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DE 5 ROBUUSTE KENMERKEN VAN VIKING
• Sportief. Sterk. Veilig.
• Geproduceerd door het Duitse Continental AG.
• Een Scandinavisch merk met meer dan 80 jaar ervaring.
• Een betrouwbare partner onder alle weersomstandigheden.
• Biedt een uitstekende kilometerprestatie.



KWALITEIT ALS WINNENDE STRATEGIE
Viking banden vinden hun oorsprong in Noorwegen en zijn ontwikkeld om op zowel verharde als 
onverharde wegen maximale prestaties te leveren onder alle weersomstandigheden. Betrouwbare 
grip, rij- en remeigenschappen en duurzaamheid zijn hierbij van groot belang. Viking banden zijn 
leverbaar in zomer-, winter- en all-season uitvoeringen in een breed assortiment.

PROTECH NEWGEN

DÉ NIEUWE GENERATIE!
Dit is een band van de nieuwste generatie. 
De band is volledig nieuw ontwikkeld en 
wordt geproduceerd op de modernste 
productielijnen. De stabiele bandopbouw, 
speciale rubbersamenstelling en het vernieuwde 
profielontwerp genereren optimale rij- en 
remeigenschappen met indrukwekkende grip.

•  Betrouwbare rij- en remeigenschappen, 
optimale grip.

•   Efficiënte waterafvoer beschermt tegen 
aquaplaning.

•  Stabiel gedrag onder alle omstandigheden.
•  Verminderde rolweerstand en langere 

levensduur.

CITYTECH II

DÉ COMPACTE BAND
Bij de CityTech II zorgt de opbouw
van de band in combinatie met de 
rubbersamenstelling met o.a. silica voor 
een duidelijk kortere remweg onder natte 
weersomstandigheden.

•  Geschikt voor de kleine- tot middelgrote 
personenauto.

•  Hoog comfort door sterk gereduceerd  
geluidsniveau.

•  Uitstekende prijs-prestatieverhouding.

15” T/M 21” 13” T/M 16”

FOURTECH

DÉ ALL - SEASON BAND
Of het nu droge wegen in de zomer of 
sneeuwbedekte hellingen in de winter zijn, 
de FourTech biedt een hoge veiligheid voor 
elk seizoen.

• Perfecte grip, korte remweg.
•   Efficiënte waterafvoer beschermt tegen 

aquaplaning.
•  Meer grip en veiligheid bij het rijden op 

sneeuw.

WINTECH

DÉ WINTERBAND
De Wintech heeft constante rij- en 
remeigenschappen, ook in snel 
veranderende winterse omstandigheden. 
Door verbeterde grip een uitstekend 
rijgedrag op besneeuwde wegen.

•  Indrukwekkende handling bij lage 
temperaturen en op nat wegdek.

•  Uitstekende grip op sneeuw en 
betrouwbare rij- en remeigenschappen.

•    Efficiënte waterafvoer beschermt tegen 
aquaplaning.
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FOURTECH VAN

DÉ ALL - SEASON BESTELWAGENBAND

Hete en droge wegen in de zomer of 
besneeuwde wegen in de winter, de 
FourTech Van biedt hoge veiligheid en 
een uitstekende duurzaamheid onder alle 
weersomstandigheden.

•  Perfecte wegligging, korte remafstanden.
•  Meer stabiliteit door de verstevigde 

bandopbouw.
•  Efficiënte waterafvoer beschermt tegen 

aquaplaning.
•  Geoptimaliseerde grip op sneeuw.

TRANSTECH II

DÉ BESTELWAGENBAND
De TransTech II is ontwikkeld voor het zwaardere werk. Ook 
bij maximale belading blijft de band optimaal presteren. 
De juiste keuze voor een veilige en comfortabele 
bestelwagenband.

•  Veilig en betrouwbaar, zelfs bij maximale belading.
•  Verbeterd comfort door de opbouw en 

rubbersamenstelling.
• Een verlaagd geluidsniveau.

WINTECH VAN

DÉ WINTER BESTELWAGENBAND

De Wintech Van is een betrouwbare 
partner voor hoge veiligheid en uitstekend 
rijcomfort, zelfs onder de zware winterse 
omstandigheden in Scandinavië.

•  Uitstekende grip op sneeuw, ook bij 
maximale belading.

•  Stabiele rij- en remeigenschappen door 
versterkte bandopbouw.

•  Door de brede schouderblokken een 
vergroot contactoppervlak met als 
resultaat een betere wegligging.
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