
IN GOEDE HANDEN

euromaster.nl

EEN GROENER WAGENPARK,  
WIJ HELPEN U OP WEG
Rijd zuiniger, verminder uw CO2-uitstoot  
én hergebruik grondstoffen met  
groen en duurzaam bandenbeheer

BANDENBEHEER

GROEN EN 
DUURZAAM



VERKLEIN UW FOOTPRINT, 
VERGROEN UW WAGENPARK

Als wagenparkbeheerder staat u voor de uitdaging om uw 
wagenpark te vergroenen. Want een groener wagenpark 
draagt bij aan een duurzame wereld en scheelt ook nog 
eens in de portemonnee. Heel mooi, maar hoe pakt u dat 
aan? Wij weten dat duurzaam bandenbeheer een wereld 
van verschil maakt.

Minder brandstof en lagere emissies door slim bandenbeheer
Als onderdeel van de Michelin Group helpen we fleetowners door heel Europa 
hun CO2-uitstoot te minimaliseren. Banden spelen daarbij een cruciale rol. 
Slim bandenbeheer en -onderhoud scheelt niet alleen brandstof, het zorgt 
ook nog eens voor lagere emissies. 

Scoor het certificaat!
Om verduurzamen te bevorderen zijn we gestart met iets nieuws: ons eigen 
certificaat voor groen en duurzaam bandenbeheer.

Met dit unieke certificaat beoordelen we de banden van uw vloot op alle 
cruciale punten, die direct van invloed zijn op uw brandstofverbruik en 
emissies. Afhankelijk van de score verstrekken we een certificaat met één, 
twee of drie sterren. Hiermee toont u aan dat u groen bezig bent én weet u 
direct wat u eventueel nog méér kunt doen om te vergroenen. 

BESPAREN DOOR 
VERDUURZAMEN DOET U ZO: 

1. HERPROFILEREN
•  Banden gaan 25 procent langer mee 
•  Banden hebben een lagere rolweerstand

4. VERNIEUWEN
Besparing op grondstoffen:

* Bij banden die vernieuwd kunnen worden

•   Forse besparingen door hergebruik goede 
karkassen, ten opzichte van een nieuwe band 
met dezelfde prestaties. 

2. BANDEN POMPEN
•   Juiste bandenspanning zorgt voor  

een 10 procent langere levensduur  
van de banden

•   Juiste bandenspanning zorgt voor zeker  
2 procent besparing op brandstofkosten

3. UITLIJNEN
•   Door de juiste uitlijning gaan  

de banden 15 tot 20 procent langer mee 
•   Door de juiste uitlijning bespaar je  

3 tot 5 procent brandstofkosten
•   Regelmatig uitlijnen voorkomt dat de  

banden schuin afslijten 

5. BALANCEREN
•   Zorgt voor een optimale wegligging  

en lage rolweerstand 
•   Voorkomt dat er bij onbalans grote  

krachten vrijkomen 

NOG BETER VOOR UW BANDEN ZORGEN?
SLUIT U AAN BIJ DE NEW DEAL
Kies voor een van de onderhoudspakketten:

Kijk voor meer informatie op: zakelijk.euromaster.nl/truck/servicepakketten

MASTER 
START

MASTER 
CARE +

MASTER 
PREMIUM

Alle expertise van Euromaster 
wanneer je wilt

Jij zorgt voor je wagenpark, 
Euromaster zorgt voor  
je banden.

Alle Euromaster-services  
voor een vast tarief

Productie nieuwe 
truckband

Productie 
vernieuwde* 
truckband

100 liter olie 30 liter olie

220 kg CO2 39 kg CO2

60 kg overige 
materialen

15 kg overige 
materialen

 Meer gemak      Meer inzicht      Meer betrokkenheidTHE NEW DEAL



SCORECARD

Contact

Wij staan voor u klaar via:

  +31(0)570 679 701

  sales.support@euromaster.com

Score Punten Hergebruik grondstoffen:
herprofileren van banden 10 - 24% 1 punt

25 - 39% 2 punten

40% en hoger 4 punten

vernieuwen van banden 10 - 24% 1 punt

25 - 49% 2 punten

50% en hoger 4 punten

verwerken van karkassen tot nieuwe grondstoffen indien ja 1 punt

Onderhoud banden:
balanceren van banden stuurasbanden 1 punt

trekasbanden 1 punt

getrokken banden 1 punt

wagenparkcontroles met pompen van banden 2 maal per jaar 2 punten

meer dan 2 maal per jaar 4 punten

uitlijnen van voertuigen 5 - 10 % voertuigen 1 punt

11 - 33% voertuigen 2 punten

boven 33% voertuigen 4 punten

We letten bij de beoordeling op hergebruik van grondstoffen en bandenonderhoud. Bij een score boven  
de tien punten, komt u in aanmerking voor een certificaat met een, twee of drie sterren.
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