
• Maximale veiligheid en comfort.

• Aantrekkelijke all-inprijzen.

• Merkspecialistische kennis en vakmanschap.

• Merkspecialistisch gereedschap.

• Altijd snelle service, klaar terwijl u wacht

Alle rechten voorbehouden, Amstelveen 03-2017 CAM00231

DE VOORDELEN VAN 
MITSUBISHI BANDENSERVICE

Met winterbanden veilig de winter door

Steeds meer automobilisten kiezen ’s winters voor 

winterbanden. Dankzij de zachtere rubbersamen-

stelling behouden deze hun souplesse en grip bij 

lagere temperaturen. Bovendien zijn winterbanden 
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Remweg gemeten bij een snelheid van 90km/u op nat wegdek tussen de 0ºc en 7ºc
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Remweg gemeten bij een snelheid van 50km/u op besneeuwd wegdek onder de 0ºc
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60 m
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Tip: meet elk jaar vóór montage van de winterbanden de profieldiepte op. Bij een profiel diepte  van minder dan  
4 mm is de werking als winterband niet meer gegarandeerd. Laat uw service-adviseur u daarover informeren.

extra geprofileerd, waardoor ze sneeuw gemakke-

lijker afvoeren. Ook bij regen, hagel en natte sneeuw 

zorgt deze extra profilering voor goede grip, een 

stabiele wegligging en een kortere remweg. 

Gemak van de Mitsubishi Motors webshop

Ook veilig de winter door? In de Mitsubishi Motors 

webshop kunt u zelf uw winterbanden inclusief 

velgen bestellen en laten monteren door uw 

Mitsubishi-dealer. 

Deze originele Mitsubishi Motors winterbandensets 

zijn specifiek afgestemd op uw auto, voor maximale 

grip en veiligheid. Voor deze winterbandensets 

op velg gelden aantrekkelijke all-inprijzen, inclusief 

balanceren, montage en btw.

Ga naar shop.mitsubishi-motors.nl voor het uitge-

breide aanbod. Desgewenst slaat uw Mitsubishi- 

dealer uw zomerbanden voor u op tot de geplande 

omruildatum. 

Uitlijnen en balanceren: specialistische service

Geen enkele band of velg is volkomen in balans. 

Daarom worden de banden op velg uitgebalan-

ceerd met een speciaal balanceerapparaat. Met 

pasklare stukjes lood op de velg wordt zelfs de 

kleinste onbalans geneutraliseerd. Hierdoor wordt 

een hinderlijke trilling in het stuur bij bepaalde 

snelheden voorkomen, voor optimaal rijcomfort. 

Indien noodzakelijk, kan uw Mitsubishi-dealer ook 

de wielen van uw auto uitlijnen. Een specialistische 

service, waarbij de monteur het onderstel en de 

besturing afstelt voor een optimaal contact met de 

weg en een gelijkmatige bandenslijtage.

Slijten uw banden ongelijkmatig? Laat uw auto 

controleren door de Mitsubishi-dealer. 

Onderstaande afbeelding geeft het verschil in remweg weer tussen winterbanden en zomerbanden.

Bent u al lid van MijnMitsubishi?
Meld u nu aan en ervaar de meerwaarde van het rijden 
in een Mitsubishi.

Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar 

www.mitsubishi-motors.nl

Hoewel er grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure, behoudt  
Mitsubishi Motors zich het recht voor om de aangeboden services zonder meer te wijzigen. Raadpleeg altijd  
uw Mitsubishi-dealer voor de meest actuele informatie.

Volg Mitsubishi overal

MITSUBISHI 
BANDEN
SERVICE



Maatvoering

Iedere autoband is voorzien van een codering op 

de zijkant, de ‘wang’ in vaktermen. Hierop zijn de 

diverse maten en eigenschappen weergegeven 

volgens een vaste volgorde:

Eigenschappen in beeld 

Banden vormen altijd een optelsom van ver-

schillende eigenschappen. Een uitgebalanceerde 

combinatie van rubbersamenstelling, profiel, 

grip, geluid, comfort en rolweerstand.

