
TH400 - TH500
Agro Industrial.

Duurzame efficiëntie.

Download gratis deze applicatie Tire iBrochure



TH400 is het Agro-industriële radiaal gamma voor de nieuwste generatie verreikers en
graaf-laad combinaties. Veelzijdig in gebruik voor diverse toepassingen is de TH400 geschikt
voor gebruik in de meest veeleisende omstandigheden en op de moeilijkste ondergronden. Het
Trelleborg gamma voorziet uw machine van een goede stabiliteit, zelfs als de mast tot het
uiterste moet gaan om zware gewichten te heffen. TH400 verhoogt de veiligheid  
en efficiëntie van uw machine.

Hoge zijdelingse stabiliteit,
zeer goed comfort

Het geavanceerde radiaal karkas van de TH400 
met zijn versterkte structuur verzekert
een maximale stabiliteit zelfs onder moeilijke 
omstandigheden zonder in te boeten aan

handelbaarheid en comfort. Het specifieke 
ontwerp van de TH400 zorgt voor een meer dan 
20% lagere zijdelingse vervorming.
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Test condities
Referentie afmeting : 460/70R24
Zijdelingse kracht : van 1.000 kg tot 6.000 kg
V : Verplaatsing



Uitstekende weerstandtegen slijtage
Het innovatie profiel van de TH400 werd 
ontworpen voor een maximale slijtageweerstand, 
met behoud van de algemene sterkte en 

levensduur van de band. Zelfs bij gebruik op 
moeilijke ondergrond en bij zware belasting.

Uistekende trekkracht,optimale zelfreiniging
De schouders en de vorm van de nokken zorgen 
voor hoge trekkracht gedurende
landbouwtoepassingen, zelfs in modder of op 

zachte ondergrond. Het unieke Trelleborg ontwerp
van de aanzet van de nok verhoogt het 
zelfreinigend vermogen van de band.

Verlaagd brandstofverbruik,lagere uitstoot
TH400 blinkt uit in rolweerstand met lager 
brandstofverbruik en uitstoot als gevolg. 

En dit terwijl hij bijdraagt tot een hogere opbrengst 
met tegelijkertijd respect voor het milieu.
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Marktgemiddelde

20 lt

19 lt

BRANDSTOFVERBRUIK

18 lt

Afgeronde nokken om 
de weerstand tegen 
inrijdingen te verbeteren

Overlappende
nokken 
verbeteren
de slijtage en
dragen bij tot
het comfort bij
gebruik op harde
ondergrond

De rib in het
midden van het
profiel draagt bij
tot de stevigheid
van de nokken

Het ontwerp
van de ruimte
tussen de
nokken verhoogt
de zelfreiniging

Besparing tot 

1.170 € per jaar

In vergelijking met het 
marktgemiddelde, zorgt de TH400 
voor een gemiddelde jaarlijkse
brandstofbesparing van 11%. 
TH400. Om de efficiëntie van uw 
activiteiten uit te breiden.

Test condities
Referentie afmeting : 460/70R24
Voertuig : 120 pk
Brandstofkost : 0.65 €/liter
900 werkuren per jaar
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TH400 Agro Industrial.
AFMETING Profiel SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Velg Toegestane

velg Type Binnenband

11LR16
122A8

TH400 290 850 370 2530 400 W8 W10L TL

340/80R18
143A8 (143B) 

(12.5-18)
TH400 351 994 440 3020 475 11 W10-11SDC

W11-12-12SDC TL

400/70R18
147A8 (147B) 
(15.5/70-18)

TH400 403 1010 450 3040 475 13 12 - 12SDC TL

400/70R20
149A8 (149B)
(16.0/70-20)

TH400 395 1065 475 3200 525 13 12 - 12SDC
13SDC - 14 TL

400/70R24
152A8 (152B)
(16.0/70-24)

TH400 400 1165 520 3520 575 DW13 DW14L - W14L TL

440/80R24
161A8 (161B)

(16.9-24) 
TH400 457 1312 585 3975 625 DW14L DW15L - 14

TW14L TL

460/70R24
159A8 (159B) 

(17.5L-24)
TH400 465 1250 555 3790 600 DW15L DW14L-DW16L

14-TW14L TL

500/70R24
164A8 (164B)

(19.5L-24)
TH400 495 1302 580 3940 625 DW16L DW15L - 16 TL

480/80R26
160A8 (160B)

(18.4-26)
TH400 495 1425 630 4315 675 DW15L DW16L TL

440/80R28
156A8 (156B)

(16.9-28)
TH400 457 1418 633 4295 675 DW14L DW15L TL

TH500 Agro Industrial.
AFMETING Profiel SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Velg Toegestane

velg Type Binnenband

460/70R24
159A8 (159B) 

(17.5L-24)
Ontwerpgegevens

TH500 465 1250 555 3790 600 DW15L DW14L-DW16L
14-TW14L TL

De nieuwe Trelleborg TH500 Agro Industrial 
beantwoordt volledig aan de behoeften van 
verreikers en graaf-/laadcombinaties op een 
harde ondergrond. Omdat het transport over de 

weg en het gebruik op werven toeneemt, moeten 
onze klanten kunnen vertrouwen op een band die 
uitstekende prestaties garandeert in de meest 
veeleisende situaties.

Betere weerstand van het loopvlak
Het loopvlakontwerp van de TH500 is gesloten 
in het midden om een lange levensduur van de 
band te garanderen, terwijl het aan de zijflanken 
open is, zodat de band perfect gereinigd 

wordt, wat nog verbeterd wordt door de ruimte 
tussen de nokken. Het profiel in zijn geheel 
zorgt voor een hoge trekkracht en uitstekende 
zelfreinigende prestaties.

TH500 Agro Industrial.

Bredere schouder 
aan de nok om de 
zijwaartse stabiliteit te 
verbeteren

Dichte middelste 
zone om de 
loopvlakweerstand 
te verhogen onder 
alle werkom-
standigheden

Ruimte tussen de 
nokken voor een groter 
zelfreinigend vermogen

Versterkte zijwand 
om beschadiging te 
voorkomen en de 
zijwaartse stabiliteit 
te verhogen Nie

uw



Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeeroplossingen die 
cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten, dempen 
en beschermen. Onze innovatieve hoogwaardige oplossingen verhogen 
de prestaties van klanten op duurzame wijze. De Trelleborg groep is 
werelwijd in ruim 50 landen aanwezig.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri

youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri

linkedin.com
instagram.com/TrelleborgAgri

Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium

Tel: +32 (0)9 257 22 60
E-mail Nederland: tws.nl.sales@trelleborg.com – E-mail België: tws.be.evg.sales@trelleborg.com

www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be
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