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MORE THAN 
JUST A JOURNEY!



Green Sport GS05

Green Weight

De Green Sport GS05 is de nieuwste high-end 
zomerband voor personenauto’s van Milestone. De 
band levert optimale prestaties bij alle rijstijlen. Door 
de bijzondere rubbersamenstelling en bandopbouw 
is een veilige zomerband gecreëerd waar u in alle 
weersomstandigheden op kunt vertrouwen. Geleverd 
met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

✔  Het sipe-in-groef ontwerp wordt toegepast op de 
schouderblokken, waardoor beweging gelijkmatig 
wordt verdeeld en rij comfort verbetert.

✔  Het 3D-ontwerp van een breedterichting groef 
met afgeschuinde rand, zal onregelmatige slijtage 
verminderen wat normaal veroorzaakt wordt bij 
tractie en remmen. Hierdoor zal de band de gehele 
levensduur stiller blijven.

✔  Het loopvlakontwerp aan de binnenzijde van het 
profiel is voorzien van drainagegroeven om het water 
beter af te voeren.

De Milestone Green Weight is ontwikkeld voor transport- 
en bestelwagens. De verzwaarde bandopbouw, robuuste 
profielblokken en het doordacht profielontwerp zorgen, 
ook bij maximale belasting, voor optimale prestaties. 
Water en vuil worden zeer effectief afgevoerd waardoor 
maximale grip ontstaat. De extra verstevigde schouders 
van de band garanderen stabiel rijgedrag, ook bij stevig 
remmen of onverwachte uitwijkmanoeuvres.

✔  Verzwaarde bandopbouw; optimale prestaties bij 
zware belasting.

✔  Doordacht profielontwerp; effectieve afvoer van water, 
gereduceerd risico op aquaplaning.

✔ Extra verstevigde schouders; stabiel rij- en remgedrag.

Beschikbaar in: 14” t/m 20”

Beschikbaar in: 15” & 16”



Green Sport

Eco Stone

De Milestone Green Sport is dé ideale band voor de 
personenauto’s in het midden segment. Door de unieke 
bandopbouw en rubbersamenstelling voelt de band stevig 
maar toch comfortabel aan. Door het profielontwerp 
met centraal geplaatste profielbaan, doorlopende 
lengtegroeven en schuingeplaatsten breedtegroeven 
heeft de band optimale grip, sportieve rijeigenschappen 
én voelt comfortabel aan. De Milestone Green Sport 
koppelt comfort én betrouwbare rijeigenschappen aan 
elkaar.

✔  Robuuste bandopbouw; optimale algemene prestaties.

✔	 Sportief profielontwerp; optimale grip, gereduceerd 
risico op aquaplaning.

✔	 Doorlopende schouderblokken; stabiel rij- en 
remgedrag.

De Milestone Eco Stone heeft door de robuuste 
bandopbouw en verbeterde rubbersamenstelling een 
verhoogd draagvermogen en is hierdoor goed bestand 
tegen zware belasting onder alle omstandigheden. 
Het geblokte profielontwerp reduceert het risico op 
aquaplaning en door de grote, naar de zijkant van de band 
doorlopende schouderprofielblokken is de Milestone 
Eco Stone zeer stabiel en blijft de aanhangwagen 
of trailer goed ‘in het spoor’, ook bij onverwachte 
uitwijkmanoeuvres of stevig remmen.

✔ Robuuste bandopbouw; verhoogd draagvermogen.

✔  Geblokt profielontwerp; gereduceerd risico op 
aquaplaning.

✔  Brede, doorlopende schouderprofielblokken; meer 
stabiliteit.

Beschikbaar in: 10” t/m 20”

Beschikbaar in: 10” t/m 14”

Milestone, more than just a journey!



Full Winter

De Milestone Full Winter is een winterband. Het unieke 
V-profiel voert water, sneeuw en vuil zeer effectief af 
naar de zijkant van de band. De robuuste, doorlopende 
schouderblokken zorgen voor meer stabiliteit terwijl 
de brede profielbanen voor nog meer grip zorgen. Door 
de speciale rubbersamenstelling blijven de banden 
ook bij extreem lage temperaturen soepel. Hierdoor 
blijven de rij- en rem-eigenschappen behouden. De 
Milestone Full Winter is uiteraard voorzien van de 3PMSF 
certificering en voldoet hiermee aan de Europese 
winterbandenregelgeving.

✔  Speciale rubbersamenstelling; rubber blijft soepel, rij- 
en remeigenschappen blijven behouden.

✔  Uniek V-profiel; effectieve water- en sneeuwafvoer, 
optimale grip.

✔  Brede, schuingeplaatste schouderblokken; stabiel 
onder alle weersomstandigheden.

Beschikbaar in: 13” t/m 18”

Green 4Seasons

De Milestone Green 4Seasons is een all-season band 
van de nieuwste generatie. De bandopbouw is modern 
en stevig maar voelt toch heel comfortabel aan. De 
rubbersamenstelling in combinatie met het speciale 
all-season profiel zorgt voor uitstekende grip onder 
alle weersomstandigheden. Water, sneeuw en vuil 
worden effectief afgevoerd waardoor optimale grip 
behouden blijft. Ook op een droog wegdek zijn de rem- 
en rijeigenschappen meer dan uitstekend. De Milestone 
Green 4Seasons heeft de 3PMSF certificering en voldoet 
hiermee aan de Europese winterbandenregelgeving.

✔  Speciale rubbersamenstelling; uitstekende grip onder 
alle weersomstandigheden.

✔  Uniek all-season profiel; effectieve water- en 
sneeuwafvoer.

✔  Brede, doorlopende schouderblokken; verhoogde 
stabiliteit, verbeterde rijeigenschappen.

Beschikbaar in: 13” t/m 18”

Voor meer informatie gaat u naar:
www.milestonebanden.nl


