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TYRE PLAN EUROPE
De activiteiten van twee bedrijven binnen de 
Kargro Groep, Banden Plan Europa in Nederland 
en Tyre Plan Europe in België, omvatten het 
vernieuwen van vrachtwagenkarkassen.  

Tijdens het productieproces worden de meest 
geavanceerde controlemethodes  toegepast. 

VERHOOG DE KWALITEIT VAN UW RETREADS
In vergelijking met standaard loopvlakvernieuwing 
met gesplitste strips heeft het RINGTREAD-systeem 
minder materiaal en minder tijd nodig. 

Het systeem levert een product van hogere kwaliteit 
met lagere kosten, kleinere installaties, beter 
management  en minder restafval.

RINGTREAD, EEN GROENE OPLOSSING
Wij zijn voortdurend op zoek naar innovaties om de 
milieu-impact van de activiteiten van onze groep 
verder te verminderen. RINGTREAD is een uitkomst 
van onze toewijding.  

Wat is er milieuvriendelijker dan een industrieel 
vervaardigd product te recupereren en een nieuw 
leven te geven? En wat is er milieuvriendelijker dan 
minder grondstoffen te verbruiken? Ons ringsysteem 
is dit allemaal, en nog veel meer. Het is ontworpen om 
een opwaartse spiraal op gang te brengen: minder 
rolweerstand betekent minder rubberverbruik en 

brandstofbesparing, maar ook minder slijtage van de 
essentiële onderdelen van een auto. Alles gaat langer 
mee en werkt efficiënter.  

De gebruikte compounds zijn olievrij, terwijl de 
verwerking sneller verloopt, wat zowel een lager 
verbruik van materialen als van energie betekent. 
Regenereren is milieuvriendelijk, en nog meer met 
RINGTREAD.



RINGTREAD SYSTEEM, EXCELLENTIE IN RETREADING.
Dankzij de RINGTREAD-technologie produceert u het 
beste vernieuwingsproduct ooit. Beter in termen van 
prestaties en beter voor uw bedrijf. De RINGTREAD-
band, die zonder verbindingen in radiale stalen mallen 
wordt gemaakt, maakt gebruik van compounds die 
geen oliën bevatten en een hoog gehalte aan 
natuurrubber hebben. Daardoor haalt u meer 
kilometers dan met andere systemen, hebt u meer grip 
dan met andere banden en bespaart u aanzienlijk op 

brandstof. Het complete koude loopvlakvernieuwings-
systeem RINGTREAD stelt de bandenvernieuwer in 
staat een uitstekend product te verkrijgen, waarbij tijd 
en kosten worden geoptimaliseerd, een kwaliteitsband 
wordt aangeboden en een gamma compounds en 
loopvlakken wordt aangeboden dat aan elke behoefte 
kan voldoen.

RINGTREAD is het enige loopvlakvernieuwings-systeem 
dat gebruik maakt van voorgevormde ringen zonder 
naden, die zich zonder spanning of vervorming van het 
loopvlakpatroon aan het karkas hechten, waardoor 
steeds maximale prestaties worden verzekerd: uit-
stekende tractie op veeleisende ondergronden, lage 
rolweerstand en bijgevolg brandstofbesparing, en een 
hoog kilometerrendement, dit alles dankzij de grotere 
precisie en richtingsstabiliteit van het product, in het 
bijzonder van de lamellen en de blokken.  

BLACKLINE, de evolutie van het standaardgamma, is 
het resultaat van Marangoni's aanzienlijke investeringen 
in de modernste giettechnologie. Naast de intrinsieke 
voordelen en prestaties van alle RINGTREAD ringen, 
werd dit productgamma ontwikkeld met nieuwe 
compounds, speciaal geselecteerd en gecombineerd 
om prestaties te garanderen die voldoen aan de 
hoogste marktverwachtingen inzake brandstofverbruik, 
levensduur, grip op droog en nat wegdek en stevigheid 
bij de meest veeleisende on-off toepassingen. Het 
Blacklinegamma is alleen beschikbaar voor ge-
selecteerde klanten.



