PRESENTEERT

Linglong, een kwalitatief Chinees bandenmerk dat al bestaat sinds 1975. De
focus van het bedrijf heeft in al die jaren steevast bij onderzoek en innovatie
gelegen.
Het hele Linglong gamma, van design tot fabricage straalt deze toewijding aan
kwaliteit uit.
Het eindresultaat is een band die beloftes waarmaakt die je van een premium
merk zou verwachten, maar dan aan een betaalbare prijs.

Menu
MEDIUM/LONG HAUL
LFL 866 (S)

LTL 863 (T)

LDL 831 (D)

F820 (S)

LTL 812 (T)

LTL 869 (T)

BUS

ON/OFF
LAR 919 (S)

A08 (S)

F830 (S)

LFW 806

LDR 978 (D)

A 38

U801 (A)

LDW 808

D960

S = Stuuras

WINTER

D = Aandrijfas

T = Trailer

A = Alle posities

Back to menu

LAR 919
Alle posities

Geschikt voor on/off gebruik

Beschikbaar in de maat -: 315/80R22,5
Regionale multifunctionale band met een geoptimaliseerd blokkenpatroon voor het zwaardere werk. Het wijde
loopvlak van de band zorgt ervoor dat de band langer meegaat. De LAR 919 biedt u bijzonder krachtige tractie,
grip en klimkracht.

Back to menu

A08
Steering axle tyre

Geschikt voor on/off gebruik

Beschikbaar in de maten: 7,5R16 – 1200R20 – 11R22,5 – 12R22,5 – 315/80R22,5 – 1200R24

Stuurasband geschikt voor on/off gebruik. Staat bekend om zijn betrouwbare grip, hoge kilometrage en goede
remprestaties.

Back to menu

LDR 978
Drive axle tyre

Geschikt voor on/off gebruik

Beschikbaar in de maten: 315/80R22,5

Deze trekasband geschikt voor on/off gebruik biedt uitstekende tractie en is door de vernieuwde
rubbersamenstelling veel beter bestand tegen inrijdingen, schuren en stoten. Het diepe profile van de LDR978
zorgt voor een hoge kilometrage en leven van de band, daarnaast verzekert het profiel superieure grip en
remprestaties in alle seizoenen.

Back to menu

A 38
Trailer axle tyre

Geschikt voor on/off gebruik

Beschikbaar in de maten: 385/65R22,5 – 425/65R22,5 – 445/65R22,5

Trekasband geschikt voor on/off gebruik met sterke slijtvastheid. Eén van onze bestsellers en dat hoeft niet te
verbazen aangezien de A 38 uitstekende prestaties levert zowel qua grip als qua remprestaties. Deze band staat
bekend om zijn opmerkelijk kracht, tractie en lange levensduur.

Back to menu

D 960
Drive axle tyre

Geschikt voor on/off gebruik

Beschikbaar in de maten: 1200R20 – 12R22,5 – 13R22,5 – 315/80R22,5

Trekasband voor het zwaardere werk. Het robuust loopvlakpatroon van de D 960 biedt hoge trekcapaciteit op alle
soorten ondergronden. De karkassamenstelling staat borg voor duurzaamheid en werd ontwikkeld om inrijdingen
en stoten op aggresieve ondergronden te weerstaan.

Back to menu

F830
Steer axle tyre

Geschikt voor regionaal transport en bussen

Beschikbaar in de maten: 205/75R17,5 – 245/70R19,5 – 265/70R19,5 – 285/7019,5 – 255/70R22,5 – 275/70R22,5

Stuurasband geschikt voor regionaal transport zowel op vrachtwagen als op bus. De 4 veelzijdige groeven in het
loopvlak verzekeren extra stabiliteit en sterke tractie, ook in natte omstandigheden. De stevige schouders vormen
een goede bescherming tegen mogelijke schade en zorgen zo voor een verlengde levensduur van de band.

