
BANDEN BALANCEREN
MET UITERSTE PRECISIE



WAAROM BALANCEERKORRELS?

• Het balanceren van een band met op de velg
   gemonteerde balanceergewichten is niet optimaal
   omdat het is gebaseerd op een meting die op 
   een bepaald moment is uitgevoerd. Tijdens het 

gebruik slijt de band echter en daarmee
   verandert de balans van de band.

• Daarom zijn de MAGNUM+ balanceerkorrels
   ontwikkeld: een uiterst precies werkend en zich
   continu aanpassend alternatief dat minimaal
   een bandenleven meegaat.

• Onze korrels zijn gemaakt van gehard glas en
   zijn perfect rond waardoor ze nooit uit elkaar vallen
   en kunnen worden hergebruikt en gerecycled.
   Bovendien zijn ze compatibel met TPMS en normale
   ventielen: u hoeft zich dus nergens zorgen over
   te maken.

VRAGEN?
+31 13 220 00 03  

HOE WERKT HET?

• Banden met onbalans zijn op sommige plaatsen
   zwaarder dan op andere. Hierdoor worden tijdens
   het rijden middelpuntvliedende krachten opgewekt
   die trillingen veroorzaken.

• Conform de wet van Newton positioneren de
   balanceerkorrels zichzelf aan de kant tegenover
   het zwaarste punt. Zo wordt de onbalans teniet
   gedaan en trillingen door de middelpuntvliedende
   kracht voorkomen.

• Als het voertuig tot stilstand komt, vallen de korrels
   naar de bodem van de band om vervolgens, als het
   voertuig weer gaat rijden, automatisch op de juiste
   plaats weer hun werk te doen.
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VOOR LANGE AFSTANDEN

Comfortabel en rendabel rijden is
belangrijk wanneer u dag in dag uit
lange afstanden aflegt.

                    

• Vermindert cuppen van de band
   en onregelmatige slijtage van het loopvlak 

• Balanceert elke band optimaal (banden
   op sturende assen, aangedreven assen en
   assen van opleggers)

• Verlaagt het brandstofverbruik en zorgt
   voor een evenwichtig en soepel rijgedrag
   (minder trillingen)

ALS U BEROEPSMATIG
ONDERWEG BENT

Zorgeloos rijden, ongeacht het type terrein
waarop u rijdt en het materiaal dat zich aan
de banden hecht.

• Past zich automatisch aan als op de verharde
   weg de modder en gravel uit het profiel van
   de banden wordt losgereden, waardoor de
   positie van de zwaardere plaatsen verandert

• Geen werkplaatsbezoek om de oorzaak van
   trillingen te achterhalen

IN UW VRIJE TIJD 

Als u een offroad-fan bent, zijn hoge
prestaties en een op uw wensen afgestemd
rijgedrag voor u belangrijk.

• Zorgt voor een ongekende stabiliteit

• Is voor elke doe-het-zelver heel gemakkelijk
   aan te brengen

• Verlengt de levensduur van uw
   offroad-banden



DOWNLOAD ONZE TOEPASSINGSTABEL OF GEBRUIK 
ONZE CALCULATOR
(op de website en in de app) om te zien welk formaat MAGNUM+ u nodig hebt

EEN
MERK

VAN
MAGNUMBALANCE.COM

IN DE BAND 
LEGGEN

OP SPANNING 
BRENGEN

RIJDENMONTEREN

GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN

LEVERBAAR IN 3 FORMATEN

VERGELIJKEND OVERZICHT

Op de velg 
gemonteerde 
balanceerge-
wichten

Kleinere 
korrels

Poeders

Vloeistoffen

Granulaat

Tijdrovend, bovendien moet 
regelmatig opnieuw worden 
gebalanceerd

Speciale ventielen nodig
   

Nemen vocht op en plakken aan 
elkaar waardoor de band minder 
goed wordt gebalanceerd

Kunnen een reactie veroorzaken met 
de binnenkant van de band waardoor 
de fabrieksgarantie vervalt

Valt in de loop van de tijd uit elkaar en 
kan niet worden hergebruikt

Eenmalig, gemakkelijk aan te brengen. 
De band wordt het hele bandenleven 
lang gebalanceerd, en de korrels 
kunnen worden hergebruikt

Compatibel met normale ventielen

Kunnen geen vocht opnemen en 
bewegen vrij door de band zonder 
van vorm te veranderen

De korrels hebben geen effect op 
de fabrieksgarantie

Valt niet uit elkaar en kan voor 100% 
worden hergebruikt en gerecycled

ANDERE 
BALANCEERMETHODEN

Kartonnen doos met
individueel verpakte zakken

Plastic bak met
INSERT-zakken – grootverpakking

Plastic bak met
korrels in bulk


