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Trelleborg lanceert innovatief bosbouw gamma
Trelleborg heeft een nagelnieuwe reeks Twin bosbouwbanden, welke de beste kenmerken van de
vorige reeks combineert met innovatieve, prestatie verhogende technologie. Het nieuwe ontwerp,
met inbegrip van ProgressiveTraction™ en de terrassen tussen de nokken, levert de volgende
generatie van zelfreinigende, rups-compatibele banden, met superieure trekkracht voor moeilijke
toepassingen in het bos.
Susanna Hilleskog, Managing Director bij Trelleborg Wheel Systems voor Scandinavië, zegt: “Met
een gecombineerde traditie in de bosbouw en landbouw, kan Trelleborg het beste van beide
werelden samenbrengen. Ons volledig nieuw gamma is gebaseerd op al onze ervaring en
knowhow in de bosbouw waar we de bekroonde innovaties uit de Trelleborg agrarische banden
hebben aan toegevoegd. Het resultaat is een verbeterde reeks, welke uiterst geschikt is voor de
strenge eisen van het bos, met verbeterde trekkracht, hogere weerstand eigenschappen, stabiliteit
en toegankelijkheid.
ProgressiveTraction™ werd speciaal ontworpen om de prestaties en de efficiënte van de band te
verhogen, door middel van de dubbele nok.

Doordat de nokken de grond op verschillende

momenten raken zorgen ze voor een geleidelijke vrijgave van de trekkracht wanneer extra kracht
nodig is. De dubbele nok zorgt ook voor betere flotatie eigenschappen, door de druk optimaal te
verdelen over de extra brede voetafdruk zorgt ze voor een lagere impact op de bodem in het bos.
De terrassen tussen de nokken, een ander bewezen concept van Trelleborg, werd geïntegreerd in
het nieuwe loopvlak. Door het dichtslibben van het loopvlak te voorkomen, zorgen de terrassen
tussen de nokken voor een groot zelfreinigend vermogen dat ervoor zorgt dat de band steeds met
maximale efficiëntie kan werken.
Deze banden, gemaakt met een nieuw ontworpen rubber compound, werden bovendien ook
aangepast om makkelijker gebruikt te kunnen worden met bandenrupsen, zodat ze beschikken
over een maximale grip en prestatievermogen, zowel bij gebruik met als zonder rupsen.
De nieuwe Twin Forestry bandenreeks bestaat uit een T440 en een T480 reeks, aangevuld met de
bestaande T418 skidder reeks.

Twin Forestry T440
•

Ideaal voor klei, modder, ijs en sneeuw — het ontwerp voor maximale trekkracht zorgt
ervoor dat je er overal mee kunt komen

•

Ongeëvenaarde trekkracht en toegankelijkheid in zijn klasse

•

Exclusieve Progressive Traction™ technologie voor een bewezen betere grip en
zelfreiniging met een lagere impact op de bodem in het bos

•

Nieuw ontwerp van de nok met zwaardere, en hertekende schouders voor effectieve
sporing.

Twin Forestry T480
•

Een perfecte match met rupsen voor uitzonderlijke grip

•

Dwarsgroeven en een breed plat bandprofiel voor optimaal gebruik met rupsen

•

Uniek loopvlak met terrassen tussen de nokken voor effectieve zelfreiniging en extra
trekkracht

•

Groot contactoppervlak met lage bodemdruk voor minder impact op de bodem in het bos

Voor meer informatie over de nieuwe Twin bosbouwbanden, bezoek :
www.trelleborg.com/wheelsystems
-EINDE-

Voor meer persberichten van Trelleborg Wheel Systems bezoek onze website
http://www.trelleborg.com/nl/wheelsystems/nl/Onze-aktiviteiten/Nieuws-evenementen/Persberichten , Voor foto’s bezoek http://www.trelleborg.com/wheelsystems

Voor meer informatie of hoge resolutie foto's, neem contact op met:
Isabelle Cauwels, Marketing operative, Trelleborg Wheel Systems
Benelux E-mail: isabelle.cauwels@trelleborg.com

Voor mededelingen aan de pers van de Trelleborg groep bezoek het Trelleborg Media Center. In de sectie
producten en oplossingen kunt u selecteren per sector www.trelleborg.com/news
Bedrijf en profiel van de groep Trelleborg:
Trelleborg Wheel Systems is een wereldleider op het gebied van banden en wielen voor land- en bosbouwmachines,
heftrucks en ander materiaal behandelingsapparatuur. Het bedrijf biedt gespecialiseerde oplossingen als toegevoegde

waarde voor klanten. Trelleborg is partner van alle toonaangevende fabrikanten van trekkers en landbouwmachines.
Het heeft een jaaromzet van ongeveer 485 miljoen EUR, met 3,000 werknemers en 8 productie faciliteiten over de hele
wereld. www.trelleborg.com/wheelsystems
Trelleborg is een wereldwijd opererende industriële groep die toonaangevend is vanwege zijn geavanceerde
polymeertechnologie en uitgebreide kennis van toepassingen. Trelleborg ontwikkelt hoogwaardige oplossingen die
afdichten, dempen en beschermen in veeleisende industriële omgevingen. De Trelleborg Group heeft een jaaromzet
van

ongeveer SEK 22 miljard (EUR 2,4 miljard, USD 3,3 miljard) en ca. 15.500 werknemers verspreid over 40

landen. De

groep bestaat uit vijf divisies: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg

Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions en Trelleborg Wheel Systems. Daarnaast is Trelleborg voor 50%
eigenaar van TrelleborgVibracoustic, wereldleider in trillingdempende systemen voor auto’s, bussen en vrachtwagens
met een

jaaromzet van SEK 13 miljard (EUR 1,45 miljard, USD 2 miljard) en ca. 8000 werknemers in 18 landen.

Trelleborg is sinds 1964 genoteerd op de effectenbeurs van Stockholm en is opgenomen in de NASDAQ OMX
Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com

