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De Mastersteel All Weather is een 
technisch hoogstaand product. Met het 
exclusieve loopvlak ontwerp blinkt de 
band uit in alle seizoenen. 

Het unieke dual compound loopvlak 
zorgt voor goede grip onder alle 
omstandigheden. De band heeft dan ook 
het 3 peak mountain snowflake symbool 
waardoor ze onder andere in Duitsland 
aan de winterwetgeving voldoen. Drie 
brede dwarsgroeven voor een efficiënte 
waterafvoer, verzekeren meer controle in 
regen- en sneeuw omstandigheden. Of 
het nu zomer, herfst, winter of lente is, u 
kunt zorgeloos veilig op weg.

Verkrijgbaar in: 13” tot 18”

De Mastersteel All Weather Van is een 
technisch hoogstaand product. Met het 
exclusieve loopvlak ontwerp blinkt de 
band uit in alle seizoenen. Het unieke 
dual compound loopvlak zorgt voor 
goede grip onder alle omstandigheden. 
Of het nu zomer, herfst, winter of lente 
is, u kunt zorgeloos veilig op weg. 

De band heeft dan ook het 3 peak 
mountain snowflake symbool waardoor 
ze onder andere in Duitsland aan de 
winterwetgeving voldoen. De speciale 
microgroeven in het centrale oppervlak 
vergroten het wegcontact, wat zorgt voor 
een uitstekende grip.

Verkrijgbaar in: 15” tot 16”

Met een extra hoog draagvermogen 
is de Mastersteel Lighttruck speciaal 
ontwikkeld voor het zwaardere werk. 
De Mastersteel Lighttruck heeft een 
speciale rubbersamenstelling, versterkt 
karkas en een uitgebalanceerd profiel. 
Hierdoor garandeert de band, ook 
bij maximale belasting, optimale 
prestaties. De Mastersteel Lighttruck is 
de ideale band die voldoet aan de hoge 
eisen van transport- en bestelwagens. 
Bestelwagenbanden moeten tegen een 
stootje kunnen en een lange levensduur 
is een vereiste. De Mastersteel Lighttruck 
is zo’n betrouwbare bestelwagenband.

Verkrijgbaar in: 12” tot 16”

Met een sterk verhoogd draagvermogen 
is de Mastersteel MCT3 geschikt voor 
zware belasting. Het versterkte karkas 
(de bandopbouw) in combinatie met de 
rubbercompound (rubbersamenstelling) 
maakt zware belasting mogelijk. 

Ondanks de robuuste opbouw blijft de 
trailer, ook bij maximale belasting, goed 
bestuurbaar.
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Voor de ruimere middenklassers en 
auto’s in het luxere topsegment is de 
Mastersteel Supersport ontwikkeld. 

Met deze high performance band heeft 
u kracht en snelheid onder controle.De 
Mastersteel Supersport garandeert een 
optimaal rijcomfort op bochtige wegen 
en een maximaal grip op nat wegdek. 

Ook voor de sportievere rijders onder 
ons is de Mastersteel Supersport een 
uitstekende keus.

Verkrijgbaar in: 17” tot 19”

De Mastersteel Prosport is een band die 
speciaal ontwikkeld is voor de grotere 
auto’s in het middensegment. 

De 4 lengtegroeven met de slim 
geplaatste breedtegroeven zorgt ervoor 
dat de rijprestaties, ook bij extreme 
weersomstandigheden, gehandhaafd 
blijven. 

Ook bij hogere snelheden blijft de 
Mastersteel Prosport betrouwbaar 
presteren.

Verkrijgbaar in: 14” tot 16”

De Mastersteel Clubsport is een ideale 
autoband voor de kleinere gezinsauto. 

Met de speciale profielopbouw van de 
Mastersteel Clubsport bent u verzekerd 
van een optimale wegligging en een 
verkorte remafstand.

De 4 brede lengtegroeven zorgen voor 
een goede afvoer van water en vuil. 
De mastersteel Clubsport garandeert 
uitstekende prestaties op zowel droog al 
nat wegdek.

Verkrijgbaar in: 13” tot 15”



Voor meer informatie kijk op: www.mastersteelbanden.nl
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De Mastersteel Winter+ is de 
ideale winterband speciaal voor 
personenwagens. 

De rubbersamenstelling met silica zorgt 
er voor dat de band, ook bij extreem 
lage temperaturen, soepel blijft. 

Het profiel, gevormd door de 
breedtegroeven verhoogt de grip 
op zowel natte als besneeuwde 
ondergrond en garandeert betrouwbaar 
rij- en remgedrag onder winterse 
omstandigheden.

Verkrijgbaar in: 13” tot 18”

De Mastersteel wintervan+ is een 
bestelwagenband speciaal ontwikkeld 
voor het zware werk tijdens winterse 
omstandigheden. 

De versterkte structuur van deze 
band in combinatie met de speciale 
rubbersamenstelling met silica zorgt 
ervoor dat de band, ook bij maximale 
belasting, soepel blijft. 

Verkrijgbaar in: 15” tot 16”

De Mastersteel SUV+ is een winterband 
speciaal voor personenwagens in het 
SUV-segment.

De speciale rubbersamenstelling met 
silica zorgt er voor dat de band, ook bij 
zeer lager temperaturen, soepel blijft. 

Het V-profiel, gevormd door de 
breedtegroeven verhoogt de grip 
op zowel natte als besneeuwde 
ondergrond en garandeert betrouwbaar 
rij- en remgedrag onder winterse 
omstandigheden.

Verkrijgbaar in: 16” tot 18”