BLACKLINE BUS100

Voor stadsbussen:  
hoge kilometrage en 

goede grip 

Maten Diepte mm

275/70R22.5 20,0

295/80R22.5 20,0

BLACKLINE BUS400

Voor Intercitybussen: 
hoge wintergrip en goede 

kilometrage  

Maten Diepte mm

275/70R22.5 18,5

295/80R22.5 19,0

BLACKLINE MIX202

Hoog kilometrage on/
off richtingspatroon  

Maten Diepte mm

315/70R22.5 22,0

315/80R22.5 22,0

13R22.5 22,0

BLACKLINE RTE PLUS

Hoge kilometrage 
voor regionale 

trailer  

Maten Diepte mm

385/65R22.5 15,5

Weerstand bij off-road 
gebruik

Tractie op ieder 
oppervlak

Weerstand bij off-road 
gebruik

Weerstand bij off-road 
gebruik



BLACKLINE RDR HM3

Hoge kilometrage: regionaal / 
lange afstandsrit patroon 

Maten Diepte mm

285/70R19.5 15,0

295/60R22.5 18,5

315/70R22.5 20,0

295/80R22.5 20,0

315/80R22.5 20,0

BLACKLINE RDG101

All season regionaal / lange 
afstandspatroon met 

uitstekende tractie  

Maten Diepte mm

295/60R22.5 19,0

315/60R22.5 19,0

315/70R22.5 22,0

315/80R22.5 22,0

RINGTREAD MIX101

Non-directioneel model  
voor gemixte toepassing 

(90% on-road, 10% off-road)  

BLACKLINE WSS

Winter trailer M+S 
3PMSF  

Geregistreerd ontwerpmodel  
n. EU 000806138-0002

Maten Diepte mm

Groeven

Groeven

Maten Diepte mm

295/80R22.5 21,5

315/70R22.5 21,5

315/80R22.5 21,5

Weerstand bij off-road 
gebruik

Tractie op ieder 
oppervlak

Tractie op ieder 
oppervlak



RINGTREAD RZY-HM

On/off-patroon, ideaal 
voor gemengd gebruik 

op wegen en groeven  

Maten Diepte mm

11R22.5 19,0

12R22.5 19,0

295/80R22.5 20,5

315/80R22.5 20,5

RINGTREAD RD-HMe

Hoge kilometerstand 
aandrijfas patroon 

Maten Diepte mm

315/70R22.5 20,0

295/80R22.5 20,0

315/80R22.5 20,0

RINGTREAD RZ-Fe100

Hoge kilometrageprestaties 
voor lange afstanden  

Maten Diepte mm

315/70R22.5 14,0

295/80R22.5 14,0

315/80R22.5 14,0

RINGTREAD RTE

Super single banden 
met hoge kilometrage  

Maten Diepte mm

385/65R22.5 16,0



RINGTREAD RSSY3

On/off super wide 
Single 

Maten Diepte mm

385/65R22,5 16,5

425/65R22,5 17,0

445/65R22,5 17,5

RINGTREAD RD2

Hoge kilometrage voor 
regionaal transport

Maten Diepte mm

245/70R19,5 14,5

265/70R19,5 14,5

285/70R19,5 14,5

275/70R22,5 19,5

315/70R22,5 19,5

295/80R22,5 19,5

315/80R22,5 19,5

RINGTREAD MZH (Plus)

Voor veeleisend 
off-road gebruik  

Maten Diepte mm

13R22.5 23,5

315/80R22,5 20,0

ECOLINE EZYD 

Model met hoge 
kilometrage voor lange 

afstanden.  

Maten Diepte mm

385/65R22.5 15,0

Kostengeoptimaliseerd product 



ECOLINE EDM4 

Hoge kilometrage 
aandrijfas patroon voor 

lange afstanden  

Kostengeoptimaliseerd 
product 

ECOLINE EDR2

Hoge kilometrage voor 
regionaal transport 

Maten Diepte mm

315/70R22.5 19,0

315/80R22.5 19,0

Kostengeoptimaliseerd product 

ECOLINE EDM3

Hoge kilometrage,  
voornamelijk voor gebruik op 

bouwplaatsen  

Maten Diepte mm

315/80R22.5 20,5

Kostengeoptimaliseerd product 

Maten Diepte mm

315/80R22.5 19,5



Tyre Plan Europe BV
Magermanse Heide 7 
2920 Kalmthout - Nieuwmoer 
Belgie

Contact informatie
Email: info@tyreplan.be 
Phone: +32 (0)3 667 71 85 
Website: www.tyreplan.be
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