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Regional Winter Drive - Vrachtwagens, bussen en stadsbussen

1) In vergelijking met het patroonontwerp van de nieuwe Bridgestone RW-DRIVE 001.

Het verbeterde ontwerp van dit 

hoogwaardige winterprofiel is ideaal voor 

gebruik op regionale en stadswegen, 

het hele jaar door. Het unieke patroon 

evolueert van een puur winterprofiel 

naar een allseason loopvlak naarmate 

het afslijt. Dat zorgt voor een betere 

grip in alle seizoenen, zonder 

de banden te moeten wisselen. 

De band maakt dit mogelijk door 

de geavanceerde technologieën 

van Bridgestone te combineren. 

De lamellengeometrie met diepe groeven, 

de verstevigingsijzers en de verminderde 

dichtheid van de lamellen zorgen ervoor dat 

het loopvlak van de Bandag RW-DRIVE 001 

langdurige grip op sneeuw biedt zonder 

dat de levensduur eronder lijdt.

Bovendien verhogen de verstevigingsijzers 

tussen de profielblokken in de 

schouderzone de omtrekstijfheid. Dat gaat 

de slijtage van de hiel en het spoor over het 

hele loopvlak tegen, waardoor het langer 

meegaat en een beter rijcomfort biedt.

Bandag RW-DRIVE 001 is het perfecte 

loopvlak om de levensduur van de nieuwe 

Bridgestone RW-DRIVE 001 en andere 

premium banden te verlengen.

Presteert uitstekend 
in winterse omstandigheden
dankzij het winterprofiel en heeft 

een 3PMSF-markering.

Gebruik in alle seizoenen
Met zijn evoluerende loopvlak is de Bandag 

RW-DRIVE 001 optimaal voor gebruik in alle 

seizoenen op regionale en stadswegen.

Betere grip gedurende 
de hele levensduur van 
de band
Dankzij de nieuwe lamellenconfiguratie 1), biedt 

het unieke loopvlakpatroon van de Bandag 

RW-DRIVE 001 evenwichtigere prestaties (slijtage/

grip) en een goede grip in alle seizoenen, 

zonder dat u de banden hoeft te wisselen.

Wagenparkbeheerders willen hun vloot 

vrachtwagens, bussen en stadsbussen 

mobiel houden zonder dat ze de 

banden elk seizoen moeten vervangen, 

zelfs als het weer omslaat van regen 

en lichte sneeuw in de winter naar 

zon en regenbuien in de zomer.

Daarom heeft Bandag het premium 

Bandag RW-DRIVE 001 loopvlak ontwikkeld, 

de opvolger van het Bandag W990+ profiel. 

De betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame coveroplossing van 
Bridgestone voor een vlotte overgang naar een circulaire economie.

De perfecte combinatie voor een langere levensduur 
van de band en lagere kosten per kilometer.
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