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Dunlops vinterprodukter 
 
Dunlop byder vinteren velkommen med et nyt SUV-dæk, der fuldender vintersortimentet.  

 

Dunlop Winter Sport 5  

Winter Sport 5 leveres med innovative, vinklede midterlameller, der øger bremselængden og 

forbedrer dækkenes evne til at åbne sig og gribe fat i overflader, hvilket sikrer glimrende 

sidegreb på glatte vinterveje. Med et øget antal blokke får man med Winter Sport 5 også flere 

kanter, der er i kontakt med vejens overflade, hvilket giver suverænt vejgreb og glimrende 

performance på sne.  

 

Dækmønstrets dybere riller gør det muligt for Winter Sport 5 at bortlede større mængder vand 

og snesjap, hvilket reducerer risikoen for akvaplaning og hjælper dig med at bevare kontrollen 

over køretøjet på våde veje. 

 

Med det unikke Winter Sport 5-design bliver vægten fordelt optimalt over hele dækket, hvilket 

resulterer i lavere rullemodstand og øget brændstofeffektivitet. 

 

Winter Sport 5 fås i 50 dimensioner fra R15 til R19. 

 

NYT Dunlop Winter Sport 5 SUV 

Dunlop udnytter sit omfattende Winter Sport-sortiment til at levere et high performance-dæk til 

SUV’er: Dunlop Winter Sport 5 SUV. Dækket opfylder kundernes vigtigste krav og giver 

glimrende vejgreb og performance på en lang række forskellige vinteroverflader.  

 

Winter Sport 5 SUV demonstrerer forbedret 1 akvaplaningsmodstand takket være større 

rilledybde, der gør dækket i stand til at bortlede større vandmængder. Desuden har dækket et 

suverænt sidegreb på glatte vejbelægninger på grund af de vinklede midterlameller, der nu er 

placeret parallelt med blokkanterne, hvilket resulterer i en forbedret 2 evne til at åbne sig og 

gribe fat i vejen. 

                                                        
1 Forbedret i forhold til forgængeren SP Winter Sport 4D 
2 Forbedret i forhold til forgængeren SP Winter Sport 4D 
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Dunlops Winter Sport-sortiment kan allerede monteres på de mest eksklusive biler hos mange 

af de krævende bilproducenter. Dunlop Winter Sport 5 SUV fås i 16 dimensioner fra R16 til 

R20. 

Dunlop Winter Response 2 

Winter Response 2 er designet til at takle vigtige sikkerhedsaspekter såsom bremse- 

og manøvreevne på sne og is samt i vådt vinterføre. På grund af sin innovative 

teknologi opfylder Winter Response 2 disse krav i højere grad end forgængeren. Den 

nye teknologi indebærer skulderblade i 45 graders vinkel, som forbedrer vejgrebet på 

sne og is samt i kurverne. Den nye profil, med en innovativ blokgeometri, forbedrer 

vejgrebet under acceleration og bremsning på snedækkede vinterveje. 

 

Den større lameltæthed giver flere bidekanter og mere stabil kørsel i vådt føre. 

Desuden leverer dækket bedre vejgreb, kortere bremselængde og mere stabil 

kurvekørsel på sne. 

 

Winter Response 2 fås i 20 dimensioner fra R14 to R15. 
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Om Dunlop 

Dunlop er en af verdens førende producenter af high performance-dæk med et imponerende CV, der omfatter succeser inden for 
motorsport. Dunlops omfattende erfaring inden for motorsport har ført til udvikling af innovative teknologier, der forbedrer den 
daglige udnyttelse af dækkene. Dunlop fejrede sit 125 års jubilæum i 2013. Virksomheden har blandt andet stået bag lanceringen 
af pneumatiske dæk på markedet. Efter at have sat adskillige rekorder inden for racerløb fejrede Dunlop sin første store triumf 
ved 24-timers Le Mans-løbet i 1924. Med et samlet antal sejre på 34 inden for racerløb er Dunlop den mest succesrige 
dækproducent. I 2014 var Dunlop LMP2-vindernes valg i den europæiske Le Mans-serie og i 24-timers Le Mans-løbet. Dunlops 
dæk har desuden bevist deres værd i touring car-løb over hele verden, heriblandt i det verdensberømte australske V8 Supercar 
Championship og British Touring Car Championships. De nyeste Dunlop-dæk er udviklet til high-performance-biler fra 
producenter som AMG, Porsche, Jaguar, Audi, Mercedes, VW, Renault Sport og BMW. Du kan læse mere om Dunlop på 

hjemmesiden www.dunlop.eu.   

http://www.dunlop.eu/

