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Alliance AGRI STAR II: een bestseller in wording
Gelijkblijvende tractie, ook bij een langere levensduur / Met 76 maten in de serie 70 en 85 een
bijna volledige dekking van het segment / Zowel aantrekkelijk qua prijs als qua design /
Aanhoudende grote vraag na een flitsende start /

09.09.2020 | Amsterdam
De Alliance AGRI STAR II, de nieuwe radiaalband voor tractoren die in april 2020 in Duitsland werd
geïntroduceerd, belooft een echte bestseller te worden. Met zijn unieke lagentechnologie (SLT –
Stratified Layer Technology) overtuigt deze band met gelijkblijvende tractie, ook als de levensduur
al wat gevorderd is. Verdere kenmerken zijn de lange levensduur, de goede prijsprestatieverhouding, de perfecte geschiktheid voor transport over de weg, de superieure
remeigenschappen evenals de zeer goede zelfreiniging. Met een snelheidsindex van 65 km/h gooit
de AGRI STAR II bovendien op het gebied van logistiek en transportefficiëntie hoge ogen.
Componenten en design met "dat beetje extra"
De Alliance AGRI STAR II is gemaakt van bijzonder hoogwaardige materialen en componenten. De
verstevigende ruggengraat van deze band is van polyethyleentereftalaat (PET). Bovendien werd
voor het karkas van de band en voor het gordelweefsel polyester gekozen; dat garandeert dat de
band ook na jarenlange veeleisende toepassingen niet vervormt, maar permanent rond blijft. Het
grotere rubbervolume in het middendeel van de overlappende blokken zorgt voor meer stijfheid,
die juist bij het rijden op de weg slijtage vermindert en voor een uiterst comfortabele en veilige
rijbeleving zorgt.
Naast de lagentechnologie zijn er nog andere designelementen waarmee de AGRI STAR II zich
onderscheidt: het markante visuele effect is te danken aan het bredere profiel, de krachtige,
gebogen profielblokken, de extra designelementen op de flank van de band en de kleur, die
opvallend "zwarter dan zwart" overkomt.
***
Over ATG
Alliance Tire Group maakt deel uit van de Yokohama Group. Met meer dan 60 jaar ervaring, is de
Alliance Tire Group, gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en marketen van
banden voor gebruik in de landbouw, bosbouw, bouw, industrie en voor grondverzet onder de merken
Alliance, Galaxy en Primex.
ATG bedient klanten in 120 landen, verspreid over 6 continenten en biedt een volledig gamma
producten, van banden op instapniveau, tot een breed aanbod aan producten van superieure
producten met hoge toegevoegde waarde. Alle ATG-banden worden ontworpen, ontwikkeld en getest
in geavanceerde R&D-centra over de hele wereld.
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