Zuinig, stil en veilig

Hoe lager de rolweerstand, hoe stiller en zuiniger 

uw auto. Aantrekkelijk voor uw portemonnee en 

beter voor het milieu, want een lager brandstof-

verbruik betekent ook minder uitlaatgasemissie. 

Bandenfabrikanten zijn erin geslaagd banden te 

ontwikkelen met een lage rolweerstand, die tegelijk 

voldoende grip bieden voor veilig rijden en remmen. 

De rolweerstand van de band wordt ingedeeld 

in klassen. Klasse A is de laagste rolweerstand, 

waarmee uw auto het zuinigst rijdt, klasse G de 

hoogste rolweerstand en zorgt dus voor het hoogste 

brandstofverbruik. Het verschil per klasse betekent 

ongeveer 0,1 liter brandstof per 100 kilometer. 

Geluidsemissie

Een band met een lage rolweerstand is niet alleen 

gunstig voor het brandstofverbruik, maar ook voor  

het geluidsniveau binnen en buiten de auto. Een 

geluidsarme band betekent een stiller interieur dus 

meer rijcomfort en minder geluidsoverlast voor 

mensen die langs een doorgaande weg wonen.

Op het label wordt het geluidsniveau van de band 

uitgedrukt in decibels (db).

Vanaf 2016 gelden drie categorieën: 

1 zwarte geluidsgolf = 3 db minder dan de norm in 2016

2 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de norm in 2016

3 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de norm van vóór 2016

Mitsubishi bandenservice 

voor veiligheid en comfort

De banden onder uw auto bepalen voor een 

belangrijk deel uw veiligheid en rijcomfort. Het 

contactvlak met het wegdek is per band niet veel 

groter dan uw handpalm. 

Dat kleine stuk rubber moet voortdurend aandrijf-, 

rem- en zijdelingse krachten opvangen en 

overbrengen. Onder alle omstandigheden, in de 

zomer en in de winter.

Daarom is het belangrijk dat u de juiste band kiest 

voor uw Mitsubishi. En wie kan u hier beter bij 

adviseren dan uw eigen Mitsubishi-dealer.

MITSUBISHI 
BANDENSERVICE
DE ZEKERHEID VAN ORIGINEEL ONDERHOUD

A
B
C
D
E
F
G

B
A

B
C

D
E

F
G

B

A
B

C
D

E
F

G

B

Grip op nat wegdek

Veiligheid onder alle omstandigheden is de be-

langrijkste eigenschap van een band. Deze moet 

maximale grip bieden, zowel op een droge als natte 

ondergrond. Tegenwoordig zijn er uitstekende 

‘all-season’ banden op de markt, die onder wisse-

lende omstandigheden prima presteren.

In de klassenindeling op het label biedt type A de 

beste grip op een nat wegdek en type G de minste. 

Het verschil tussen klasse A en klasse G scheelt on-

geveer 18 meter in remweg op een nat wegdek bij het 

afremmen van 100 km/h tot stilstand. Belangrijk om 

bij uw keuze rekening mee te houden.
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1222/2009 - C1

Veiligheid, rijcomfort en betrouwbaarheid: dat zijn de basiskwaliteiten van elke 

Mitsubishi. Ontworpen en gebouwd voor vele jaren zorgeloos rijplezier. Om dit 

rijplezier te waarborgen, biedt de Mitsubishi-dealer het beste onderhoud voor uw 

auto. Met vakbekwame, uitstekend opgeleide monteurs en originele onderdelen. 

Zodat u altijd op uw Mitsubishi kunt vertrouwen, elke rit opnieuw. 

De banden die af-fabriek op uw Mitsubishi zijn 

gemonteerd, zijn de optimale combinatie van vei-

ligheid, wegligging, rijcomfort, geluidsniveau en 

brandstofverbruik. De bandencodering hiervan 

staat ook vermeld in uw instructieboekje. Kiest u 

voor een andere band, dan verandert hiermee de 

rijkarakteristiek van uw auto. Bij die keuze kan uw 

Mitsubishi-dealer u het best adviseren. Als u bij-

voorbeeld kiest voor bredere, lichtmetalen velgen 

verandert ook uw bandenmaat. Het is belangrijk 

dat de juiste verhoudingen en eigenschappen 

behouden blijven ten behoeve van uw rijcomfort 

en veiligheid.

