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Viisi tähteä märällä ja kuivalla kelillä. Dunlop 

TrailSmart tarjoaa varmuutta ilman 

kompromisseja. 

 Ainoa Adventure-rengas, joka sai 5 tähteä sekä märkä- että 

kuivakäsittelytesteissä* 

 Lähes voittamaton märän kelin jarrutuksessa** 

 

Isojen Off Road-henkisten, eli ns. Adventure moottoripyörien osuus 

moottoripyörämarkkinoista on nopeasti kasvava. Adventure-pyörä tarjoaa 

seikkailunhaluisille motoristeille mahdollisuuden poiketa sorateille,  mutta monet 

valitsevat Adventure-pyörän voidakseen nauttia siitä varmuuden tunteesta, jonka 

korkea istuma-asento ja rento ajoasento liikenteessä tuottaa. 

 

Dunlop Europelle tämä Adventure-pyörien kasvava kysyntä ja yhä laajempi 

käyttö tarkoittaa, että huomattavia suunnittelu- ja kehitysresursseja täytyy sijoittaa 

sen varmistamiseen, että Adventurerenkaat ovat suorituskykyiset kaikissa 

olosuhteissa. 

 

Dunlop Europe lanseerasi TrailSmart-renkaan viime vuonna, ja tässä kuussa 

tämä uusin Adventurerengas on saanut kiitosta vahvasta märän kelin 

suorituskyvystään kahdessa riippumattomassa testissä. 

 

Ei kompromisseja 

TrailSmart oli ainoa MotoMagin testaama rengas, joka sai parhaat viisi tähteä 

sekä märkä- että kuivakäsittelystä.   

 

MotoMag kuvaili, että kuivissa olosuhteissa rengas oli verrattavissa 

sporttirenkaaseen, ja totesi, että:   ”Kääntyminen on erityisen helppoa erittäin 

kevyen käsittelyn ansiosta.” 
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Samat testaajat antoivat TrailSmartille kiitosta ”erinomaisesta pidosta ja 

ajotuntumasta” märissä olosuhteissa. 

 

TrailSmart loisti märän kelin jarrutustestissä 

Motorrad-lehteen teki vaikutuksen eräs muukin TrailSmartin suorituskyvyn tärkeä 

elementti.  Lehti antoi sille märän kelin hätäjarrutustestissä vahvan 90 prosentin 

arvosanan sen kyvystä pysähtyä suurista nopeuksista petollisissa olosuhteissa. 

Motorrad kuvaili Trailsmartia ”lähes voittamattomaksi märän kelin 

hätäjarrutustestissä 100 km:n tuntinopeudesta”. 

 

EMEA-alueen markkinointijohtaja Andy Marfleet sanoi, että tulokset vahvistivat 

Dunlop Europen omat havainnot:  ”Vastikään lanseeratussa TrailSmartissa 

käytetään edistyksellisiä tekniikoitamme, kuten saumatonta vyörakennetta, joilla 

pyritään tarjoamaan parempi käsittely erilaisissa olosuhteissa. Harrastajat 

vaativat tätä vakautta ja varmuutta teillä, mutta haluavat myös ominaisuuksia, 

jotka mahdollistavat seikkailunhaluisemmalle kuskille tieltä maastoon 

poikkeamisen. Olemme iloisia siitä, että TrailSmart on saanut tunnustusta 

vahvasta märän ja kuivan kelin suorituskyvystään. Tavoitteemme oli luoda 

rengas, joka täyttää eurooppalaisten Adventure-harrastajien vaativat ja hyvinkin 

erilaiset tarpeet.” 

 

 

** Motorradin testi toukokuussa 2016. Yleiset tiet ja Mirevalin testialue   BMW R1200GS 

Eturengas 120/70R19 Takarengas 170/60R17  

 

* MotoMagin heinäkuussa 2016 julkaistu testi  Fontagen testialue BMW R1200GS Eturengas 

120/70R19 Takarengas 170/60R17 
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