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Nye Jaguar XE leveres med Dunlop-dekk 

Dunlop-dekkene skal monteres på den mye omtalte Jaguar XE.  

 

Dunlop kan i dag kunngjøre en rekke godkjente dekkmonteringer på den nye Jaguar 

XE. Den flotte 4-dørs sedanen har en rekke ulike dekk- og hjulmonteringer avhengig av 

hva slags ekstrautstyr som velges, og Dunlop leverer til sammen fem varianter til den 

ledende bilprodusenten. 

 

Dunlop BluResponse J i dimensjon 205/55R17 95Y XL og Dunlop Sport Maxx RT J i 

dimensjonene 225/50R17 98 Y XL, 225/45R18 95 Y XL, 225/40R19 93 Y XL og 

255/35R19 96 Y XL vil alle bli levert med Jaguaren som en del av det pågående 

samarbeidet mellom disse to ikoniske varemerkene. Alle disse dekkene er merket med 

J, som viser at dekkene er spesiautviklet for Jaguar av Dunlop.  

 

Det mange ganger prisbelønte Dunlop BluResponse er kjent for sine polymerer, utviklet 

for kjøring på bane, som gir et utrolig grep på vått underlag, mens Dunlop Sport Maxx 

RT er utviklet for å gi motorsportsgrep og -bremsing for en dynamisk kjøreopplevelse. 

Disse egenskapene stemmer godt overens med Jaguar XE, og bidrar til å forbedre 

bilens kjøreegenskaper på veien. 

Nick Harley, Dunlops administrerende direktør for originalutstyr for forbrukermarkedet i 

EMEA-området, sier det slik: «Vi er glade og stolte over å fortsatt kunne levere til 

Jaguar, spesielt til denne flotte nye bilen. Vi leverte dekkene til den aller første 

Jaguaren som ble laget, og dette samarbeidet bare vokser fra år til år. Den nye XE er 

den mest avanserte, effektive og raffinerte sportssedanen Jaguar har laget noen sinne, 

og Dunlops dekk går hånd i hånd med bilens forbedrede dynamikk.» 

Om Dunlop 
Dunlop er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk, med en imponerende suksesshistorie 
innenfor motorsport. Dunlops omfattende motorsporterfaring har ført til nyskapende teknologi for dekk som produseres for 
hverdagskjøring. I 2013 feiret Dunlop sitt 125-årsjubileum og grunnleggerens innføring av pneumatiske dekk. Etter de første 
fartsrekordene, feiret Dunlop sin første triumf i 24-timersløpet på Le Mans i 1924, og har siden det blitt den mestvinnende 
dekkprodusenten i dette løpet med 34 seire. I 2014 ble Dunlop valgt av LMP2-mesterne i den europeiske Le Mans-serien og 
vinnerne av 24-timersløpet i Le Mans.  Dunlop-dekk har også vist sin styrke i de største Touring Car-løpene i verden, inkludert det 
Australian V8 Supercar Championship, som er populært over hele verden, og British Touring Car Championships. De nyeste 
Dunlop-dekkene til bruk på vei er spesifisert for montering på prisbelønte kjøretøyer fra produsenter som AMG, Porsche, Jaguar, 
Audi, Mercedes, VW, Renault sport og BMW. Du finner mer informasjon om Dunlop på www.dunlop.eu   
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