
 
 

 

 

Dunlop Trailsmart belønt med gull og sølv i 

dekktester i to ledende magasiner   

Tester av Adventure-dekk anerkjenner Dunlop Trailsmart som ett av de beste 

Dunlop, kjent for sine høykvalitetsdekk for motorsykler, kunngjorde i dag at deres Dunlop 

Trailsmart, lansert i april i år, ble belønnet med en første- og en andreplass i to separate 

tester av Adventure-dekk i den tyske motorsykkelpublikasjonen Motorrad. Resultatene, som 

ble offentliggjort i slutten av juni og begynnelsen av juli, bekrefter Dunlops fokus på kvalitet 

og et dekk som har uovertrufne bremseegenskaper både på vått og tørt underlag, og med en 

design som gir bedre kjørelengde.  

 

Den første Motorrad-dekktesten sammenlignet egenskaper på vei og i terreng for fem ulike 

dekktyper1, som ble testet på en BMW R 1200 GS2. I denne testen kom Dunlop Trailsmart på 

førsteplass og fikk en anbefalingspris (Motorrad Kauftip) til bruk på vei, takket være det 

«perfekte veigrepet, det brede grepet på små veier»3 og den gode følelsen av sikkerhet det 

gir på våte veier. I den samlede vurderingen omtaler Motorrad Trailsmart som det «beste 

valget for GS til hverdagsbruk». I den andre Motorrad-dekktesten ble Dunlop Trailsmart 

sammenlignet med fire konkurrenter og kom på andreplass4. Det fikk skryt for sine sporty 

kvaliteter på småveier og det gode grepet på vått underlag5.  

 

«Vi er veldig fornøyde med at Dunlop Trailsmart gjør det så bra i tester mot konkurrentene i 

sin første sesong», sier Andy Marfleet, markedsføringssjef for motorsykkelsegmentet hos 

Dunlop. «Vi arbeider for å få dekk ut på markedet som passer kundenes fartsfylte liv, og 

leverer i en rekke situasjoner på veien. Vi er stolte over at disse resultatene gjenspeiler dette 

fokuset, og at dekkene stadig blir anerkjent for sine allroundkvaliteter siden lanseringen.»  

 
 
Om Dunlop 

Dunlop er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk, med en imponerende suksesshistorie 

innenfor motorsport. Dunlop er teknisk partner til Suzuki Endurance Race Team, Honda Racing, Kawasaki og Team HRC og 

eneleverandør av dekk til Moto2 og Moto3. Dunlops omfattende motorsporterfaring har ført til nyskapende teknologi for dekk 

som produseres for hverdagskjøring. De nyeste veidekkene fra Dunlop monteres på motorsykler fra ledende produsenter 

som Honda, Kawasaki, KTM, Ducati, Harley-Davidson og Suzuki. 

                                                           
1 Motorrad nummer 14/2015. Konkurrenter: Continental TKC 70, Continental TKC 80, Metzeler Karoo 3, Michelin Pilot Road 4 

Trail 
2 Dunlop Trailsmart passer på alle de kjente Adventure-syklene fra de store produsenter, inkludert olje- og vannavkjølte BMW 

R1200 GS-versjoner. 
3 Motorrad nummer 14/2015. Konkurrenter: Continental TKC 70, Continental TKC 80, Metzeler Karoo 3, Michelin Pilot Road 4 

Trail 
 «Der TrailSmart zeigt sich auf Landstraßen wie geschaffen für die GS. Der Dunlop fährt sich nicht nur handlich und neutral, 

sondern glänzt auch mit perfekter RÛckmeldung und breitem Grenzbereich.» 
4 Motorrad nummer 13/2015. Konkurrenter: Continental Trail Attack 2, Metzeler Tourance Next, Michelin Anakee III, Pirelli 

Scorpion Trail II 
5 Motorrad nummer 13/2015. Konkurrenter: Continental Trail Attack 2, Metzeler Tourance Next, Michelin Anakee III, Pirelli 

Scorpion Trail II. «Auf Landstraßen überzeugen die sportlichen Qualitäten des TrailSmart, bei Regen sein starker Grip.» 


