7

Redenen waarom u moet kiezen voor Cooper
4x4 banden

1 Cooper banden worden geproduceerd om lang mee te gaan

Tires Distribution geeft U een driedubbele garantie voor zijn 4x4 banden:
- Tires Distribution lanceert de Cooper Challenge : “niet tevreden binnen 30 dagen, geld terug”
- Tires Distribution compenseert productiefouten op pro rata basis; aan de hand van de resterende diepte van het profiel wordt vergoed.
- Cooper Tires Co. introduceerde reeds 26 jaar geleden in de Verenigde Staten een levensduur garantie voor zijn 4x4 gamma dat varieerde
tussen 65.000 en 145.000 kilometer, afhankelijk van het profiel. Meestal gaan Cooper banden langer mee dan soortgelijke merken, zelfs
bij gebruik in omstandigheden die niet als normaal bestempeld kunnen worden en waar ongebruikelijke slijtage kan optreden.

2 Cooper banden hebben een dieper profiel

Tot 30.3% meer profielafdekking en tot 46.3% dieper in de schoudergroeven vergeleken met de meeste eerste
montage merken (OE). Dit is mogelijk dankzij de bredere en sterkere staalkoorden onder het profiel. Hiermee
realiseert men meer tractie, meer kilometers en meer weerstand tegen beschadiging.

3 Cooper banden staan rechter
Cooper banden

Sommige andere merken

Cooper banden staan
rechter om vreemde voorwerpen van koers te brengen en hebben tevens
meer grip in een tegenwerkend oppervlak.

De meeste niet-Amerikaanse merken
hebben een bolle vorm in de flanken
met als nadeel gemakkelijker
beschadigd te kunnen geraken in het
terrein.

4 Cooper banden hebben een transparant profiel
Hiermee bedoelen we dat de nieuwste technologie in profieldesign open en
rechtdoorlopende groeven voorstelt met het voordeel van meer grip op nat
wegdek en betere zelfreinigende eigenschappen.

5 Cooper banden hebben profielschouders aangepast aan het gebruik
Een ruime keuze tussen afgeronde of kantige schouderhoeken in het Cooper 4x4 gamma
Afgeronde schouderhoek:

Kantige schouderhoek:

voor hoofdzakelijk weggebruik; deze
vorm biedt meer weerstand tegen
spoordwang en bewerkstelligt een
gelijkmatige slijtage over de
schouderkanten

voorzien in het gamma voor hoofdzakelijk terreingebruik waardoor de zijkant
van de flank zich vastbijt in de ondergrond. Ook behoudt men hierdoor een
betere stuurcontrole in losse ondergrond.

6 Cooper banden zijn enkel produkten voor de vervangingsmarkt
Er zijn twee soorten bandenproducenten: degenen die fabriceren voor de autoindustrie en degenen die produceren voor de vervangingsmarkt. Cooper produceert enkel voor de vervangingsmarkt, dus kan kwaliteit of prestatie niet geschaad worden door
prijsafspraken of ander criterium dan van eender welk automobielmerk dan ook. Hierdoor krijgt U meer waarde voor Uw geld !

7 Cooper banden hebben een kwaliteits binnenkamer
De belangrijkste eigenschap van een band is het vermogen om lucht vast te houden. Cooper gebruikt Halobutyl om de binnenkamer van de band af te werken. De juiste dikte van
deze kwalteitslaag geeft een uitstekend en duurzaam resultaat. Andere merken wijken wel
eens af om kostenbesparende redenen, en nemen daardoor het risico dat de band zijn druk
niet lang houdt.
Halobutyl Inner Liner

