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Mitas toont op de SIMA beurs nieuwe 
bandenmaten van de VF HC 2000 serie  
 
Praag, 10 februari 2015 - Op de SIMA-beurs in Parijs zal Mitas nieuwe 

maten introduceren van de Very High Flexion (VF) banden. Op stand 

E016, hal 3, zal Mitas de VF 600/70R30 HC 2000 en VF 710/70R42 HC 

2000 presenteren. Deze twee nieuwe maten worden voor verkoop 

vrijgegeven vanaf februari. De volgende uitbreiding zal plaatsvinden in 

maart met de Mitas VF 380/105R54 HC 2000. Mitas biedt dan vijf maten 

van de HC 2000 serie voor krachtige tractoren. VF banden spelen een 

belangrijke rol in de Mitas Premium bandenlijn die het bandenmerk 

Continental vervangt op nieuwe machines geproduceerd door OEM's 

vanaf januari 2015. 

 

"Mitas heeft in november 2014 de lancering aangekondigd van de 

Premium bandenlijn. We hebben ingezet op voortdurende uitbreiding en 

ontwikkeling van nieuwe bandenmaten. De uitbreiding van het gamma 

VF-banden, met drie nieuwe maten, toont onze toewijding aan om deze 

doelstelling te bereiken", zegt Pavel Kott, product manager 

Landbouwbanden Mitas. 

 

Huidig aanbod van Mitas Very High Flexion: 

380 / 105R54 HC 2000 - nieuw 

600 / 70R30   HC 2000 - nieuw 

710 / 70R42   HC 2000 - nieuw 

380 / 95R38   HC 2000 

480 / 95R50   HC 2000 

380 / 90R46   HC 1000 

 

 

De Mitas VF 600/70R30 HC 2000 en VF 710/70R42 HC 2000 zijn 

ontworpen voor hoge-pk tractoren. De VF 710/70R42 heeft een 'B' 

snelheid categorie voor snelheden tot 50 km/h en beschikt over een 

maximaal draagvermogen van 7750 kg bij 1,6 bar. Vergeleken met een 

standaardband, heeft de VF band 40% meer draagvermogen. 
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Belangrijk voordeel van de Very High Flexion band is het gebruiken van 

een constante bandenspanning bij elke snelheid. Het grotere 

contactoppervlak van de VF-banden leidt tot minder bodemverdichting 

en toegenomen mobiliteit bij moeilijke en vochtige bodems. Het 

bijzondere van de Mitas VF-banden is de zeer flexibele zijwand 

waardoor een groter contactoppervlak ontstaat die kan concurreren met 

de steeds populairder wordende rubber tracks. Very High Flexion 

banden worden geproduceerd in de Mitas fabrieken in Charles City, 

Iowa,(VS) en Otrokovice, CZ 

 
MITAS a.s. is een van Europa’s vooraanstaande fabrikanten van banden voor 
agrarisch en industrieel gebruik. Mitas produceert en verkoopt banden onder 
drie verschillende merknamen: de eigen merken van het bedrijf, Mitas en 
Cultor, en in licentie Continental. Bovendien produceert en distribueert MITAS 
a.s. een uitgebreide reeks motorfietsbanden onder de merknaam Mitas. MITAS 
a.s. is onderdeel van ČGS HOLDING a.s. en produceert op drie 
productielocaties in Tsjechië, een in Servië en een in de Verenigde Staten, en 
beschikt over een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk.  

 


