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TOEPASSING VAN OFFROADBANDEN

Zand / Modder

Zacht

Medium

Hard

C-21 STONEKING

TERRA FORCE-EF

TERRA FORCE-EF

C-19 EAGLE

C-19 EAGLE

TERRA FORCE-MX MH

TERRA FORCE-MX MH

C-18 EAGLE

XT-754

C-20 STONEKING

EF-07 MAJESTIC ENDURO

EF-07 MAJESTIC ENDURO

TERRA FORCE-MX SM

TERRA FORCE-MX SM

EF-05 ENDURO

C-18 EAGLE

C-10 SPEEDY-CROC

TERRA FORCE-EH

[V] + [A]

[V] + [A]

[V] + [A]

[V]

[V]

[A]

[V]

[A]

[V] + [A]

[V] + [A]

[A]

[A]

[V] + [A]

[V] + [A]

[A]

[A]

[A]

[A]

TERRA FORCE-MX SAND

EF-07 MAJESTIC ENDURO

TERRA FORCE-MX MH

XT-454

C-16 STONEATER

TERRA FORCE-MX SM

TERRA FORCE-MX MH

[V] + [A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[V] + [A]

[V] + [A]

MOTOCROSS 
COMPETITION

PIT
CROSS

ENDURO 
COMPETITION

VOORKANT [V]
ACHTERKANT [A]
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C-01

C-04 LEISURE

C-11 SPEEDY-CROC

C-16 STONEATER

C-02 STONEKING

C-10 SPEEDY-CROC

C-17 STONEATER

XT-754

[V] + [A]

[A]

[V]

[A]

[A]

[A]

[V]

[A]

TERRA FORCE-MX MH

TERRA FORCE-MX MH

C-21

C-20

[V]

[A]

[V]

[A]

JUNIOR ENDURO 
COMPETITION

MARKERINGEN OP 
OFFROADBANDEN

ALL-TERRAIN

   Competitieband voor motorcrossers met een loopvlak van de hardste rubbersamenstelling voor zachte en 
zandgrond.

  Competitieband voor motorcrossers met een loopvlak van een middelharde samenstelling voor zacht tot 
middelhard terrein.

  Competitieband voor motorcrossers met een loopvlak van een zachtere samenstelling voor middelhard tot 
hard terrein.

  Band voor pit cross. 
   (SUPER) Band van een zachtere samenstelling voor enduro FIM- en crosscountrywedstrijden. Aangezien de 

ondergrond tijdens deze races wisselt van zacht naar hard, wordt gebruikgemaakt van een middelharde 
samenstelling voor prestaties op de verschillende ondergronden.

   (SUPER LIGHT) Band met een zachter karkas en een loopvlak van zachter materiaal voor crosscountry- of 
extreme-endurowedstrijden op harder terrein. Het loopvlak heeft een zachtere samenstelling dan de Super-
uitvoering (gele streep) en is bedoeld voor harder terrein.

  (SUPER SOFT) Band met een zachter karkas en een loopvlak van extrazacht materiaal voor rotsachtig terrein 
en de zwaarste extreme-endurowedstrijden.

  Band zonder streep – Motorcrossband geschikt voor training en hobbymatig rijden.
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