Cabrioleuer '99
Het gaat hier dus nel ênket om een
snerherdsbeperking
maar eerderom een
Indicatievan de weeÊrandván bLrilenaf
(koppel, belasting koersaÍwijking,...)
Diê steml rnel het juisle evenwichitussen presrares,wegged.ag en veitisheid
Banden worden geiest en qehomoo
geero door de auloconslrLrcleur
en de
bandenÍabrkanr,in hel belang van de
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Láát uw wagen uittijnên.
Een incoÍecte uil jnlng J<anhet wegge
oragvan uw auto nadergbeÍnvoedenen
tevens óngelijkeslttage van de banden
Deze slilêge wijzigl het conracrvtaken
reducêerlzode grip op een natwegdek.
Als het weggedragvan uw wagenveranden oÍ bt ongeltkmaligesritage raadpreegtu bestêen speciêlsl!
Pas uw rijgedrag aan en spaar uw
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Rêspecteeíclêoorspronketijkesnetheidsind€xvan uw wágen.
Hei laslênboek,
opgestetddoorde áuloconsrru€leuÍ,
bepááfiwetke
snelheidsndex(SrT/H,ryryrYlZR)aangewezenis

Brrlsk rcmmenên optrekkenverkorrde
revensdlurvan Lw banden,en is dus aÍ

Conclusie
Wellichlheeftu de conctusiezelf al getrokken:uw ban_
oen moetenÍegelmatignagekekenworden,aÍleenzo
bentu zekerdat ze in alleomstandigheden
optimaalblijven oresleren!
Eenbandis een essentieel
technologisch
onderdeelvan
uw wagendal u nauwlettende
aandachtverdient!

HeeÍiLJnucabio le kooporu zoekreÍ éénle koop?EenandeÍvoeíluigmisschien?
(rieÍsltamirie
vanonzecabro sr)
Benlt l a jaÍenopzoeknaareenondeÍdeet,oÍ
U witU netvandiebeÍqonderdeten
aÍd e u bezit?
ÁaÍzeldanniellangerensluuÍeenadveÍlentie
(nietteleÍonisch)
melLwte koopgevíaágde
oÍ aangpboden
hebó€dingeles
opnaaÍdeÍeddkl.e
Í)êzeedvedêntieruimte
biedtde K.C.C.B.
voorzijn Íeên gratisaan.

Cabrio te
Te koop

- \4/V1303Kev€rcabíio,bwj 79, 1 600cc, njdtperÍecl,
Orig.kleur.revisiemolor,
Pnjs:BEF 325000,VW 1303KevefCabrio,bwj'78, 1 600cc.,stechrs1 eigenaaÍ.
Volledg gereslaureeÍd,
inct nieuwekap rev|s|eíÍtolor.
\4,ryKevêrCabÍio,bwj 59, ínetpÍten,stechts1 eigenaar
- Porsche911S Coupé,bwj.77 2 700ccmetetec Schuiídak.
Airco,cd speter,atsrm e a.. perfeclestaál!
Soeciale aanbiedinq
De echl€ had lo find"whilewalbanden
rnradraarmet
smalewilteítank.
BFGoodrich165SR 15 met+f 19 mm Whilewas
PÍijs:onseveeÍaEF.4.000+/sluk

Air Cooled Classics& Car par/F

ZellestaatT, 2288GROBBENDONK,
Betgium.
Tel.:0'Í4151.49.43Fax:0.1451.80.,t3
Email:bh.classics@advalvas.be
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Let op!!!

Sluitingsdatumbijdragectubbtad
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Te koop
- K a m a n n G h i aC a b o s ,
VerschittendeSamba bussên,
Bijna alle Kevebnderdetenuit stock têveóaar,
Kortetrngswe€r teverbaar:
- Niêuwebannenspatborden
voor 02103keverc
- Alle kleineên grcte Íubbersvoor KeveÍ CabÍo Êveroaar
- BinnenspiegelsKeveÍ ên KaÍmannGhia vanaí 68,
OragineelVWin voorÍaad 8EF2.500,-Grc Brw)
Alle ÍubbersvooÍwietophanging1302/1303,atsook,
Toplageísen êxcenterboutenvoorÍaad,
LeveóaaÍ aan scheÍpepÍiizen.
GÍote voorraadcabriolelkappen,isotatieen binnenhernets
van
Kever Cabrio,zowetin vinyl als in canvas.
aan nooitgeziênepnlzen.