205/65R15 94 T
Breedte in mm

Hoogte van de band als percentage
van de breedte (65% x205 mm)

Draagvermogen

Velgdiameter (inch)

Snelheidscodering T = 
tot maximum snelheid 190 km/h

Radiaalband

Twijfelt u wat voor u de beste band is? Raadpleeg de serviceadviseur 
bij uw Mitsubishi-dealer voor de band die bij u en uw Mitsubishi past.

Volgens de europese regelgeving moet de classifica-

tie van brandstofverbruik, grip en geluidsproductie 

kenbaar worden gemaakt aan de consument. Deze 

eigenschappen worden weergegeven met een label, 

op de band zelf of op een display of poster bij uw 

Mitsubishi-dealer: 
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beter voor het milieu, want een lager brandstof-

verbruik betekent ook minder uitlaatgasemissie. 
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ontwikkelen met een lage rolweerstand, die tegelijk 

voldoende grip bieden voor veilig rijden en remmen. 
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Een band met een lage rolweerstand is niet alleen 

gunstig voor het brandstofverbruik, maar ook voor  

het geluidsniveau binnen en buiten de auto. Een 
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3 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de norm van vóór 2016

Mitsubishi bandenservice 

voor veiligheid en comfort

De banden onder uw auto bepalen voor een 

belangrijk deel uw veiligheid en rijcomfort. Het 
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groter dan uw handpalm. 
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rem- en zijdelingse krachten opvangen en 

overbrengen. Onder alle omstandigheden, in de 
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Grip op nat wegdek

Veiligheid onder alle omstandigheden is de be-

langrijkste eigenschap van een band. Deze moet 

maximale grip bieden, zowel op een droge als natte 

ondergrond. Tegenwoordig zijn er uitstekende 

‘all-season’ banden op de markt, die onder wisse-

lende omstandigheden prima presteren.

In de klassenindeling op het label biedt type A de 

beste grip op een nat wegdek en type G de minste. 

Het verschil tussen klasse A en klasse G scheelt on-

geveer 18 meter in remweg op een nat wegdek bij het 

afremmen van 100 km/h tot stilstand. Belangrijk om 

bij uw keuze rekening mee te houden.
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brandstofverbruik. De bandencodering hiervan 

staat ook vermeld in uw instructieboekje. Kiest u 

voor een andere band, dan verandert hiermee de 

rijkarakteristiek van uw auto. Bij die keuze kan uw 

Mitsubishi-dealer u het best adviseren. Als u bij-

voorbeeld kiest voor bredere, lichtmetalen velgen 

verandert ook uw bandenmaat. Het is belangrijk 

dat de juiste verhoudingen en eigenschappen 

behouden blijven ten behoeve van uw rijcomfort 

en veiligheid.
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op de band zelf of op een display of poster bij uw 

Mitsubishi-dealer: 
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brandstofverbruik. Het verschil per klasse betekent 
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groter dan uw handpalm. 

Dat kleine stuk rubber moet voortdurend aandrijf-, 

rem- en zijdelingse krachten opvangen en 

overbrengen. Onder alle omstandigheden, in de 
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Grip op nat wegdek

Veiligheid onder alle omstandigheden is de be-

langrijkste eigenschap van een band. Deze moet 

maximale grip bieden, zowel op een droge als natte 

ondergrond. Tegenwoordig zijn er uitstekende 

‘all-season’ banden op de markt, die onder wisse-

lende omstandigheden prima presteren.

In de klassenindeling op het label biedt type A de 

beste grip op een nat wegdek en type G de minste. 

Het verschil tussen klasse A en klasse G scheelt on-

geveer 18 meter in remweg op een nat wegdek bij het 

afremmen van 100 km/h tot stilstand. Belangrijk om 

bij uw keuze rekening mee te houden.
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Veiligheid, rijcomfort en betrouwbaarheid: dat zijn de basiskwaliteiten van elke 

Mitsubishi. Ontworpen en gebouwd voor vele jaren zorgeloos rijplezier. Om dit 

rijplezier te waarborgen, biedt de Mitsubishi-dealer het beste onderhoud voor uw 

auto. Met vakbekwame, uitstekend opgeleide monteurs en originele onderdelen. 

