
 

 
     

 

 

MICHELIN VF AXIOBIB 2  

Michelin presenteert de nieuwe VF AXIOBIB 2, de beste band voor tractoren 
met een gemiddeld of groot vermogen om de bodem te ontzien 

 
Tractoren met een gemiddeld tot groot vermogen hebben de laatste jaren een aanzienlijke 

ontwikkeling doorgemaakt. Ze worden intensiever gebruikt, de prestatie-eisen worden 
opgeschroefd, ze moeten gedurende langere tijd en met hogere snelheden op de weg kunnen 
rijden, en bovendien moeten ze ook nog besparingen mogelijk maken. Landbouwers willen hun 

productiviteit vergroten en tegelijkertijd hun kosten verlagen. Daarbij is het essentieel dat ze hun 
bodem kunnen beschermen: minder bodemverdichting helpt planten immers om water en de 
benodigde voedingsstoffen uit de bodem op te nemen voor een goede groei, waardoor alle 
potenties maximaal worden benut. 

De nieuwe AxioBib 2 biedt een oplossing voor deze vereisten. Hij is speciaal ontwikkeld voor het 
zware ploegwerk en extensieve werkzaamheden (bijvoorbeeld: gecombineerde/inklapbare 
werktuigen met gebruik van aftakas, direct inzaaien) en vervoer (transport van de oogst of het 
uitrijden van de mest, wat doorgaans gebeurt met tractoren die een groot motorkoppel hebben) De 
nieuwe AxioBib 2 wordt in twee verschillende afmetingen gepresenteerd:   

MICHELIN AXIOBIB 2 - VF 540/65R30 158D/155E TL  
MICHELIN AXIOBIB 2 - VF 650/65R42 174D/171E TL 
 
DE BELANGRIJKSTE STERKE PUNTEN: 
De MICHELIN Axiobib 2 is de beste band om de bodem te ontzien. De MICHELIN Axiobib 2 levert 
deze prestatie, gecombineerd met drie cruciale innovaties: 

I. het hoogste op de markt verkrijgbare draagvermogen, 
II. een langere voetafdruk voor een aanzienlijk betere tractie in het veld 

III. en een NRO-markering (Narrow Rim Option) die aangeeft dat de band geschikt is 
voor de originele velgen en de ingebouwde luchtdrukwisselsystemen die de markt 
momenteel veroveren.   

 
I. Het hoogste draagvermogen dat binnen zijn categorie verkrijgbaar is  

 
Vergeleken met zijn concurrenten, heeft de MICHELIN Axiobib 2 het hoogste draagvermogen. 
Machines die worden voorzien van deze VF (Very high Flexion) banden kunnen een zwaardere 
belading aan terwijl ze de bodem blijven ontzien. Bij deze banden is immers ook de MICHELIN 
Ultraflex Technologie toegepast.   
 

II. Een herzien contactvlak voor een betere tractie in het veld 
 

   Langere voetafdruk         Meer tractie         Hogere productiviteit 
 
Dankzij het werk van de ingenieurs van de Groep, is het contactvlak van de MICHELIN Axiobib 2 
verlengd. Dat zorgt voor een beter contact en een groter contactvlak: +19 %* grotere voetprint van 



 

 
     

 

 

het contact met de bodem. Dit voordeel betekent tot +35 %* meer tractie. De 
uiteindelijke winst komt neer op een tot 7 %* hogere productiviteit voor de landbouwer. 
 

 
III. NRO-markering en daarmee geschikt voor smalle velgen 

 
De MICHELIN Axiobib 2 band van 1.95 m is conform de nieuwe normen voor experimentele 
banden geregistreerd via de ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization) en 

heeft de NRO-markering (Narrow Rim Option) gekregen. Deze markering geeft aan dat de 
band kan worden gebruikt op een minder brede velg dan de ETRTO-normen normaliter toestaan 
voor IF- of VF-banden in dezelfde afmeting. Dat verveelvoudigt de mogelijkheden om deze 

nieuwe band ook onder oudere machines te monteren.   

Met een luchtdrukwisselsysteem, kunnen landbouwers het volledige scala aan mogelijkheden voor 
de bandenspanning benutten om zo onder alle gebruiksomstandigheden (zowel op de weg als in 
het veld) betere prestaties te behalen. Bij de MICHELIN Axiobib 2 kan de bandenspanning in het 
veld worden verlaagd tot maar liefst 0,6 bar, terwijl hij op de weg naar 2 bar kan worden verhoogd. 
Ook daarin is deze Michelin band uniek. Door de combinatie met eerdere innovaties, is deze band 
flexibel te gebruiken en kan tot 30 %* aan brandstof worden bespaard. Dat komt neer op een 
besparing van 7 liter brandstof per uur*. Concreet betekent dat voor de landbouwer, bij een 
gemiddeld rendement van 8 ton graan per hectare en een verkoopprijs van € 200 per ton, een 
nettowinst van € 64 per hectare. 

 
*Interne test, uitgevoerd in juni 2016, waarbij is vergeleken met een standaardband die op de huidige markt verkrijgbaar 
is.   

  


