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Aurora is een divisie van Hankook, een
internationaal bejubeld bandenmerk. Hankook is
Zuid-Korea’s grootste radiale bandenfabrikant voor
vrachtwagens, auto’s en bussen.

Het enige echte verschil ligt in het merk; Aurora
banden worden ontworpen en geproduceerd met
dezelfde aandacht voor vakmanschap, design,
grondstoffen en productiemethoden die van
Hankook zo’n gerespecteerd merkt maakt.

Aurora produceert een reeks high performance
commerciële banden; gekenmerkt door prestaties
en betrouwbaarheid die u zullen verrassen.

International Regional

UF 16 (S)

UZ 07 (D)

UF 05 (S)

UF 02 (T)

UZ 01 (D)

UZ 05 (D)

UF 18 (T)

UF 20 (T)

ON/OFF

UR 01 (S)

UR 02 (D)

UR 09 (S)

S = Stuuras D = Aandrijfas T = Trailer



UF 16

Geschikt voor de stuuras Geschikt voor internationaal transport

Beschikbaar in de maten: 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5

De kenmerken van het UF 16 profiel zijn de betrouwbare grip en brandstofefficiëntie. Deze moderne stuurband
is ontwikkeld voor lange afstanden. Het hoogtechnologisch loopvlak biedt een gelijkmatige slijtage en langer
leven van de band.

Terug naar lijst van profielen



UZ 07

Geschikt voor de aandrijfas Geschikt voor internationaal transport

Beschikbaar in de maten: 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5

Trekasband voor lange afstanden in alle weersomstandigheden. De 5 lengtegroeven zorgen voor een optimale
waterafvoer terwijl de halfopen dwarsgroeven zorgen voor een optimale stabiliteit. De speciale
rubbersamenstelling staat garant voor een hogere kilometrage en verminderde rolweerstand.

Terug naar lijst van profielen



UF 05

Geschikt voor de stuuras Geschikt voor regionaal transport

Beschikbaar in de maten: 205/75R17,5 – 215/75R17,5 – 235/75R17,5 – 265/70R19,5 – 285/70R19,5

Stuurband voor lange afstand en regionaal verkeer ontwikkelt voor lichte vrachtwagens en kleine bussen. De 4
gekartelde lengtegroeven zorgen voor extra stabiliteit en een goede grip op een nat wegdek daarbij geholpen
door meerdere dwarse inkervingen.

Terug naar lijst van profielen



UZ 01

Geschikt voor de aandrijfas Geschikt voor regionaal transport

Beschikbaar in de maten: 215/75R17,5 – 245/70R19,5 – 265/70R19,5

Band voor aangedreven as met brede en diepe loopvlakgroeven die zorgen voor stabiliteit en lange levensduur.
Uitermate hoge tractie op droog en nat wegdek dankzij het agressief loopvlakontwerp. Superieure grip en
remprestaties in alle seizoenen.

Terug naar lijst van profielen



UZ 05

Geschikt voor de aandrijfas Geschikt voor regionaal transport

Beschikbaar in de maten: 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5

Het UZ05 profiel is geschikt voor regionaal transport: tractie en duurzaamheid op alle wegdekken en bij
verschillende weersomstandigheden. Dit alles is te danken aan het dynamisch profiel gekenmerkt door de
schuingelegen dwarsgroeven die eveneens zorgen voor een gelijkmatige slijtage.

Terug naar lijst van profielen



UR 01

Geschikt voor de stuuras Geschikt voor on/off road transport

Beschikbaar in de maten: 1200R20 – 12R22,5 – 205/75R17,5 – 315/80R22,5

De multifunctionele band voor het zwaardere werk. De constructie van deze band, voorzien van een zigzag
profiel en diepe groeven, zorgt voor een uitstekend contact en wendbaarheid zowel op verharde wegen als
ruwe ondergronden. Dankzij de speciale rubbersamenstelling zijn deze banden bestand tegen inrijdingen en
stoten.

Terug naar lijst van profielen



UR 02

Geschikt voor de trekas Geschikt voor on & off road transport

Beschikbaar in de maten: 12R22,5 – 205/75R17,5 – 315/80R22,5

Trekasband voor alle types bedrijfswagens geschikt voor het gebruik in moeilijke offroad omstandigheden.
Robuust loopvlakpatroon met hoge trekcapaciteit op het onverhard wegdek. Hoogtechnologische loopvlak- en
karkascompounds staan borg voor duurzaamheid; extra versterkte zijwanden zorgen voor een lange levensduur.

Terug naar lijst van profielen



UR 09

Geschikt voor de stuuras en
de trailer

Geschikt voor on & off road transport

Beschikbaar in de maat: 425/65R22,5

Het UR09 profiel is geschikt voor gemengd gebruik: hoge kilometrage en uitmuntende tractie. De rubbersamenstelling en
sterkere koorden zorgen voor uitstekende prestaties op en naast de weg. De stevige schouderprofielen zijn bestand tegen de
zware belasting die opleggers vaak moeten doorstaan. Deze banden zijn slijtagebestendig en bestand tegen inrijdingen op
agressieve ondergrond.

Terug naar lijst van profielen



UF 02

Geschikt voor de trailer Geschikt voor regionaal en internationaal 
transport

Beschikbaar in de maten: 215/75R17,5 – 235/75R17,5 – 245/70R17,5

Duurzame diepladerband met vleugelvormige groeven die verhinderen dat stenen vast te komen zitten. Het brede contactvlak
zorgt voor gelijke drukverdeling, maximale grip en een hoge weerstand tegen onregelmatige slijtage.

Terug naar lijst van profielen



UF 18

Geschikt voor de trailer Geschikt voor regionaal transport

Beschikbaar in de maten: 385/55R22,5 – 385/65R22,5 – 425/65R22,5

Regionale trailerband met robuuste schouders en verstevigd profielontwerp. Het zigzag patroon beschermt de
groeven tegen scheuren terwijl de verstevigde gordel een extreem lange levensduur garandeert. Uitstekende
tractie en remprestaties bij alle weersomstandigheden.

Terug naar lijst van profielen



UF 20

Geschikt voor de stuuras Geschikt voor regionaal transport

Beschikbaar in de maten: 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5 – 385/65R22,5

Stuurband met geoptimaliseerde karkas die zorgt voor een uitstekende handling en remprestaties op nat wegdek, ook in de
latere levensfase van de band. De uitgekiende rubbersamenstelling vermindert de snelheid waarmee het loopvlak slijt. De
stevige schouders voorkomen afbrokkelen en scheuren.

Terug naar lijst van profielen