Info? B.B.T.NV
Tel.:031633.22.22
Fax:03/633.09.5

Cabrioletter'99
Gaanuw bandende goederichting uit?
4 keer de oppervlaktevan een brieÍkaart,zo groot is het contactiussen
uw wagenen de weg...
Een klÀne oppervlaite die toch borg moet staan vooÍ dê idealêweqligging en baanvastheid,weeÍ of geenweer: de enige garantievoor uw êigen
;eiligheid en vooÍ die van de andereweggebruikers..
RedÀnente over om uw bandeneens onder de loêp te nemen!

Controleer dê profieldiêpte van uw banden
ln de eerste plaals nroet de píoÍieldiepte welte[ik
minstens 1,6 mm Bedrasên Deze íchniin ínoet u
strikt nalêven [4aaÍ hoL]er ook íekening mee dal
zefs wanneeí hêl proÍiel nog 3 mm Bedraagt
(38%van de oorspronkelilkehoogte). het volume
water dat aÍqevoerdwoÍdl met 76% daaltl Daêrom
moet de aulomobrlist ziin snelheidáanpassenáan
de sLitagesraadvan ziin banden

Wát en hoe contÍoleíên?
De wetteljk minimumpíoÍieldeple van 1.6 mm
woÍdt áangegeven door de klelne urtslulpn
gen ondeÍin de pÍoÍiegroêÍ, de zogenaêmde
'slitage-indicaloíen"Ze woÍden aangedurdbo_
venaande zijkanl door hei teken T W l
Wachl niel tot de proÍeldreptesechts 1.6 mm
BedÍaagl. en laal uw bandendealerregeLmalrg
de proÍeldrepleconlíoleren

Hoê controleêrt u dê druk op dê juistê manier?
De drukcontroe moet z€er Íêgelmaiig worden ui!

Zonder voldoêndelucht ve.liesi de bánd al
z , t ng o ê d e e q e n s c h a p p e n D e l o l a l e a s l
dre h,l [àn draqen al]e snêlhedenen moerrrl
ke omstandgheden die hil te verduren heett.
zonder luchl is hii er n€t legen bestand
À,4aaÍ
ook het volume lucht s van bêangl
Élke áutoconstrucleuradvisêeÍt een welbe
paálde druk vooÍ elke wagên en elke banden
maat Deze díuk beantwoordtelkens aan een
lechn sch laslenboek dat het optrmale com
promis zoekl tussen wegve ligheid en presta
ties Welke deze aanbevoen díuk niel na_
leeil bÍengt het iechnisch evenwlchl en dus
ook zin veigheid n gevaar BovendienwoÍdl
ook de structuurvan de band aangetasldoor

Stap dus naar uw bandendealerlHrj kent de aanqe'
wezen dÍuk voor uwwagen en zal deze graág nakif
ken U kuni dê druk ook zelí controleÍen:In hel In
struclieboeklevan uw auto vindt u de juiste dnrkwaarden Deze moeten in koude loêstand woíden
qecontroeerd n geva van controle In warme loe
;tand, voeqt u 0,3 b3í toe aan de aanbevolendnik

Let op dê algemenê toestanclvan uw banden.
Als u over scheÍpe vooMerpên (glasscheÍvenoÍ
nages) íljdt oí bíLrusk€en sloepÍand íaakl. dan
kunnenuw bandenbeschadigtwoíden
Deze schade is niet sleeds zichtbaar,maar ze kán
tlel epa polelteer gevadí opleverê1' Als e' b'Jvooíbeed wateí b nnendÍingtdooídat een scheQ
'ooíwêe de bano dooromklheêÍl daa han drl lei
den tol oxidate van de inwendigemetalen onde.
delen en êen agemene beschadiging van de
band. In het slechlslegeval kan hijzêlfs springên!
ALs u vaststet dal uw band beschadigdis. mad_
pleêg clan !w bandendeaer Hij kan u vêdellen of
de beschadiginggevaar oPlêven
Ook uw wielen oi velgen zin van levensbeláng.Bij
een beschadgclevelg benl u niet rne€rzekeÍ van
de luchldchtheidvan de band
Ga ook íegelmatig na oí al uw banden voozien
zin van een ventleldop Drt ínrnusculeondeídeel
ll-kt op hel eerste gezicht onbelangrijk masí hel
zorat êr mee vooÍ dal uw banden 100% uchtdrchl
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Deze lrpsweÍden u aanoebodendoor
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