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Galaxy Mighty Trac ND L-4: het jaar rond dé ‘specialist’ voor
schrankladers
Nieuw loopvlak zorgt voor verdere uitbreiding van het assortiment Galaxy banden voor
schrankladers / het jaar rond dé ‘specialist’ voor alle soorten ondergrond / 10% groter loopvlak /
superieur als het gaat om slijt-, snij- en breukvastheid, treksterkte, prestaties op sneeuw en
hittebestendigheid.
19.05.2020 | Amsterdam
De nieuwe Galaxy Mighty Trac ND, ontwikkeld op basis van de internationaal erkende expertise van
Galaxy in de productie van hoogwaardige banden voor schrankladers, is jaar in, jaar uit
opgewassen tegen zijn werk. Deze nieuw ontwikkelde L-4 band voor schrankladers levert
uitmuntende prestaties op zowel een harde ondergrond, zoals wegen of verharde erven, als in
kleverige modder, los zand of sneeuw. Als een betrouwbare ‘specialist’ biedt het unieke
loopvlakpatroon met grote blokken het hele jaar door tractie, ongeacht de omstandigheden.
Prestaties en duurzaamheid voorop
Het niet-richtingsgebonden profiel van de Mighty Trac ND wordt gekenmerkt door grote
profielblokken, getrapte schoudernokken en hoekige lamellen. Terwijl de grote nokken zorgen voor
een loopvlak dat 10 procent groter is dan het loopvlak van vergelijkbare, concurrerende banden,
vervullen de gripverbeterende lamellen een essentiële functie bij het verzekeren van betrouwbare
tractie op gladde oppervlakken. Ook qua slijtvastheid op wegen, effectieve snij- en breukvastheid,
treksterkte en de bijzonder voortreffelijke hittebestendigheid, scoort de nieuwe Galaxy band voor
schrankladers als beste in zijn soort.
De uitzonderlijke robuustheid en duurzaamheid van deze band is te danken aan de speciale
compounds. Naast de sterke constructie van de zijwand met randbeschermers, beschermen deze
de Mighty Trac ND effectief tegen schade van buitenaf. “Deze nieuwe band voor schrankladers is
ontwikkeld voor gebruikers die jaar in, jaar uit, op allerlei soorten ondergrond optimaal moeten
presteren, zonder dat ze tussen de jaargetijden steeds de banden moeten wisselen. Dankzij de
speciale constructie en de gebruikte compounds is dat precies waar de Mighty Trac ND voor staat”,
aldus Angelo Noronha, President EMEA van Alliance Tire Group.
De nieuwe Galaxy Mighty Trac ND voor schrankladers is verkrijgbaar in maat 10-16.5NHS en 1216.5NHS. Maat 14-17.5NHS is momenteel in ontwikkeling.
***
Over Alliance Tire Group
Alliance Tire Group maakt deel uit van de Yokohama Group. Met meer dan 60 jaar ervaring,
specialiseert de Alliance Tire Group, zich in het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en marketen
van banden voor gebruik in de landbouw, bosbouw, bouw, industrie en voor grondverzet onder
Alliance, Galaxy en Primex merken.
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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