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Fem stjerner, vått og tørt Dunlop TrailSmart gir 

trygghet uten kompromisser. 

 Det eneste All-Road dekket som fikk 5 stjerner på både vått og tørt underlag i 

testene* 

 «Nærmest uslåelig» på bremsing på vått underlag** 

 

Adventure markedet er en raskt voksende del av motorsykkelmarkedet. I tillegg til å gi 

eventyrlystne motorsykkelførere muligheten til å utforske verden utenfor veien, velger 

mange adventure sykler for å kjenne på den sikre følelsen av å sitte høyere og dermed 

både se bedre og bli bedre sett i trafikken. 

 

For Dunlop Europe betyr denne stigende etterspørselen og den stadig mer varierte 

bruken av adventure sykler at store ressurser må investeres i design og utvikling for å 

skape et terrengdekk som fungerer optimalt under alle forhold. 

 

Dunlop Europe lanserte TrailSmart i fjor, og denne måneden har dette nye terrengdekket 

blitt lovprist for sine egenskaper på vått underlag i to uavhengige tester. 

 

Ingen kompromisser 

TrailSmart var det eneste dekket av dem som ble testet av MotoMag, som fikk høyeste 

mulige karakter, fem stjerner, for håndtering på både vått og tørt underlag.   

 

På tørt underlag beskrev MotoMag dekket som i nærheten av et sportsdekk:   «Svinging 

blir spesielt enkelt, med veldig lett håndtering» 

 

På vått underlag roste de samme testerne TrailSmart for «Utmerket grep og veikontakt» 

 

TrailSmart får stjerner i bremsetest på vått underlag 

Magasinet Motorrad ble også imponert av en annen av TrailSmarts viktige egenskaper.  I 

en nødbremsetest på vått underlag ga magasinet dekket en rangering på sterke 90 % for 

evnen til å stoppe fra høye hastigheter under vanskelige forhold. Motorrad beskrev  
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TrailSmart som «nærmest uslåelig i testing av nødbremsing fra 100 km/t på vått 

underlag». 

 

Andy Marfleet, markedsføringssjef for EMEA-området, sier at resultatene bekrefter 

Dunlop Europes egne resultater:  «På det nylig lanserte TrailSmart har vi brukt våre 

avanserte teknologier, for eksempel JLB-konstruksjon (Jointless Belt Construction) for å 

kunne tilby bedre håndtering under ulike forhold. Adventure sykkelførere krever stabilitet 

og trygghet på veien, men også den funksjonaliteten som lar de mer eventyrlystne 

presse hardere også utenfor veien. Vi er glade for at TrailSmarts gode kjøreegenskaper 

på både vått og tørt underlag blir anerkjent. Det var vårt mål å skape et dekk som 

oppfyller de høye og varierte kravene fra europeiske Adventure sykkelførere.» 

 

 

**Motorrad-test, mai 2016. Offentlige veier og Mireval testbane   BMW R1200GS 120/70R19 

foran 170/60R17 bak  

 

*MotoMag-test publisert juli 2016  Fontage testbane BMW R1200GS 120/70R19 foran 170/60R17 

bak 
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