
 
 

 

 
 

 

 

Ett år, fyra nya däck. Dunlop är ledande 
inom utveckling av hypersportdäck. 
 

 Dunlop har det nyaste och mest innovativa hypersportutbudet. 
 SportSmart TT är det fjärde nya Dunlop hypersportdäcket på ett 

år 
 Använder FIM Endurance World Championship-vinnande 

teknologi 
 

 
Nu när Dunlop SportSmart TT har tillkommit i portföljen innebär det att Dunlop har det nyaste och 
mest innovativa sortimentet inom hypersportsektorn. 
 
SportSmart TT är det fjärde nya hypersportdäcket som lanseras av Dunlop under det senaste året 
och fullföljer därmed strategin som tillkännagavs förra året om att ta sig an segmentet på ett nytt 
sätt. Dunlop valde att omdefiniera sitt hypersportutbud runt målet ”ett däck för varje förare”. 
 
Lanseringen av SportSmart TT markerar Dunlops återkomst till ett segment av 
hypersportmarknaden där det välkända Qualifier RR var det senaste däcket för över ett decennium 
sedan.  
 
 
Dunlop har det nyaste och mest innovativa hypersportutbudet. 
 
Professionella förare – D213 GP Pro – lanserades sommaren 2017 
Erfarna banförare – GP Racer D212 – lanserades januari 2017 
Erfarna banförare med väganvändning: SportSmart TT – lanseras mars 2018 
Gatförare med sporadisk bananvändning – SportSmart2 Max – lanserades mars 2017 
 
 
”Tack vare den proaktiva och kontinuerliga utvecklingen har Dunlop nu marknadens nyaste och 
mest innovativa utbud.  Detta intensiva år av lanseringar visar på Dunlops fokus att utveckla nya 
teknologier. Vi har tagit oss tid att lyssna till förarnas behov. Det har hjälpt oss att utforma ett utbud 
som visar att vi förstår de subtila skiftningarna i behov hos olika typer av hypersportförare. I vissa fall 
kan motorcyklarna vara desamma, men typen och blandningen av körning kan skilja sig åt i hög 
grad. Vårt nya sortiment erbjuder förarna det urval de behöver för att säkerställa att de får ett däck 
som exakt motsvarar deras behov”, kommenterar Dmitri Talboom, Product Manager för Dunlop 
Motorcycle Europe. 
 
 
Läs mer om Dunlop på www.dunlopmotorcycle.se, följ oss på Twitter @DunlopMoto eller kontakta 
Linda Brandelius: Linda_Brandelius@goodyear.com   
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

Om Dunlop 
 
Dunlop är en världsledande tillverkare av högprestanda- och ultraprestandadäck med imponerande framgångar 
inom motorsport. Dunlop Europe är teknisk partner till Suzuki Endurance Race Team, Honda Racing och GMT94 
Yamaha inom enduroracing och är officiell däckleverantör till FIM Moto2- och Moto3-VM. 
 
Endurance-racing har dominerats av Dunlop Europes team och förare under det senaste decenniet. Suzuki vann 
2016 års FIM Endurance World Championship, samtidigt som alla John McGuinness Isle of Man TT-vinster har skett 
med Dunlop-däck.  
 


