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DE 5 ZEKERHEDEN VAN TYFOON
• Een sterk Nederlands merk met meer dan 25 jaar ervaring
• Geproduceerd door de grootste Duitse bandenfabrikant*
• Zeer goede prijs / kwaliteit verhouding
• Garandeert een veilig weggedrag onder alle weersomstandigheden
• Biedt een uitstekend kilometer rendement 
* Met uitzondering van een aantal varianten



best way to hit the road 

Connexion 5

13” t/m 15”

De Connexion 5 is een sportieve band voor 
het middensegment. Bij het ontwikkelen van 
de Connexion 5 is goed gekeken naar de 
optimale combinatie tussen bandopbouw, 
rubbersamenstelling en profielontwerp.

Hierdoor bent u verzekerd van een goed 
presterende band met betrouwbare rij- en 
remeigenschappen met een scherp prijs-
kwaliteitverhouding.

Connexion 3

10” t/m 13”, 15” en 16”

De Tyfoon Connexion 3 is een solide 
zomerband voor de compacte 
personenwagens in het middensegment. 
Optimale wegligging en uitstekende prestaties 
op droog en nat wegdek; de Connexion 3 staat 
voor veiligheid en betrouwbaarheid.

EU16”, 17”, 19” en 20”

De Tyfoon Successor 6 is een high performance 
zomerband voor personenwagens in het 
midden- en topsegment. De Successor 6 is de 
ideale band voor sportieve en actieve rijders. 
Bij deze zomerband komen snelheid, controle, 
betrouwbare rijeigenschappen en comfort 
samen. Bij plotselinge (uitwijk)manoeuvres blijft 
de auto goed bestuurbaar, 
ook op een nat wegdek.

13” t/m 19”

De Successor 7 is dé zomerband, speciaal 
ontwikkeld voor alle typen personenwagens. 
Deze band is ontworpen aan de hand van de 
laatste Duitse technologische ontwikkelingen 
op bandengebied. De band kenmerkt zich 
door zeer stabiel en veilig weggedrag op nat en 
droog wegdek. De rubbersamenstelling en het 
vernieuwde, stugge profielontwerp zorgen voor 
langdurig rijplezier op een hoog niveau. Dit 
nieuwe topmodel van Tyfoon heeft bovendien 
uitstekende labelwaarden.

EU
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Connexion II

13” t/m 14”

De Tyfoon Connexion II is ontwikkeld voor 
auto’s in de compacte klasse. Met deze banden 
bent u verzekerd van voorspelbaar rijgedrag en 
algemene prestaties.  
 
Met de Connexion II beschikt u onder alle 
omstandigheden over uitstekende rij- en 
remeigenschappen. 
De bandopbouw en het profielontwerp 
garanderen optimale grip en betrouwbare 
handling onder uiteenlopende 
weersomstandigheden.
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THE TYRE TO DRIVE

Heavy Duty 3

15” t/m 16”

De Tyfoon Heavy Duty 3 is een robuuste 
zomerband voor bestelwagens. Dankzij het 
geavanceerde loopvlakontwerp, de verzwaarde 
bandopbouw en stevige schouders, levert deze 
bestelwagenband betrouwbare prestaties.

Door het hoge draagvermogen komt deze 
band optimaal tot zijn recht bij zwaarder 
transport.

Heavy Duty 4 Heavy Duty II

14” t/m 16” 14” t/m 16”

De Heavy Duty 4 heeft een extra verzwaarde 
bandopbouw als basis. Door de verbeterde 
rubbersamenstelling is de Heavy Duty 4 zeer 
betrouwbaar en veilig.

De basis van het vernieuwde profiel wordt 
gevormd door 3, in de lengte doorlopende 
profielbanen. De robuuste profielblokken zijn 
voorzien van schuingeplaatste, in de breedte 
doorlopende profielengroeven die water en vuil 
efficiënt afvoeren naar de zijkant van de band. 
Het risico op aquaplaning wordt hierdoor sterk 
gereduceerd. De brede profielblokken op de 
schouder van de band zorgen 
voor stabiel rijgedrag.

