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Optimale grip

A-Symmetrische profielopvouw, meer grip en
stuurprecisie 

Goede waterafvoer

3 doorlopende lengtegroeven, versnelde 
waterafvoer, verkleind risico op aquaplanning. 

Meer controle

Schuingeplaatste profielgroeven, flexibiel 
loopvlak, meer controle. 

Stabiliteit

Brede schouderblokken, vergroot contactoppervlak, 
meer stabiliteit. 

Waterafvoer

3 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, 
maximale controle op nat wegdek. 

Profiel

Doorlopende breedtegroeven, gereduceerd risico
op aquaplanning

Stabiliteit

Brede, stugge schouderblokken, optimale stabiliteit.

Remprestaties

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, extra 
grip en betere remprestaties.

Waterafvoer

4 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, 
maximale controle op nat wegdek. 

Stabiliteit

Doorlopende centrale rib, grote hoeveelheid
lamellen, maximale stabiliteit.

Schouderblokken 

Brede schouderblokken, vergroot contact- 
oppervlak, optimale stabiliteit.

Meer grip

Speciaal design van breedte- en lengtegroeven, 
extra grip en betere remprestaties.

Waterafvoer

Doorlopende lengtegroeven, effectieve water-
afvoer, meer grip op nat wegdek. 

Stabiliteit

Centrale lengte profielrib, maximale stabiliteit, 
meer controle.

Schouderblokken 

Brede, naar de zijkant doorlopende schouder-
blokken, optimale stabiliteit in de bochten.

Meer grip

Uitgebalanceerde combinatie van lengte- en 
breedtegroeven. Meer grip en remprestaties.

Waterafvoer

Versnelde waterafvoer, verhoogde remprestaties
en maximale controle op nat wegdek.

Stabiliteit

Vlakke profielopbouw, groot contactoppervlak, 
meer grip in alle rijomstandigheden.

Schouderblokken 

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, extra 
grip en betere remprestaties.

Meer grip

Brede, symmetrische schouderblokken, optimale 
stabiliteit in hogesnelheidsbochten.

Waterafvoer

4 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, 
maximale controle op nat wegdek. 

Profielopbouw

Vlakke profielopbouw, groot contactoppervlak, 
meer grip.

Remprestaties

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, 
extra grip en betere remprestaties.

Stabiliteit

Brede, stugge schouderblokken, optimale 
stabiliteit.

20” 15” & 16”

16” t/m 19”17” t/m 20”

14” t/m 19” 13” t/m 18”

AW5

Remprestaties

A-symmetrische profielopbouw, optimale grip en 
betere remprestaties. 

Grip

Meerdere doorlopende lengtegroeven, versnelde 
waterafvoer, maximale controle op nat wegdek.

Profielopbouw

Doorlopende, schuin geplaatste breedtegroeven, 
gereduceerd risico op aquaplaning.

Stabiliteit

Brede, extra verstevigde schouderblokken,
optimale stabiliteit.

13” t/m 18”

AW5 VAN

Waterafvoer

3 doorlopende lengtegroeven, versnelde 
waterafvoer, maximale controle op nat wegdek. 

Profielopbouw

Doorlopende, schuin geplaatste breedtegroeven, 
gereduceerd risico op aquaplaning.

Remprestaties

Unieke geblokte profielopbouw, extra grip en 
betere remprestaties.

Stabiliteit

Brede, extra verstevigde schouderblokken, optimale 
stabiliteit.

15” & 16”
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WD2

WD1

Grip

3 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, 
maximale controle op nat wegdek.

Profielopbouw

Loopvlakopbouw met brede profielblokken en 
-groeven, gereduceerd risico op aquaplaning.

Remprestaties

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, 
extra grip en betere remprestaties.

Stabiliteit

Brede, verstevigde en naar de zijkant doorlopende 
schouderblokken, optimale stabiliteit.

Maximale controle

Uniek V-profiel, versnelde water- en sneeuwafvoer, 
maximale controle. 

Profielopbouw

Brede, doorlopende breedtegroeven, gereduceerd 
risico op aquaplaning.

Remprestaties

Grote schuingeplaatste profielblokken, meer
stabiliteit, betere remprestaties.

Spijkeren mogelijk

Spijkeren mogelijk, excellente grip op ijzige en 
bevroren ondergronden.

15” & 16”

14” t/m 17”

WD6

WD42+WD52

Waterafvoer

4 brede lengtegroeven, versnelde waterafvoer, 
maximale controle op nat wegdek. 

Profielopbouw

Uniek, V-profiel met doorlopende breedte- 
groeven, gereduceerd risico op aquaplaning.

Remprestaties

Schuingeplaatste profielblokken en -groeven, 
extra grip en betere remprestaties.              

Stabiliteit

Brede, naar de zijkant doorlopende schouder-
blokken, optimale stabiliteit.

Maximale controle 

Uniek V-profiel /3 brede lengtegroeven, versnelde 
afvoer van water en sneeuw. 

Loopvlakpatroon 

Vlakke profielopbouw, brede schuingeplaatste  
profielblokken, verhoogde stabiliteit.

Excellente grip 

Spijkeren mogelijk, excellente grip op ijzige en bev-
roren ondergrond. 

Remprestaties 

Grote schuingeplaatste profielblokken,
verhoogde stabiliteit, betere remprestaties.

13” t/m 18”

14” t/m 20”


