
Bescherm uw investering en restwaarde met 
originele Bobcat-onderdelen

BANDEN
ORIGINELE ONDERDELEN
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LUCHTBANDEN VOOR SCHRANKLADERS

Bobcat schrankladers zijn enorm variabele machines die gebruikt worden voor uiteenlopende werkzaamheden in 
veranderende omstandigheden en omgevingen, daarom is geen enkele band geschikt voor alle gebruik. Het kiezen van 
de beste band is belangrijk voor de tractie, flotatie, slijtage en algehele prestaties van de machine. Banden met het juiste 
loopvlak, hoogte, breedte en PR-getal zorgen voor een goede werkefficiëntie en ondersteuning van maximale lasten. 
Vertrouw op originele Bobcat banden voor prestaties, betrouwbaarheid en superieure resultaten bij al uw zware taken.

Standard Duty
Ontworpen voor maximale tractie en grip op zwaar terrein. Brede en diepe middelste noppen voegen extra 
tractie toe en zorgen voor makkelijker schoonrijden van de band. Velgbescherming en dikke zijwanden 
beschermen het wiel tegen schade door stoten. Ontwikkeld om lang mee te gaan bij normale toepassingen 
van machines, bijvoorbeeld in de landbouw, voor de verhuur, de aanleg van landschappen en de bouw in het 
algemeen. 

• Het duurzame loopvlakmateriaal voorkomt uitvaltijd en verhoogt de 
productiviteit.

• Dikke zijwanden voor grotere weerstand tegen schade en perforatie.
• Speciale randbescherming voor de veiligheid van band en wiel.

Heavy Duty
Vergroot uw bescherming tegen perforaties en wielbeschadiging met de extra dikke zijwanden, 
velgbeschermers, een hoger PR-getal en toegevoegde gordelbescherming op Bobcat Heavy Duty-banden. 
Superieure rubberkwaliteit, zelfreinigende eigenschappen en een hoog PR-getal maken deze banden ideaal 
voor zware en intensieve toepassingen zoals de verhuur, bouw, aanleg van landschappen en industriële 
taken. 

• Sterke, duurzame materialen voor het loopvlak zijn bestand tegen 
oneffenheden en laten niet los.

• Speciale randbescherming voor de veiligheid van band en velg.
• Duurzame zijwand biedt hoge weerstand tegen lekke banden en perforaties.
• Bewezen en getest loopvlak voor een betere slijtage en weerstand tegen lekke 

banden in vergelijking met standaard banden.

Severe Duty
Wanneer de locatie van uw werkzaamheden om een agressieve, duurzame band voor gemengde en harde 
ondergronden vraagt, kies dan voor de Bobcat Severe Duty-band. Deze is ontworpen om beter bestand te zijn 
tegen intensief gebruik dan gewone banden en biedt goede zelfreinigende eigenschappen. Het uitstekende 
diepte van het loopvlak en de grote nop-uitsparingsverhouding verlengen de levensduur en verminderen 
uitvaltijd. Ideale performers in de bouw, recycling, industriële, verhuur- en andere zware toepassingen. 

• Hoge PR-getallen beperken lekke banden tot een minimum, verhogen de servicelevensduur en verminderen 
uitvaltijd als gevolg van sneden en perforaties.

• Diep loopvlak voor een maximale levensduur.
• Hoge nop-uitsparingsverhouding in het loopvlak presteert goed op agressieve 

oppervlakken.
• Sterke bescherming van de zijwanden tegen sneden, perforaties en stoten 

vanaf de zijkant.

Laadcapaciteit

Perforatiebescherming

Levensduur band

Grip op zachte ondergronden
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Hard Duty (L5)
Een sterke, duurzame L5 band met een uitzonderlijk lange levensduur voor harde, schurende en agressieve 
ondergronden. Met zijn verbeterde loopvlak en resistentie tegen stoten vanaf de zijkant is deze band ideaal 
geschikt voor de meest veeleisende toepassingen zoals bestrating, sloop, afvalverwerking en recycling. Bij 
deze band draait alles om resistentie. 

• Extra diep loopvlak voor een maximale levensduur en om lekke banden en uitvaltijd door sneden en 
perforaties tot een minimum te beperken.

