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Trelleborg tilt productportfolio naar een hoger niveau met
de lancering van het nieuwe TM700 ProgressiveTractionTM gamma
Na jaren van uitgebreid onderzoek, strenge testen en diverse awards, zal Trelleborg zijn innovatieve
ProgressiveTractionTM-technologie toepassen op een nieuwe /70 reeks radiaalbanden. Om op deze
manier te voldoen aan de hernieuwde focus van tractorfabrikanten op de prestaties van het midden
assortiment tractoren en lagere algemene werkingskosten.
Trelleborg zal als eerste de 520/70R38 lanceren in de nieuwe TM700 ProgressiveTraction™ lijn op
SIMA 2015, dat zal plaatsvinden in Parijs, van 22 tot 26 februari. Ontworpen volgens de BlueTireTM
technologie van het bedrijf, is de TM700 ProgressiveTractionTM de nieuwste toevoeging aan de
uitgebreide reeks van Trelleborg radiaalbanden, die de efficiëntie van de landbouwactiviteiten
optimaliseren, dankzij uitstekende tractie, superieure zelfreiniging en extra kilometers.
Het nieuwe TM700 ProgressiveTractionTM loopvlak is aanzienlijk groter geworden, en zorgt voor een
maar

liefst

18%

grotere

voetafdruk,

uitstekende

flotatie,

ongeëvenaarde

tractie

en

brandstofefficiëntie. Dit resulteert in maximale gewasopbrengst, met respect voor de bodem en
verlaagde erosie.
Piero Mancinelli, R&D Directeur, Land- en Bosbouwbanden bij Trelleborg Wheel Systems legt uit:
“Toonaangevende

tractorfabrikanten

verleggen

hun

aandacht

steeds

meer

naar

het

middenassortiment van tractoren, tussen de 40 en 240 Pk. Deze nieuwe machines vereisen extra
prestaties van de banden op gebied van trekkracht en brandstofefficiëntie. Precies dat wat de
nieuwe TM700 ProgressiveTraction™ te bieden heeft. De nieuwe generatie Trelleborg banden biedt
uitstekende grip, trekkracht, flotatie en brandstofverbruik bij extreem lage druk, zowel in het veld als
op de weg.
“Door de BlueTireTM Technologie toe te passen op de nieuwe TM700 ProgressiveTractionTM band
hebben we de lat weer hoger gelegd met betrekking tot de verbetering van de efficiëntie en
productiviteit van de landbouw van vandaag en morgen en verhogen we de milieuprestaties van de
tractor. De SIMA 2015 is voor ons de ideale gelegenheid om het potentieel van de innovatieve
TM700 ProgressiveTractionTM reeks te tonen.”

De BlueTireTM technologie reduceert de CO2-uitstoot met 6%, in vergelijking met standaard banden.
Bijvoorbeeld, één jaar productie met BlueTireTM technologie leidde tot een emissiereductie van

13,700 ton CO2, dit is het equivalent van de uitstoot van ongeveer 2,884 personenwagens
gedurende één jaar.

Tijdens het werk op het terrein, wordt de verbeterde grip van de TM700 ProgressiveTraction™
gedreven door de dubbele randen van de nokken, die als twee ankerpunten fungeren. Dit nieuwe
ontwerp reduceert het slippen van de band aanzienlijk, waardoor er een trekkracht vrijkomt die maar
liefst 17% hoger ligt dan het marktgemiddelde. De economische besparing kan oplopen tot €350 bij
het bewerken van een gebied van 300 hectares.

Het scherpe profiel van de efficiëntere dubbele nok verhoogd ook het zelfreinigend vermogen van
de band tijdens de gehele levensduur. Bovendien zorgt de bredere basis van de TM700
ProgressiveTractionTM voor een premium weerstand tegen vibraties van de nokken, in tegenstelling
tot de standaardbanden, waar de nokken eerder als “borstel” fungeren en zo de slijtage van de band
versnellen.

Hierdoor vermindert

de energieverspilling

aanzienlijk, met als gevolg

een

brandstofbesparing tot 10% en een verlenging van de levensduur tot 500 uur, in vergelijking met het
marktgemiddelde. Algemeen genomen kan een landbouwprofessional op 1.000 uur wegtransport
tot €1.730 besparen.

De eerste set die beschikbaar zal zijn in de nieuwe ProgressiveTractionTM reeks zal de 520/70R38
in combinatie met de 420/70R28 zijn. In de loop van het jaar zal de reeks verder uitgebreid worden
met de meest populaire maten uit de /70 serie.

Voor

meer

informatie

over

de

nieuwe

TM700

ProgressiveTractionTM

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
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