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Rêspecteeí clê oorspronketijke snetheidsind€x van uw wágen.
Hei laslênboek, opgestetd door de áuloconsrru€leuÍ, bepááfiwetke
snelheids ndex (SrT/H,ry ryrYlZR) aangewezen is

Het gaat hier dus nel ênket om een
snerherdsbeperking maar eerder om een
Indicatie van de weeÊrand ván bLrilenaf
(koppel, belasting koersaÍwijking, ... )
Diê steml rnel het juisle evenwichi tus-
sen presrares, wegged.ag en veitisheid
Banden worden geiest en qehomoo
geero door de auloconslrLrcleur en de
bandenÍabrkanr, in hel belang van de

Láát uw wagen uittijnên.
Een incoÍecte uil jnlng J<an het wegge
orag van uw auto naderg beÍnvoeden en
tevens óngelijke slttage van de banden

Deze slilêge wijzigl het conracrvtak en
reducêerlzo de grip op een natwegdek.
Als het weggedrag van uw wagen veran-
den oÍ bt ongeltkmalige sritage raad-
preegt u best êen speciêlsl!
Pas uw rijgedrag aan en spaar uw

Brrlsk rcmmen ên optrekken verkorr de
revensdlur van Lw banden, en is dus aÍ

Conclusie
Wellichl heeft u de conctusie zelf al getrokken: uw ban_
oen moeten Íegelmatig nagekeken worden, aÍleen zo
bent u zeker dat ze in alle omstandigheden optimaal blij-
ven oresleren!
Een band is een essentieel technologisch onderdeel van
uw wagen dal u nauwlettende aandacht verdient!
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HeeÍi LJ nu cabio le koop or u zoekr eÍ één le koop? Een andeÍ voeíluig misschien? (rieÍsl tamirie van onze cabr o sr)
Benl t l a jaÍen op zoek naar een ondeÍdeet,oÍ U wit U net van die beÍq onderdeten aÍ d e u bezit?

ÁaÍzel dan niel langer en sluuÍ een adveÍlentie (niet teleÍonisch)
mel Lw te koop gevíaágde oÍ aangpboden hebó€dingeles op naaÍ de Íeddkl.e

Í)êze edvedêntieruimte biedt de K.C.C.B. voor zijn Íeên gratis aan. I
Cabrio te

Te koop
- \4/V 1303 Kev€rcabíio, bwj 79, 1 600cc, njdt perÍecl,

Orig. kleur. revisiemolor, Pnjs: BEF 325 000,-
VW 1303 Kevef Cabrio, bwj '78, 1 600cc., stechrs 1 eigenaaÍ.

Volled g gereslaureeÍd, inct nieuwe kap rev|s|eíÍtolor.
\4,ry Kevêr CabÍio, bwj 59, ínet pÍten, stechts 1 eigenaar

- Porsche 911 S Coupé, bwj. 77 2 700cc met etec Schuiídak.
Airco, cd speter, atsrm e a.. perfecle staál!

Soeciale aanbiedinq
De echl€ had lo find" whilewal banden

rn radraarmet smale wilte ítank.
BF Goodrich 165 SR 15 met +f 19 mm Whilewa s

PÍijs: onseveeÍ aEF. 4.000+/sluk

Air Cooled Classics & Car par/F
Zellestaat T , 2288 GROBBENDONK, Betgium.

Tel.: 0'Í4151.49.43 Fax: 0.1451.80.,t3
Email: bh.classics@advalvas.be

6t.W Let op!!!
Sluitingsdatum bijdrage ctubbtad

rs/0st1999

Te koop

-  Kamann Ghia Cab os,
Verschittende Samba bussên,

Bijna alle Kevebnderdeten uit stock têveóaar,
Kortetrngs we€r teverbaar:

- Niêuwe bannenspatborden voor 02103 keverc
- Alle kleine ên grcte Íubbers voor KeveÍ CabÍo Êveroaar

- Binnenspiegels KeveÍ ên KaÍmann Ghia vanaí 68,
OragineelVW in voorÍaad 8EF2.500,- Grc Brw)

Alle Íubbers vooÍwietophanging 1302/1303, atsook,
Toplageís en êxcenterbouten voorÍaad,

LeveóaaÍ aan scheÍpe pÍiizen.
GÍote voorraad cabriolelkappen, isotatie en binnenhernets van

Kever Cabrio, zowet in vinyl als in canvas.
aan nooitgeziêne pnlzen.

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



Cabrioletter'99

Gaan uw banden de goede richting uit?
4 keer de oppervlakte van een brieÍkaart, zo groot is het contact iussen
uw wagen en de weg...
Een klÀne oppervlaite die toch borg moet staan vooÍ dê idealê weqlig-
ging en baanvastheid, weeÍ of geen weer: de enige garantie voor uw êigen
;eil igheid en vooÍ die van de andere weggebruikers..
RedÀnen te over om uw banden eens 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 oorspronkelilke hoogte). het volume
water dat aÍqevoerd woÍdl met 76% daaltl Daêrom
moet de aulomobrlist ziin snelheid áanpassen áan

de sLitagesraad van ziin banden

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

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

Let op dê algemenê toestancl van uw banden.
Als u over scheÍpe vooMerpên (glasscheÍven oÍ
nages) íljdt oí bíLrusk €en sloepÍand íaakl. dan
kunnen uw banden beschadigt woíden
Deze schade is niet sleeds zichtbaar, maar ze kán
tlel epa polelteer gevadí opleverê1' Als e' b'J-
vooíbeed wateí b nnendÍingt dooídat een scheQ
'ooíwêe de bano dooromkl heêÍl daa han drl lei
den tol oxidate van de inwendige metalen onde.
delen en êen agemene beschadiging van de
band. In het slechlsle geval kan hijzêlfs springên!
ALs u vaststet dal uw band beschadigd is. mad_
pleêg clan !w bandendeaer Hij kan u vêdellen of
de beschadiging gevaar oPlêven
Ook uw wielen oi velgen zin van levensbeláng. Bij
een beschad gcle velg benl u niet rne€r zekeÍ van
de luchld chtheid van de band
Ga ook íegelmatig na oí al uw banden voozien
zin van een ventleldop Drt ínrnuscule ondeídeel
ll-kt op hel eerste gezicht onbelangrijk masí hel
zorat êr mee vooÍ dal uw banden 100% uchtdrchl

Wát en hoe contÍoleíên?
De wetteljk minimum píoÍield eple van 1.6 mm
woÍdt áangegeven door de klelne urtslulpn
gen ondeÍin de pÍoÍiegroêÍ, de zogenaêmde
'slitage-indicaloíen" Ze woÍden aangedurd bo_
venaan de zijkanl door hei teken T W l
Wachl niel tot de proÍeldrepte sechts 1.6 mm
BedÍaagl. en laal uw bandendealer regeLmalrg
de proÍeldreple conlíoleren I

Zonder voldoênde lucht ve.liesi de bánd al
z , tn goêde eqenschappen De lo la le as l
dre h,l [àn draqen al]e snêlheden en moerrrl
ke omstand gheden die hil te verduren heett.
zonder luchl is hii er n€t legen bestand
À,4aaÍ ook het volume lucht s van bêangl
Élke áutoconstrucleur advisêeÍt een welbe
paálde druk vooÍ elke wagên en elke banden
maat Deze díuk beantwoord telkens 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 Bovendien woÍdl
ook de structuur van de band aangetasl door

Deze lrps weÍden u aanoeboden door
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