
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Dunlop forbereder videreudvikling af succes 

fra verdensmesterskab i 2016 

 Den FIA World Endurance Trophy-vindende Aston Martin Vantage 

præsenteres på Geneva Motor Show 

 Dunlop valgt af vinderne i tre klasser i 2016 FIA World Endurance 

Championship 

 Intensivt testprogram for 2017 begyndte før 2016-sæsonen sluttede  

 

Genève, Schweiz, den 7. marts 2017 – Dunlop fejrer 2016-succesen med 

præsentationen af den sejrrige FIA World Endurance Championship (WEC) Aston 

Martin Vantage GTE på sin stand ved Geneva Motor Show. 

 

I sin første sæson med Dunlops Motorsport-team hentede Aston Martin Racing to titler 

hjem i WEC. Nicki Thiim og Marco Sørensen vandt FIA World Endurance Cup for GT 

Drivers, og teamet sikrede FIA World Endurance-trofæet til GTE Pro-teamene i 2016. 

 

Aston Martin har besluttet at skifte deres dækpartnerskab til Dunlop for at prøve at 

opnå en konkurrencefordel i forhold til det nye Ford GT-team og de etablerede 

enduranceteams fra Ferrari og Porsche. 

 

Aston Martin Team Principal, Paul Howarth forklarer, at skiftet har været nøglen til 

teamets succes og stabilitet i 2016: “Dunlop har været eksemplariske, de sørger for 

fast tilknyttede teknikere, og de laver dybdegående analyser efter hver eneste løb og 

test. Vi har en åben telefonlinje med dem – døgnet rundt. Jeg har samarbejdet med 

alle de store dækvirksomheder om testprogrammer, og når man opbygger en ny 

relation, er der normalt vanskeligheder, men ikke med Dunlop. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Xavier Fraipont, Managing Director, Motorcycle and Motorsport EMEA meddeler, at 

fokus meget hurtigt skiftede til 2017. “Vi var virkelig stolte over at vinde begge titler 

sammen med Aston Martin Racing i løbet af det første års partnerskab, men der var 

ikke tid til at hvile på laurbærrene, da vi skulle genstarte vores testprogram for 2017 

allerede dagen efter det afsluttende løb i mesterskabet. 

 

Dunlop blev også valgt af FIA World Endurance Championship-vinderne i LMP1 

Privateer (Rebellion) og LMP2 (Alpine). I disse prototypeklasser forventer Dunlop at 

tage nogle kæmpe spring fremad i performance i 2017 med de nye  LMP2-regler, der 

giver kraftigere biler med ekstra aerodynamik. Dette har givet dækproducenterne nye 

udfordringer i et mesterskab, hvor slidstyrke og stabilitet er de primære faktorer, hvis 

man skal vinde.  

 

Dunlop har testet i Sakhir (Bahrain), Sebring (USA), Aragon (Spanien) og Paul Ricard 

(Frankrig) siden slutningen af 2016-sæsonen. Hos de nyeste LMP2-biler har 

kombinationen af de nye regler og de helt nye Dunlop-dækspecifikationer ført til 

omgangstider, der ligger tæt på farten hos de meget avancerede LMP1-biler, der lå i 

spidsen for blot fire sæsoner siden.   

 

FIA World Endurance Championship-sæsonen starter i Silverstone (UK) den 16. april. 

 
Om Dunlop 
Dunlop er et af verdens førende brands for high performance- og ultra high performance-dæk med en imponerende sejrsrække 
inden for motorsporten. Dunlops store erfaring inden for racerløb har medført innovative teknologier for dæk udviklet til 
hverdagsbrug. Med sit konstante fokus på optimering af køreglæden tilbyder Dunlup alle typer bilister og motorcyklister fordelen 
ved de nyeste dækteknologiers performance og levetid. Du kan læse mere om Dunlop på hjemmesiden www.dunlop.eu 

http://www.dunlop.eu/