• Nop-uitsparingsverhouding van 80% presteert goed op agressieve oppervlakken.
• Uitstekende bescherming tegen stoten tegen het loopvlak.
• Versterkte zijwand voor een betere weerstand tegen stoten vanaf de zijkant en 

een grotere stabiliteit. 

Super Float en Gras
Het superbrede loopvlak en zijwanden van Super Float- en grasbanden zijn ontworpen om te werken op een zachte of 
natte ondergrond en op grasvelden in toepassingen als parken, begraafplaatsen, sportvelden, golfbanen, kwekerijen en 
zandstranden. Bij de aanbevolen bandenspanning hebben deze banden een 85% grotere afdruk 
dan conventionele banden.  
Met Super Float-banden heeft u geen duur, omslachtig rupssysteem meer nodig. Als voor uw 
werkzaamheden extra flotatie nodig is, houden Super Float-banden u in beweging. 

De grasband is ontworpen om superieure flotatie-eigenschappen te bieden om beschadiging tot 
een minimum te beperken. Ze presteren uitstekend wanneer tijdens uw werk extra gelet moet 
worden op de grond, maar ze bieden nog steeds een uitstekende grip.

• Grotere afdruk om beschadiging van de ondergrond en het scheuren 
van gras tot een minimum te beperken. 

• Werken goed in diep zand en drassige gebieden.
• Patroon biedt tractie en grip op zachte en losse ondergronden.

LUCHTBANDEN VOOR SCHRANKLADERS

MAAT TYPE PR-
GETAL

ONDER-
DEELNR.

BUITEN-
DIAMETER BAND  

(IN / MM)

FEITELIJKE 
BREEDTE BAND  

(IN / MM)

STATISCH 
LAADVERMOGEN  

(LB / KG)

BANDEN-
SPANNING  
(BAR / PSI)

PAST OP

5.7 × 12
Standard 6 6987697 22,3 / 566 6 / 152 2293 / 1040 4,2 / 60

S70
Heavy 6 6987698 23 / 585 6,2 / 157 2293 / 1040 4,2 / 60

8.5 × 12
Standard 6 6987699 22,5 / 572 8,4 / 213 2866 / 1300 3,5 / 50

S70Heavy 6 6987700 22,8 / 578 8,3 / 210 2866 / 1300 3,5 / 50
Gras 6 7109709 22,4 / 569 8,3 / 210  1664 / 755 3,0 / 44

8.5 × 15
Standard 6 6987701 26,7 / 679 8,4 / 213 3924 / 1780 3,1 / 44

S100
Heavy 6 6987702 26,8 / 680 8,3 / 210 3924 / 1780 3,1 / 44

10.5 × 15 Heavy 8 6987703 27 / 686 10,5 / 254 5829 / 2644 5,2 / 75 S100
7 × 15 Heavy 8 7245025 29,9 / 760 7,5 / 193 3638 / 1650  5,2 / 75 S450

10 × 16.5

Standard 8 6987704 30 / 763 10,8 / 275 6526 / 2960 4,2 / 60

S450, S510, S530, S550, 
S570, S590

Heavy 10 6987705 31,1 / 790 10,8 / 275 7452 / 3380 5,2 / 75
Severe 10 6987706 30,9 / 786 10,8/ 275 7452 / 3380 5,2 / 75

L5 10 7273499 30,9 / 786 10,7 / 272 7452 / 3380 5,2 / 75
13 × 16.5 Super float 10 6987715 31,5 / 787 13,1 / 333 8488 / 3850 4,9 / 70 S510, S530, S570, S590
15.5 × 15 Heavy 8 6987710 30,8 / 782 15,2 / 385 5886 / 2670 3,1 / 44 S630, S650

12 × 16.5

Standard 10 6987707 32,3 / 820 12,6 / 321 8863 / 4020 4,5 / 64

S630, S650, S770, A770
Heavy 12 6987708 32,5 / 826 13 / 330 9987 / 4530 5,5 / 80
Severe 12 6987709 32,7 / 831 12,6 / 321 10030 / 4550 5,5 / 80

L5 12 7273498 32,8 / 833 12,7 / 323 10030 / 4550 5,5 / 80
15.5 × 16.5 Super float 12 6987711 32,6 / 829 15,2 / 386 10097 / 4580 4,1 / 59 S630, S650, S770, A770