Zodat u altijd op uw Mitsubishi kunt vertrouwen, elke rit opnieuw. 

De banden die af-fabriek op uw Mitsubishi zijn 

gemonteerd, zijn de optimale combinatie van vei-

ligheid, wegligging, rijcomfort, geluidsniveau en 

brandstofverbruik. De bandencodering hiervan 

staat ook vermeld in uw instructieboekje. Kiest u 

voor een andere band, dan verandert hiermee de 

rijkarakteristiek van uw auto. Bij die keuze kan uw 

Mitsubishi-dealer u het best adviseren. Als u bij-

voorbeeld kiest voor bredere, lichtmetalen velgen 

verandert ook uw bandenmaat. Het is belangrijk 

dat de juiste verhoudingen en eigenschappen 

behouden blijven ten behoeve van uw rijcomfort 

en veiligheid.
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Draagvermogen
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Snelheidscodering T = 
tot maximum snelheid 190 km/h
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Twijfelt u wat voor u de beste band is? Raadpleeg de serviceadviseur 
bij uw Mitsubishi-dealer voor de band die bij u en uw Mitsubishi past.

Volgens de europese regelgeving moet de classifica-

tie van brandstofverbruik, grip en geluidsproductie 

kenbaar worden gemaakt aan de consument. Deze 

eigenschappen worden weergegeven met een label, 

op de band zelf of op een display of poster bij uw 

Mitsubishi-dealer: 



• Maximale veiligheid en comfort.

• Aantrekkelijke all-inprijzen.

• Merkspecialistische kennis en vakmanschap.

• Merkspecialistisch gereedschap.

• Altijd snelle service, klaar terwijl u wacht
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Met winterbanden veilig de winter door

Steeds meer automobilisten kiezen ’s winters voor 

winterbanden. Dankzij de zachtere rubbersamen-

stelling behouden deze hun souplesse en grip bij 

lagere temperaturen. Bovendien zijn winterbanden 
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Remweg gemeten bij een snelheid van 90km/u op nat wegdek tussen de 0ºc en 7ºc
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verkort met 10%
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Remweg gemeten bij een snelheid van 50km/u op besneeuwd wegdek onder de 0ºc
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verkort met 20%
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Winterband
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-8,3 m

Tip: meet elk jaar vóór montage van de winterbanden de profieldiepte op. Bij een profiel diepte  van minder dan  
4 mm is de werking als winterband niet meer gegarandeerd. Laat uw service-adviseur u daarover informeren.

extra geprofileerd, waardoor ze sneeuw gemakke-

lijker afvoeren. Ook bij regen, hagel en natte sneeuw 

zorgt deze extra profilering voor goede grip, een 

stabiele wegligging en een kortere remweg. 

Gemak van de Mitsubishi Motors webshop

Ook veilig de winter door? In de Mitsubishi Motors 

webshop kunt u zelf uw winterbanden inclusief 

velgen bestellen en laten monteren door uw 

Mitsubishi-dealer. 

Deze originele Mitsubishi Motors winterbandensets 

zijn specifiek afgestemd op uw auto, voor maximale 

grip en veiligheid. Voor deze winterbandensets 

op velg gelden aantrekkelijke all-inprijzen, inclusief 

balanceren, montage en btw.

Ga naar shop.mitsubishi-motors.nl voor het uitge-

breide aanbod. Desgewenst slaat uw Mitsubishi- 

dealer uw zomerbanden voor u op tot de geplande 

omruildatum. 

Uitlijnen en balanceren: specialistische service

Geen enkele band of velg is volkomen in balans. 

Daarom worden de banden op velg uitgebalan-

ceerd met een speciaal balanceerapparaat. Met 

pasklare stukjes lood op de velg wordt zelfs de 

kleinste onbalans geneutraliseerd. Hierdoor wordt 

een hinderlijke trilling in het stuur bij bepaalde 

snelheden voorkomen, voor optimaal rijcomfort. 

Indien noodzakelijk, kan uw Mitsubishi-dealer ook 

de wielen van uw auto uitlijnen. Een specialistische 

service, waarbij de monteur het onderstel en de 

besturing afstelt voor een optimaal contact met de 

weg en een gelijkmatige bandenslijtage.

