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Dunlop lancerer dæk til den moderne 
adventuremotorcykel 
 
TrailSmart præsterer lidt ud over det sædvanlige i form af et 
fremragende vådgreb, klassens bedste off-road-håndtering og et højt 
kilometertal 
 

I dag offentliggjorde Dunlop, en af verdens førende producenter af motorcykeldæk, 

lanceringen af TrailSmart, et dæk designet til moderne adventuremotorcykler og 

motorcyklister, der går ind for Dunlops brandløfte “Forever Forward”. De nye dæk 

udmærker sig ved et fremragende vejgreb og uovertruffen håndtering ved både vej- og 

terrænkørsel. Samtidig har det et imponerende kilometertal. 

 
TrailSmart bygger videre på succesen fra DunlopTrailmax TR91-dækket og tilbyder 

egenskaber, der passer til adventurebikerens livsstil i stadig udvikling. Nutidens 

adventurebiker forventer samme performance som hos fortidens supertrail-

motorcykler, men forlanger også alsidige egenskaber og komfort på langture. De går 

efter moderne bekvemmelighed, men ønsker stadig at køre målrettet mod det næste 

eventyr.  

 

Det fremragende vådgreb er opnået ved hjælp af et nyt silikamateriale og et 

retningsbestemt slidbanemønster med tværgående riller. Det forbedrede vejgreb på 

tør vej er opnået gennem forbedret vandafledningsevne. 

 

Desuden har TrailSmart uovertrufne offroad-egenskaber med bedre 

vandafledningsevne og optimerede rillevinkler i hele dækmønsteret. 
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Endelig har dækket flere gode egenskaber inden for slid og kilometertal, bl.a. et 

optimeret blokmønster, afbalanceret blokstivhed og optimeret rillebredde. I alt er der 

opnået en gennemsnitlig forbedring af kilometertallet på 14 %.1 

 

 "Det er en stor fornøjelse at offentliggøre lanceringen af Dunlops TrailSmart-dæk. Da 

Dunlop-brugerne forventer eventyr og en livsstil efter devisen "forever forward", 

tilbyder disse dæk både egenskaber til vej- og terrænkørsel – i forholdet 90/10. 

Dækkene har også et forbedret kilometertal og et fremragende vejgreb i både tørt og 

vådt føre," siger Andy Marfleet, Marketing Manager Moto – EMEA. 

 

Dækket kommer på gaden på et tidspunkt mellem begyndelsen af februar og april 

2015 i følgende dimensioner:  

634139 130/80R17 65H TL 
634138 140/80R17 69H TL 
634134 150/70R17 69V TL 
634136 170/60R17 72V TL 
634425 170/60ZR17 72W TL 
634137 150/70R18 70V TL 
634133 110/80R19 59V TL 
634135 120/70R19 60V TL 
634426 120/70ZR19 60W TL 
634140 120/90-17 64S TL 
634141 130/80-17 65S TL 
634143 100/90-19 57H TL 
634427 90/90-21 54H TL 
634144 90/90-21 54V TL 

 
_________________ 

Om Dunlop 
Dunlop er en af verdens førende producenter af high performance- og ultra high performance-dæk med en imponerende 
sejrsrække inden for motorsporten. Dunlop er teknisk partner for Suzuki Endurance Race Team, Honda Racing, Kawasaki og 
Team HRC og den eneste dækleverandør til Moto2 og Moto3. 

Dunlops store erfaring inden for racerløb har medført innovative teknologier for dæk udviklet til hverdagsbrug. De nyeste Dunlop-

vejdæk er monteret på motorcykler fra førende producenter som Honda, Kawasaki, KTM,  Ducati, Harley-Davidson og Suzuki. 

                                                        
 [1] Forbedret kilometertal i forhold til forgængeren ifølge ekstern test af MTS (ES) i juli 2014, dimensioner 110/80 R19 og 150/70 R17; 
køretøj BMW R1200 GS. 