14 × 17.5
Heavy 14 6987714 36,7 / 932 13,9 / 352 13490 / 6120 5,5 / 80

S850
Severe 14 6987716 36,6 / 930 13,8 / 351 13490 / 6120 5,5 / 80

Laadcapaciteit

Perforatiebescherming

Levensduur band

Grip op zachte ondergronden
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SOLID AIR- EN TWIN FLEX-BANDEN 
VOOR SCHRANKLADERS
Houd uw machines inzetbaar en gooi geen geld weg door lekke 
banden, profiteer van de langere levensduur van Bobcat Solid Air- en 
Twin Flex-banden. Deze banden gaan minimaal 3 maal langer mee dan 
luchtbanden. Met een scheursterkte die meer dan twee keer zo hoog is 
als bij een luchtband en absolute perforatieweerstand, heeft u banden 
die beter bestand zijn tegen snijden en happen.

De kussengaten van Solid 
Air-banden garanderen een 
lagere trilling in vergelijking 
met volledig massieve 
banden en bieden daardoor meer comfort voor de bestuurder, terwijl 
ze tevens een hoog laadvermogen en een hoge scheurweerstand 
bieden. Twin Flex-banden bieden ongeëvenaarde bandenprestaties 
in uiteenlopende toepassingen, minder stuiteren van de machine en 
compromisloos bestuurderscomfort. De meerdere rijen dempingsgaten 
verbeteren de flexibiliteit en trillingsdemping en bootsen het comfort na 
dat kenmerkend is voor luchtbanden. 

1. Gemonteerd op velgen geleverd 

voor snelle en makkelijke vervanging. 

Aparte banden zijn eveneens leverbaar

2. Patroon voor maximale tractie 

op zwaar terrein en uitstekende 

zelfreiniging

3. Dempingsgaten in de zijwand voor 

schokabsorptie, soepel en stabiel rijden

4. Geen lekke banden en stilstand tegen 

de laagste bedrijfskosten

• Het beste van twee werelden: de sterkte, stabiliteit en lekweerstand van massieve banden en het soepele, gedempte en 
comfortabele rijden van luchtbanden.

• Lange levensduur: deze banden gaan 3 tot 5 maal langer mee dan luchtbanden.
• Hardheid: blijven draaien, ook als een groot deel ervan afgesneden is.
• Rendabel: voorkomen stilstand door sneden, scheuren en perforaties, zelfs in de meest zware werkomstandigheden. 
• Bestand tegen apparatuur: scherpe aanbouwdelen, rupsbanden over de band en op de locatie gebruikte apparatuur 

kunnen een gevaar vormen voor de banden. Met massieve banden kan elke machine veilig werken, zelfs met de meest 
veeleisende aanbouwdelen geïnstalleerd.

• Band en velg worden gemonteerd verkocht en zijn klaar voor montage op uw machine.
• Speciaal aanbevolen voor: sloop, rotsig terrein, bouw, afvalverwerkings- en recyclingsterreinen,  

mijnbouw en winning van delfstoffen.

Laadcapaciteit

Perforatiebescherming

Levensduur band

Grip op zachte ondergronden
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SOLID AIR- EN TWIN FLEX-BANDEN VOOR SCHRANKLADERS

MAAT TYPE ZIJKANT ONDER-
DEELNR.

BUITEN-
DIAMETER  

BAND  
(IN / MM)

FEITELIJKE 
BREEDTE 

BAND  
(IN / MM)

STATISCH 
LAAD-

VERMOGEN  
(LB / KG)

RIJEN 
DEMPINGS-

GATEN
PAST OP

23 × 5.7 - 12  
(5.7 × 12)  Solid Air-constructie Links / rechts 7332629 22,4 / 569 5,7 / 145 2625 / 1190 1 S70

23 × 8.5 - 12  
(8.5 × 12)  Solid Air-constructie

Links 6987749
22,8 / 579 7,3 / 185 3305 / 1500 1 S70

Rechts 6987748

 27 × 8.5 - 15  
(8.5 × 15)  Solid Air-constructie

Links 6987679
26,8 / 680 7,9 / 200 4410 / 2000 1 S100

Rechts 6987678

30 × 8.5 - 16  
(8.5 × 16) Twin Flex-constructie

Links 6987681
30,2 / 767 7,4 / 188 4190 / 1900 2 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Rechts 6987680