Slijten uw banden ongelijkmatig? Laat uw auto 

controleren door de Mitsubishi-dealer. 

Onderstaande afbeelding geeft het verschil in remweg weer tussen winterbanden en zomerbanden.

Bent u al lid van MijnMitsubishi?
Meld u nu aan en ervaar de meerwaarde van het rijden 
in een Mitsubishi.

Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar 

www.mitsubishi-motors.nl

Hoewel er grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure, behoudt  
Mitsubishi Motors zich het recht voor om de aangeboden services zonder meer te wijzigen. Raadpleeg altijd  
uw Mitsubishi-dealer voor de meest actuele informatie.

Volg Mitsubishi overal

MITSUBISHI 
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DE VOORDELEN VAN 
MITSUBISHI BANDENSERVICE

Met winterbanden veilig de winter door

Steeds meer automobilisten kiezen ’s winters voor 

winterbanden. Dankzij de zachtere rubbersamen-

stelling behouden deze hun souplesse en grip bij 

lagere temperaturen. Bovendien zijn winterbanden 

20 m

Remweg gemeten bij een snelheid van 90km/u op nat wegdek tussen de 0ºc en 7ºc

40 m

Remweg
verkort met 10%
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Zomerband

-5,4 m

Remweg gemeten bij een snelheid van 50km/u op besneeuwd wegdek onder de 0ºc

20 m 40 m

Remweg
verkort met 20%
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Winterband

Zomerband

-8,3 m

Tip: meet elk jaar vóór montage van de winterbanden de profieldiepte op. Bij een profiel diepte  van minder dan  
4 mm is de werking als winterband niet meer gegarandeerd. Laat uw service-adviseur u daarover informeren.

extra geprofileerd, waardoor ze sneeuw gemakke-

lijker afvoeren. Ook bij regen, hagel en natte sneeuw 

zorgt deze extra profilering voor goede grip, een 

stabiele wegligging en een kortere remweg. 

Gemak van de Mitsubishi Motors webshop

Ook veilig de winter door? In de Mitsubishi Motors 

webshop kunt u zelf uw winterbanden inclusief 

velgen bestellen en laten monteren door uw 

Mitsubishi-dealer. 

Deze originele Mitsubishi Motors winterbandensets 

zijn specifiek afgestemd op uw auto, voor maximale 

grip en veiligheid. Voor deze winterbandensets 

op velg gelden aantrekkelijke all-inprijzen, inclusief 

balanceren, montage en btw.

Ga naar shop.mitsubishi-motors.nl voor het uitge-

breide aanbod. Desgewenst slaat uw Mitsubishi- 

dealer uw zomerbanden voor u op tot de geplande 

omruildatum. 

Uitlijnen en balanceren: specialistische service

Geen enkele band of velg is volkomen in balans. 

Daarom worden de banden op velg uitgebalan-

ceerd met een speciaal balanceerapparaat. Met 

pasklare stukjes lood op de velg wordt zelfs de 

kleinste onbalans geneutraliseerd. Hierdoor wordt 

een hinderlijke trilling in het stuur bij bepaalde 

snelheden voorkomen, voor optimaal rijcomfort. 

Indien noodzakelijk, kan uw Mitsubishi-dealer ook 

de wielen van uw auto uitlijnen. Een specialistische 

service, waarbij de monteur het onderstel en de 

besturing afstelt voor een optimaal contact met de 

weg en een gelijkmatige bandenslijtage.

Slijten uw banden ongelijkmatig? Laat uw auto 

controleren door de Mitsubishi-dealer. 

Onderstaande afbeelding geeft het verschil in remweg weer tussen winterbanden en zomerbanden.

Bent u al lid van MijnMitsubishi?
Meld u nu aan en ervaar de meerwaarde van het rijden 
in een Mitsubishi.

Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar 

www.mitsubishi-motors.nl

Hoewel er grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure, behoudt  
Mitsubishi Motors zich het recht voor om de aangeboden services zonder meer te wijzigen. Raadpleeg altijd  
uw Mitsubishi-dealer voor de meest actuele informatie.

Volg Mitsubishi overal

MITSUBISHI 
BANDEN
SERVICE


