
WAT BIEDEN HIFLY BANDEN U?

BEWEZEN KWALITEIT

PROFESSIONELE FABRIKANT

 • Betrouwbare & betaalbare zomer-, winter*- en all-season* banden
 • Geschikt voor allerlei soorten voertuigen
 • Personenwagens, SUV’s, 4×4’s, bestelwagens, caravans en trailers
 • Meer dan 450 maten beschikbaar - 10 t/m 22 inch
 • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding gegarandeerd

*  De winter- en all-season banden dragen het 3PMSF-symbool. Dit 
betekent dat de banden officieel erkend zijn als winterbanden. 
Ook in wintersportgebieden.

Al meer dan 12 jaar worden er in heel Europa miljoenen Hifly 
banden met succes gemonteerd.

Het Hifly assortiment wordt voortdurend geüpdatet en aangevuld 
om in te spelen op de constante veranderingen in de vraag naar 
banden. Zodra er nieuwe automodellen op de markt komen, 
worden er ook nieuwe OE-maten ontwikkeld. Hifly biedt voor ieder 
seizoen een geschikte band, waarbij u keuze heeft uit verschillende 
ranges en types.

Onze banden worden geproduceerd door een toonaangevende 
Chinese bandenfabrikant: Shandong Hengfeng Rubber & Plastic 
Co, opgericht in 1995. Wij hebben een ervaren R&D team en 
geavanceerde testfaciliteiten. Dit verzekert de betrouwbare en 
stabiele kwaliteit van onze banden.

Neem contact met ons op via

Scan de QR-code of ga naar
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Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen en type- en/of spelfouten. Hilfy-Tires behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande 
kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in deze brochure. Ook kan Hifly-Tires met betrekking tot de inhoud van deze brochure, op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Informatie over het EU-
bandenlabel is te vinden in: REGULATION (EC) No 2020/740  OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 mei 2020.

 info@hifly-tires.com

KENMERKEN & 
VOORDELEN

 • Vermindert kans op  
lekrijden en verhoogd  
draagvermogen. 

 • Verlaagde  
wrijvingsweerstand 
voorkomt hittevorming. 

 • Hogere kilometrage  
en verlaagde  
rolweerstand.

BESTELWAGENBAND 
MET GOEDE GRIP OP 
NAT EN DROOG  
WEGDEK.

SUPER 2000

KENMERKEN & 
VOORDELEN

ZOMERBAND 
MET GOEDE ON- 
EN OFF-ROAD 
RIJEIGENSCHAPPEN.

AT601

 • Goede remeigen- 
schappen onder alle  
omstandigheden. 

 • Verlaagt de kans op  
aquaplaning. 

 • Blijft stabiel bij hoge  
snelheid. 

 • Goede off-road grip. 

 • Duurzame, betrouwbare 
band met langere  
levensduur.

KENMERKEN & 
VOORDELEN

 • Goede stuurprecisie en 
comfortabel rijgedrag 
door lager afrolgeluid.

 • Lager afrolgeluid en 
hoger kilometrage door 
verlaagde rolweerstand.

 • Uitstekende grip op nat 
wegdek.

ZOMERBAND VOOR 
BESTELWAGENS MET 
SOEPEL RIJGEDRAG.

SUPER TRAIL

KENMERKEN & 
VOORDELEN

ULTRA HIGH  
PERFORMANCE VOOR 
LUXE CROSSOVERS  
EN SUV’S.

HP801

 • Goede grip op droog  
wegdek gecombineerd  
met goede all-season  
eigenschappen. 

 • Prettige rij-eigen- 
schappen op nat wegdek. 

 • Effectieve waterafvoer  
en verbeterde grip in  
bochten. 
.

 • Lager afrolgeluid en 
langere levensduur door 
verlaagde rolweerstand.

ZOMER-      
     BANDEN

KENMERKEN & 
VOORDELEN

 • Goede grip op droog  
en nat wegdek. 

 • Biedt stabiliteit en  
goede stuurprecisie. 

 • Lager afrolgeluid. 

 • Blijft stabiel bij hoge  
snelheid. 

 • Verlaagt de kans op  
aquaplaning.

KENMERKEN & 
VOORDELEN

KENMERKEN & 
VOORDELEN

ZOMERBAND MET 
GOEDE RIJPRESTATIES 
OOK OP NAT WEGDEK 
ÉN GOEDE STABILITEIT 
IN DE BOCHTEN.