30 × 10 - 16  
(10 × 16.5) Twin Flex-constructie

Links 6987683
30,2 / 767 9,1 / 231 6600 / 2990 2 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Rechts 6987682

31 × 10 - 20  
(10 × 16.5)  Solid Air-constructie

Links 7246212
30,7 / 781 9,3 / 237 10350 / 4695 1 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Rechts 7246213

33 × 12 - 16  
(12 × 16.5) Twin Flex-constructie

Links - 203,2 mm (8")  
ronde bout Ø 6987685

32,7 / 831 10,8 / 274 7695 / 3490 2 S630, S650
Rechts - 203,2 mm (8")  

ronde bout Ø 6987684

Links - 273 mm (10,75")  
ronde bout Ø 6904633

32,7 / 831 10,8 / 274 7695 / 3490 2 S630, S650, S770, 
A770Rechts - 273 mm (10,75")  

ronde bout Ø 6904634

33 × 12 - 20  
(12 × 16.5)  Solid Air-constructie

Links 7246214
32,7 / 831 11,3 / 287 13350 / 6055 1 S630, S650

Rechts 7246215

36 × 14 - 20  
(14 × 17.5)

 Solid Air-constructie
Links 7312253

36 / 910 12,6 / 320 15850 / 7175 1
S850

Rechts 7312254

Twin Flex-constructie
Links 6987775

36 / 914 13,5 / 343 10580 / 4800 2
Rechts 6987776

Sommige maten zijn afgerond op het dichtstbijzijnde getal. Specificaties worden alleen gegeven voor 
vergelijkingsdoeleinden en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

BELANGRIJK: Pomp de banden op tot de maximale spanning die aangegeven staat op de zijkant van de band. 
Controleer de bandenspanning regelmatig en handhaaf altijd de juiste bandenspanning. Gebruik banden met het juiste 
draagvermogen voor een goede werking.

WAARSCHUWING: VOORKOM LETSEL OF LEVENSGEVAAR. Pomp de banden nooit op boven de aanbevolen spanningen 
die vermeld zijn in de Bedienings- en onderhoudshandleiding of op de zijkant van de band. GEBRUIK GEEN banden 
van verschillende merken door elkaar op dezelfde apparatuur. Controleer de banden regelmatig op slijtage, schade en 
bandenspanning. De velgrand moet schoon en roestvrij zijn. Het installeren of repareren van een band op de velg moet 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de juiste apparatuur. Verkeerde bandenmontage kan leiden tot een 
explosie, wat kan resulteren in letsel of levensgevaar.
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BANDEN VOOR SCHRANKLADERS  
KIES DE JUISTE BAND VOOR UW TAAK
Ken uw toepassing en het type ondergrond waarop u werkt. Banden kunnen een aanzienlijk deel van uw bedrijfskosten 
uitmaken, en de goedkoopste optie is meestal niet de beste. 

• Hoe zwaar zijn de omstandigheden 
en hoeveel grip is er nodig?

• Is de ondergrond voor het grootste 
deel zacht, gemengd of hard?

• Heeft u extra bescherming nodig?

Het weten van de antwoorden helpt u 
bij het kiezen van de best presterende 
band voor een bepaalde taak en type 
terrein. Het is misschien aanvankelijk 
niet de goedkoopste, maar hij zal u op 
de lange duur geld doen besparen.

Werkt uw machine op een gemengde 
ondergrond die voornamelijk zacht en 
los is? Heeft u de best mogelijke grip 
en vermogensoverdracht bij een zachte 
ondergrond nodig?

Het richtingspatroon op onze Standard Duty-
banden is het best voor deze toepassing.

Wanneer Standard Duty-banden niet hard 
genoeg zijn en u meer bescherming en 
perforatieweerstand nodig heeft, kies dan 
voor de Heavy Duty-banden om de taak uit te 
voeren. 

Werkt u op gemengd terrein, met 
meer harde dan zachte ondergrond?