Back to menu

LDL 831
Drive axle tyre

Geschikt voor gemiddelde tot lange afstanden

Beschikbaar in de maten: 245/70R17,5 – 295/80R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5
Trekasband geschikt voor transport op de snelweg met een typisch blokprofiel dat ontwikkeld werd om
uitstekende grip te voorzien in droge en natte weersomstandigheden. De vernieuwde rubbersamenstelling
maakt van de LDL 831 een band die erg slijtvast is en zo een langere levensduur oplevert.

Back to menu

LFL 866
Steer axle tyre

Geschikt voor gemiddelde tot lange afstanden

Beschikbaar in de maten: 245/70R17,5
Stuurasband geschikt voor transport op de snelweg met extra breed loopvlakontwerp voor een hoge
kilometrage en gelijkmatige slijtage. De zig zag groeven en de geoptimaliseerde structuur van de LFL 866
zorgen ervoor dat deze band uitblinkt in stuurbaarheid.

Back to menu

LTL 812
Steer and trailer axle tyre

Geschikt voor gemiddelde tot lange afstanden

Beschikbaar in de maten: 295/80R22,5 – 315/60R22,5 – 315/70R22,5 – 315/80R22,5
Multifunctionele band die zowel op de trailer als op de stuuras kan gemonteerd worden. Deze band
blinkt uit in transport op lange afstanden. De hoogtechnologische rubbersamenstelling verzekert een
lang leven van de band en gelijkmatige, langdurige slijtage.

Back to menu

LTL 863
Trailer axle tyre

Geschikt voor gemiddelde tot lange afstanden

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

Band voor op de trailer die geschikt is voor middellange tot lange afstanden met een typische gecombineerd
profile dat de LTL 863 zijn optimale prestaties opleveren. Het profiel zorgt voor een erg lage rolweerstand terwijl
de slijtvaste rubbersamenstelling verschuivingen voorkomt en zo een gelijkmatige slijtage verzekert.

Back to menu

LTL 869
Trailer axle tyre

Geschikt voor gemiddelde tot lange afstanden

Beschikbaar in de maten: 445/45R19,5

Nieuwe trailerband geschikt voor transport op de snelweg voor middellange tot lange afstanden. De LTL 869 heeft
een extra stevig profiel en rubbersamenstelling. Deze combinatie zorgt gelijke drukverdeling en een hoge
weerstand tegen onregelmatige slijtage.

Back to menu

F 820
Steer and trailer axle tyre

Geschikt voor gemiddelde tot lange afstanden

Beschikbaar in de maten: 205/75R17,5 – 245/70R19,5 – 265/70R19,5 – 285/7019,5 – 255/70R22,5 – 275/70R22,5

Multifunctionele band geschikt voor de stuuras en de trailer bij transport op snelwegen. De F 820 wordt
gekenmerkt als een erg brandstof efficiënte band. Het profiel en karkasopbouw zorgen voor een gelijkmatige
drukverdeling wat resulteert in een langzame en gelijkmatige slijtage.

Back to menu

LFW 806
Steer axle tyre

Winterband

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

Winterband geschikt voor de stuuras met geoptimaliseerd profile met het oog op topprestaties te leveren op vlak
van stuurbaarheid en veiligheid. Ook in de strengste winteromstandigheden blijft de LFW 806 een betrouwbare
keuze.

Back to menu

LDW 808
Drive axle tyre

Winterband

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

Winterband voor op de trekas van de nieuwe generatie. Het 3D loopvlak van de LDW 808 werd speciaal
ontwikkeld om tractie en remprestaties te leveren op alle wegomstandigheden.

Back to menu

U801
All positions tyre

Geschikt voor bussen

Beschikbaar in de maten: 275/70R22,5

Multifunctionele band geschikt voor bussen. Een typische keuze voor stadsbussen. Het complexe loopvlak van de
U801 biedt uitstekende tractie zowel op nat als droog wegdek. De hoogtechnoligische rubbersamenstelling
verlaagt het tempo waaraan de banden slijten wat zorgt voor een lang leven van de band.