ZOMERBAND VOOR 
EEN COMFORTABELE 
RIJERVARING.

HF805HF201

 • Goede grip op nat en  
droog wegdek. 

 • Verhoogde stabiliteit  
voor meer rijcomfort. 

 • Regelmatige slijtage  
verlengt de levensduur. 

 • Verbetert de 
stuurprecisie.

 • Comfortabel door   
lager afrolgeluid. 

 • Blijft stabiel bij  
hoge snelheid. 

 • Goede stuurprecisie  
op droog en nat  
wegdek. 

 • Verminderde  
rolweerstand.

ZOMERBAND MET 
LANGE LEVENSDUUR 
VOOR COMFORTABELE 
KILOMETERS.

HT601

KENMERKEN & 
VOORDELEN

 • Goede grip op nat en 
droog wegdek.

 • Comfortabel door lager 
afrolgeluid.

 • Stabiele rijprestaties op 
droog en nat wegdek.

ZOMERBAND 
MET STABIELE 
RIJPRESTATIES.

HF901
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WINTERBAND VOOR 
BESTELWAGENS MET 
BETERE RIJPRESATIES  
OP NAT WEGDEK.

WIN-TRANSIT

WINTERBAND MET 
GOEDE GRIP EN  
STABILITEIT IN ZWARE 
WINTERSE  
OMSTANDIGHEDEN.

WIN-TURI 212

KENMERKEN & 
VOORDELEN

KENMERKEN & 
VOORDELEN

   3PMSF – ZEKERHEID ONDER 
WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

 • Verhoogt de grip op  
natte ondergronden  
en in winterse  
omstandigheden. 

 • Verbetert de stuur- 
precisie in winterse  
omstandigheden. 

 • Biedt een hoog  
draagvermogen en  
verhoogt de  
duurzaamheid. 

 • Lagere rolweerstand  
verhoogt de kilometrage.

De markering 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) is het 
enige betrouwbare symbool dat wintereigenschappen van een 
band aantoont. Banden met het 3PMSF symbool voldoen aan 
strenge voorwaarden en zijn geschikt voor het veeleisende 
winterweer.  U mag met all-season banden voorzien van het 
3PMSF rijden in landen waar winterbanden verplicht zijn. Alle 
winter- en all-season banden van Hilfy-Tires zijn voorzien van 
het 3PMSF symbool. 

 • Verbetert het  
remvermogen en  
de grip in bochten. 

 • Goede grip op nat  
wegdek en een lagere  
rolweerstand. 

 • Verbetert de  
waterafvoer en blijft  
stabiel in winterse  
omstandigheden.

WINTER-
    BANDEN

ALL-SEASON BAND 
MET GOEDE PRESTATIES 
IN IEDER SEIZOEN.

ALL-TURI 221

ALL-SEASON BAND 
VOOR BESTELWAGENS.

ALL-TRANSIT

KENMERKEN & 
VOORDELEN

KENMERKEN & 
VOORDELEN

 • Biedt optimale  
rij-eigenschappen  
zowel in winterse  
omstandigheden als op  
droog en nat wegdek. 

 • Verbetert de grip op nat 
wegdek en verlaagt  
de rolweerstand. 

 • Vermindert de kans  
op aquaplaning. 

 • Betrouwbare keuze in  
alle seizoenen.

 • Biedt ieder seizoen  
stabiele rijprestaties. 

 • Verbetert de grip  
en verlaagt de  
rolweerstand. 

 • Profiel voorzien van  
zomer- en winter  
eigenschappen.

HIFLY ALL-SEASON BANDEN

Het grote pluspunt van Hifly all-season banden? U kunt er het 
hele jaar door op rekenen. In alle weersomstandigheden.

Het all-season assortiment bestaat uit de populaire profielen  
All-Turi 221 & All-Transit. Waar de veelzijdige All-Turi 221 
geschikt is voor personenwagens en ultra-high-performance 
voertuigen, is de All-Transit een betrouwbare band voor 
bestelwagens. Met een totale all-season range van ruim 85 
maten in 13 t/m 18 inch, hebben wij ongetwijfeld een geschikte 
all-season band voor uw personenwagen of bestelwagen 
beschikbaar.

ALL-SEASON
          BANDEN
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