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Jason’s Tyres: nieuwe BeNeLux-distributiepartner van het merk Galaxy
Nieuwe krachtige marktvertegenwoordiging voor de gerenommeerde Galaxy OTRbandenportefeuille / Jason's Tyres Extreme is gespecialiseerd in OTR en levert het complete
grondverzetprogramma / 24-uurs service als extra voordeel voor eindgebruikers / Galaxy's
bandenportefeuille blijft groeien
04.08.2020 | Amsterdam
Alliance Tire Group, een bedrijf dat deel uitmaakt van de Yokohama Rubber Corporation-groep,
kondigt met genoegen een nieuwe samenwerking aan met Jason's Tyres. "Jason's Tyres Extreme"
is gespecialiseerd in OTR-banden en beschikt over 20 jaar ervaring. De divisie zal met
onmiddellijke ingang de distributie op zich nemen van het volledige portfolio van zowel OTRdiagonaal- als radiaalbanden van Galaxy in het grondverzetsegment in de BeNeLux. Dit zal de
aanwezigheid van Galaxy in de markt verder versterken.
Het OTR-grondverzetsegment omvat machines zoals verdichters, nivelleermachines, laders en
dumptrucks, en voor de verschillende werkomgevingen van al deze machines biedt het
bandenportfolio van Galaxy topoplossingen. Behalve voor de diverse beproefde diagonaalbanden,
geldt dat met name voor de Galaxy LDSR 300 radiaalbanden voor laders (LD), HTSR 400 voor
vrachtwagens (HT) en MGSR 200 voor nivelleermachines (MG).
"Win-Win-Win"-situatie
"'More than just tyres' [Meer dan alleen banden] is de slogan van Jason's Tyres. En inderdaad,
onze nieuwe partner in het grondverzetsegment biedt 24 uur per dag service en montage. In
combinatie met de grote waarde van de bandenportfolio van Galaxy is dit een extra voordeel voor
de eindgebruikers. Bovendien beschikt Jason's Tyres over een krachtig netwerk van
toonaangevende OE-fabrikanten en aannemers met grote machineparken van
grondverzetmachines in heel West-Europa: Dit zal het marktaandeel van Galaxy verder vergroten.
We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe partnerschap ten goede zal komen aan zowel Jason's Tyres,
eindgebruikers als Galaxy", besluit Pravin Job, hoofd van Galaxy - West-Europa.
Peter Van Loon, eigenaar van Jason's Tyres, deelt deze positieve visie: "Galaxy is een merk van
grote waarde onder het Yokohama-eigendom. Dit nieuwe partnerschap zal voortbouwen op de
sterke punten van beide bedrijven, zal de activiteiten doen groeien en nieuwe kansen in de markt
genereren. Galaxy past duidelijk in de ideologie van ons bedrijf: banden van hoge kwaliteit tegen
een goed prijsniveau, ondersteund door een goede service. We kijken er naar uit om Galaxy's
bandenportfolio te introduceren bij zowel de aannemers als de machinehandelaren en fabrikanten", zegt Van Loon.

***
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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