De Tyfoon Heavy Duty II heeft een extra hoog 
draagvermogen en is speciaal ontwikkeld voor 
het zwaardere werk. 

Door toepassing van een robuust profiel en 
de stugge rubbersamenstelling in combinatie 
met de extra stevigheid in de opbouw van 
de band blijft ook tijdens maximale belasting 
het rijgedrag voorspelbaar en de wegligging 
optimaal.
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Van 4-SeasonAll-Season 2

15” t/m 16”15” t/m 16”

De Tyfoon Van 4-Season is speciaal 
ontwikkeld voor transport- en bestelwagens. 
De verzwaarde en extra verstevigde 
bandopbouw vormt de basis van deze 
uitvoering. Het all-season profiel, met 3 
doorlopende lengtegroeven en de naar 
de zijkant doorlopende breedtegroeven 
genereren maximaal grip onder alle 
weersomstandigheden en minimaliseert het 
risico van aquaplaning.
De banden hebben de 3-PMSF certificering (3 
peak Mountain Snowflake) en voldoen hiermee 
aan de geldende Europese regelgeving voor 
winterbanden.

De Tyfoon All-Season 2 is een technisch 
hoogstaand product speciaal ontwikkeld voor 
bestelwagens. Het speciale profiel zorgt voor 
goede grip onder alle omstandigheden. 

Of het nu zomer, herfst, winter of lente is, met 
de All-Season 2 kunt u zorgeloos en veilig de 
weg op.
De banden hebben de 3-PMSF certificering (3 
peak mountain snowflake) en voldoen hiermee 
aan de geldende europese regelgeving voor 
winterbanden.

All-Season 5

13” t/m 18”

De Tyfoon All-Season 5 heeft de al bestaande 
rubbersamenstelling verder doorontwikkeld 
met als resultaat een optimale combinatie van 
zomer- en wintereigenschappen in één band. 
De band behoudt bij alle temperaturen de 
juiste rij- en remeigenschappen waardoor het 
hele jaar maximale prestaties geleverd kunnen 
worden.
De banden hebben de 3-PMSF certificering (3 
peak Mountain Snowflake) en voldoen hiermee 
aan de geldende Europese regelgeving voor 
winterbanden. 

engineered in europe
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4-Season

13” t/m 17”

De 4-Season van Tyfoon levert het gehele jaar 
door betrouwbare prestaties. De 4-Season 
kenmerkt zich door de optimale combinatie van 
zomer- en winterbanden eigenschappen. 

Door de speciale rubbersamenstelling en de 
opbouw van het profiel presteren All-season 
banden in de zomer uitstekend en hebben ze 
ook in de winter een betere wegligging en meer 
grip tijdens het rijden op sneeuw of op een nat 
wegdek. 
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Eurosnow 3

14” t/m 18”

De Tyfoon Eurosnow 3 is dé veilige 
keuze voor het winterseizoen door 
uitstekende rijeigenschappen in winterse 
omstandigheden. De Eurosnow 3 
garandeert een comfortabele en veilige rit 
óók op een nat wegdek. De Eurosnow 3 
combineert dankzij een nieuw ontwikkelde 
speciale rubbersamenstelling maximale 
grip met een gunstig brandstofverbruik 
onder alle omstandigheden.
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Winter Transport 3

15” en 16”

Deze krachtpatser is dé ideale 
bedrijfswagenband voor een 
comfortabele en veilige rit in winterse 
omstandigheden. De Winter Transport 3 
heeft een open profiel en door de speciale 
rubbersamenstelling blijft de band, 
ondanks de extra verstevigingen, bij lage 
temperaturen soepel. Hierdoor blijft er 
grip op besneeuwde of natte ondergrond 
en zal de remweg aanzienlijk korter zijn.
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