De veelzijdige Severe Duty-
band met een hogere noppen-
uitsparingsverhouding is beter 
geschikt voor deze taak. Met een hoger 
PR-getal, een hogere duurzaamheid 
en snijweerstand is deze band 
langer bestand tegen agressieve 
ondergronden, biedt hij een hogere 
velgbescherming en levert hij overal 
genoeg grip, behalve op diepe 
modder, een zachte bodem of zand.

Is de ondergrond vooral 
hard of schurend?

Dan is onze L5-band 
de volgende stap. Bij 
deze harde, slijtvaste en 
duurzame band draait het 
allemaal om weerstand 
en duurzaamheid, met 
voldoende grip voor 
incidentele werkzaamheden 
op zwaar terrein.
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LUCHTBANDEN VOOR TELESCOPISCHE LADERS

Telescopische verreikers en laders die zware en hoogproductieve werkzaamheden uitvoeren, vertrouwen op de stabiliteit, 
balans en grip die onze door technici goedgekeurde banden bieden. Uitzonderlijke weerstand tegen schade en een 
uitstekende grip, zelfs bij natte en moeilijke omstandigheden zijn essentieel voor de juiste werking van uw Bobcat 
telescopische machine.

LANDBOUW SEMI-INDUSTRIEEL,  
MULTIFUNCTIONEEL

RUWE,  
HARDE 

ONDERGROND

XMCL T37 Stabilarge TM R4 SP T9 MPT Bibload

MPT-06 Hauler SKS Power CL AR-01 TRI Steel

LUCHTBANDEN VOOR TELESCOPISCHE LADERS

VELG-
DIAMETER MAAT MERK TOEPASSING PATROON ONDER-

DEELNR.

17" 15 × 55 × 17 Mitas Landbouw MPT-06 85980.1
17.5" 35 × 14 × 17.5 Camso Landbouw Hauler SKS 6987714

20"
400 / 70-20

Dunlop Landbouw T37 Stabilarge 7160222
Michelin Harde ondergrond Bibload 7265291
Michelin Landbouw XMCL 7284862

405 / 70-20
Dunlop Semi-industrieel SP T9 MPT 7192649
Camso Universele banden TM R4 7253906

22.5" 445 / 65-22.5
Mitas Universele banden AR-01 7014959
Mitas Landbouw MPT-06 7021769

24"

400 / 70-24 Michelin Landbouw XMCL 7246047

400 / 80-24
Michelin Universele banden Power CL 7176736
Camso Universele banden TM R4 7230672

405 / 70-24 Dunlop Semi-industrieel SP T9 MPT 7192650
460 / 65-24 Nokian Zwaar, afvalverwerking TRI Steel 7192651
460 / 70-24 Michelin Landbouw XMCL 7160204
500 / 70-24 Michelin Landbouw XMCL 7188516



Doosan Bobcat EMEA s.r.o., U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

Bobcat is een bedrijf van Doosan. 
Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, stroom- & wateroplossingen, motoren en techniek die met trots 
al meer dan een eeuw ten dienste staat van klanten en gemeenschappen. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn 
geregistreerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen.  
©2018 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden. Be
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Wat uw taak ook is – graven, baggeren, breken of materiaaltransport – Bobcat banden voor graaf-laadmachines zijn de juiste 
keuze die uw tempo erin houden. Ze bieden uitstekende grip en stabiliteit bij alle werkzaamheden. Een hoog laadvermogen en 
voortreffelijke perforatieweerstand maken dit veelzijdige pakket af. 

LUCHTBANDEN VOOR GRAAF-LAADMACHINES

MAAT MONTAGEKANT MERK B700 B730 B750 B780

9.0 - 16 Voor
MICHELIN 7301867 (2WD) - - -

PETLAS 7289988 (2WD) - - -

12.5 - 18 Voor
MICHELIN 7301868 (4WD) 7301868 7301868 -

PETLAS 7289983 (4WD) 7289983 7289983 -

14.5 - 20 Voor
MICHELIN - - 7301869 -

PETLAS - - 7293064 -

16.9 - 28 Voor
MICHELIN - - - 7301870

PETLAS - - - 7289982

16.9 - 28 Achter
MICHELIN 7301870 7301870 7301870 7301870

PETLAS 7289982 7289982 7289982 7289982

LUCHTBANDEN VOOR GRAAF-LAADMACHINES


