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WAAROM ALL-SEASON
BANDEN?

NX-Speed 3
Een betrouwbare zomerband voor personenauto’s. De NX-Speed 3 heeft een
modern profiel, biedt uitstekende prestaties en heeft een lange levensduur.

VOORDELEN
◦

Zomerband met lange levensduur en sportieve
rijeigenschappen

◦

Uitstekende waterafvoer vermindert de kans op
aquaplaning

◦

Robuuste bandopbouw voor betrouwbaarheid en
comfort

◦

Stevige, doorlopende schouderblokken zorgen
voor stabiel rijgedrag

◦

Snelheidscodering HR-VR

All-season banden zijn zomerbanden met eigenschappen van winterbanden.

De all-season band is qua technologie een compromis tussen
een zomerband en een winterband.

Onder alle omstandigheden functioneert de band naar behoren:
Droog en nat wegdek, winterse omstandigheden, boven en onder 7°C.

All-season banden een 3PMSF symbool worden gekenmerkt als winterband
en zijn daarmee ook geschikt voor wintersportgebieden

Een all-season band is een zeer goede band voor het zachte klimaat!

Doelgroep: de particulier die niet op winterbanden rijdt en de zakelijke rijder
die niet 2 x per jaar zijn banden wil verwisselen.

De afgelopen jaren is de vraag naar all-season banden enorm gestegen.

Worden minder dan 10.000 km per jaar verreden en is de combinatie
zomer+winterbanden te duur? Dan zijn all-season banden een prima
alternatief.
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	*Deze band is ook verkrijgbaar met een
hoger laadvermogen

Beschikbaar in de
maten: 10” t/m 18“

Super Speed A3 (UHP)

Van Speed 3

Sportief, comfortabel én betrouwbaar. De Novex Super Speed A3 voor
ultra-high-performance voertuigen is de ideale mix.

De Novex Van Speed 3 is een krachtige band voor bestelwagens, caravans en
aanhangwagens. Deze band is de ideale balans tussen veiligheid en duurzaamheid.

VOORDELEN

Beschikbaar in de
maten: 15” t/m 19“

VOORDELEN

◦

Sportief profielontwerp zorgt voor optimale
grip en uitstekende waterafvoer

◦

Biedt uitstekende rijstabiliteit, goede waterafvoer,
comfortabel en rustig rijden

◦

Robuuste bandopbouw zorgt voor
betrouwbaarheid

◦

◦

Comfortabel en stabiel rijgedrag door
stevige, doorlopende schouderblokken

Loopvlak van hoge kwaliteit met verhoogde
weerstand tegen scheuren waardoor de
levensduur wordt verlengd

◦

◦

Snelheidscodering WR

Langere levensduur door versterkte weerstand
tegen perforatie door stalen gordelconstructie
met hoge trekkracht

	*Deze band is ook verkrijgbaar met een
hoger laadvermogen
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Beschikbaar in de
maten: 15” t/m 16“

All Season 3E (UHP)

All Season LT-3

Grip in elk seizoen. De All Season 3E is sportief, comfortabel én betrouwbaar.
Deze band voor ultra-high- preformance voertuigen bezit de ideale eigenschappen
voor een echte allrounder.

Betrouwbare all rounder voor lichte bedrijfswagens. De All season LT-3 is
opgebouwd uit een stevig karkas, speciaal voor bestel- en lichte bedrijfswagens.
Deze 3 seizoenenband biedt een hoger draagvermogen en goede rijstabiliteit in bochten.

VOORDELEN
◦

Geavanceerde rubbersamenstelling zorgt
voor goede prestaties in ieder seizoen

◦

Goede rem en rijeigenschappen in alle
weersomstandigheden

◦

Bandprofiel zorgt voor goede afvoer van
water en sneeuw

◦

Uitstekende prestaties op nat wegdek en
stabiliteit tijdens het rijden

	*Deze band is ook verkrijgbaar met een
hoger laadvermogen
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VOORDELEN

Beschikbaar in de
maten: 15” en 16“

◦

Verhoogd draagvermogen

◦

Goed waterafvoer – verminderd aquaplaning

◦

Stevig karkas voor meer stabiliteit

◦

Geschikt voor ieder seizoen

Beschikbaar in de
maten: 15” en 16“

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie
in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen en type- en/of spelfouten.
Novex behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen
aan te brengen in deze brochure. Ook kan Novex met betrekking tot de inhoud van
deze folder/ brochure, op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden
gesteld. Meer informatie over het EU-bandenlabel is te vinden in: VERORDENING (EU)
Nr. 2020/740 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 mei 2020

NL - 05-22

www.novextyres.com

