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gen. Wells er, zooal& reeós vermeld, een
speciaal ventiel nood1g, dat bij elken
band wordt geleverd, doch dat in bet
gebruikelijke ventielgat past. Maar van
bet boogste belang 15 vooral dat de eeacp1trische gleuven ~ de velg volkomen
luchtdiChte afsluiting verZekeren. IIi de
montage goed 1lBIIcb1ed dan blUft die af":
slUiting ook bij een lag&ren druk dan de
gebruikelijke volkomen.
De montage cHent echter met de verelscbte zorg te geschieden. Eerst moet
het venti!!l in het bestaande
ventIelgat worden gemunteerd.
Daarna wordt
de band op de normale wijze omgelegd.
waarbij er echter voor moet wa:rdè1 gewaakt, de 00ncen1rlscbe gleuven met door
rowheid te bl!llClW:U8:en.Voor oppompen
laat men daarna. den band op \'erscb1llende plaatsen In verticale poa1tie op
den grond stuiten, waardoor de band
tegen de vt!lgranden. springt; het op.
pompen gè&Chiedt met
~
lucht. ondanks
het felt, dat aan de
montage bepaalde zorg moet worden besteed, neemt ze" toch niet meer tUd In
beslag dan die van een gewanen band.
Men denke er echter vooral aan geen
SCherpe ot puntige bandafnemers
te gebruiken, waardoor de concentr1IiChe 8leuven gQniakkelUk beBchadlgd ZouàeD kunnen worden en de volkomen luchtafslu1.
tlng zou verloren gaan,
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De vraag of de band gerepareerd kan
worden een hoogst belangrijk punt
natuurlljk voor de praktljk - kan bevestigend. Wl.lrden beantwoord.
Iedere vakkundige reparateur kan de
,,8eal-o-tnatlc" repareeren, waarbij dan
echter ten aanzien van bepaalde dingen
speciale attentie
noodig is, wa.arover
echter in de toekcmst door Goodrich
nauwkeurige inllchtingen zullen worden
verstrekt. Belangrijk is verder ook dat de
nieuwe band momenteel nog niet wordt
gemaakt voor vrachtauto's, al ligt dat
over eenlgen tijd wel In de bedoeling.
Vcor personenwagens wordt hij thans In de
Vereen1gde Staten geleverd In de maten 6.00----16. 6.00-1(i, 6.50-16 en 7_00---15. De nteuwe
binnenbandlooze
band
heeft ongeveer hetseltde gewlch t als een
gewone buitenband met binIlfnband en
is minstens evengoed
uitgebalanceertt.
Wat het aantal koordiagen betreft, kan
wolden
medegedeeld,
dat
voorloopig
alleen ,,4 ply" banden werden gefabriceerd.
Onder de andere vragen die bij den vakman opkomen is natuurlljk een zeer belangrijke die. wat deze band zondel' binnen6and doet bij het plotseling stoeten
op een hard voorwerp en of er geen
kans bestaat dat hij uit de velg wordt
gewrongen bij snel en zeer
scherp
draaien
Volgens de fabrIek zlJn de
resultaten onder dergelijke omstandigheden zeer gunstig. Bij genomen proeven
werd totaal geen verlies geconstateerd
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oot de wielen vernield waren. En bij
het nemen van scherpe bochten werd
geen luehtverlles geconstateerd
tot de
wagen over den kop siceg.
Natuurlljk kan de velg beschadigd worden en dan zal indien de schade
groot genoeg is
vanzelfsprekend
luchtverlfes gaan optreden, veel of weinig, afhankelijk van de mate .der schade,
Herstel is In dit opzicht cp eenvoudige
wijze mogelijk door de velg weer uit te
hameren.
Tendotte 1li,inug vermeld, dat - wat
hlttevormlng aangaat - de "Seal-o-tna~
tic" volgens opga.ve van Goodrich in
geen geval onder bet rijden wanner
worot ever het geheel dan de gewone
buitenband met binnenband. Volgens de
fabrie'- blljven de zijwanden in leder geva.} koeler door bet ontbreken van den
binnenband, hetgeen het
gevaar
van
"knallers" vermindert en daardoor de
kans op ongelukken. De normale luchtdruk is cok op deze binnenbandlooze
banden van toepas!:ling,
Van bela.ng is ook uiteindelijk nog dat
de band voor opslag in stock wordt afgeleverd met een ring van carton, die
dient om te voorkomen dat de band
wordt Ingedrukt. Indien deze banden
ronder dezen ring of te boog worden
opgestapeld zullen ze zich moet!ljk' zetten in de velg, betgeen bij het oppompen
1li,in moeilijkheden kan opleveren.
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