyclen bij 
vernieuwing van een band

4 1

grip en aandrijfkracht (2)

brandstofbesparing

+10%

Tot  -2L/ 100 km

Besparing van uw bedrijf

grondstoffen bespaard(3)  
70 kg

2
MEER KILOMETERS (4)

BESPARING BIJ AANKOOP (5)
40%

Vergelijking van het 
grondstofverbruik (6)

100%

30%
GEHERPROFILEERDE  

BANDEN
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Voor meer informatie over de voordelen van banden met meerdere ‘levens’ verwijzen we u  
naar de serie "Designed for more" op ons YouTube kanaal.
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