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2. november 2015 
 
Dunlop Europe fullfører et krevende, 1,2 millioner kilometer langt testprogram 
foran lanseringen av RoadSmart III. 
 

- Fokus på å utvikle et dekk som passer europeiske veier og motorsyklister 
- Radikalt og nyskapende slitemønster 
- Europeisk RoadSmart III selges fra januar 2016 

Dunlop Europe (www.dunlop.eu), en av de ledende produsentene av høykvalitets 
motorsykkeldekk, har fullført testingen og utviklingsprogrammet for sitt nyeste Sport 
Touring-dekk – RoadSmart III. 
 
Dekket er utformet, utviklet og produsenter på det samme Dunlop European 
Innovation Centre som TT-dekkene som i 2015 vant Isle of Man-løpet, og nye 
RoadSmart III har blitt godkjent for produksjon etter det mest intensive og krevende 
testprogrammet i Dunlop Europes historie. 
 
RoadSmart III er utformet spesielt med tanke på europeiske motorsyklister og veier. 
For å oppnå en spesifisering som høykvalitetsdekk, har Dunlop Europes ingeniører 
gjennomført et test- og utviklingsprogram over 31 måneder bestående av utrolige 1,2 
millioner kilometer med evaluering.  
 
Andy Marfleet, markedsføringssjef hos Dunlop Europe Moto, forklarer omfanget av 
testprogrammet: «For å oppnå målet vårt, som var å lage et ekstraordinært dekk i sin 
kategori spesielt for europeiske motorsyklister, har vi vurdert over 200 ulike material- 
og konstruksjonsvalg. I løpet av en periode på 31 måneder har vårt intensive 
testprogram fokusert på nye materialer, mønsterkonsepter og avansert 
materialutvikling for å komme frem til den endelige dekkspesifikasjonen.» 
 
Det karakteristiske slitemønsteret er det første mønsteret fra Dunlop Europe Moto som 
er utformet av Dunlop Europes Advanced Design Studio. Det er laget av en slitesterkt 
materialblanding og er – som første dekk for dette merket – utformet med en unik iGT-
teknologi (interconnecting Groove Tread).  
 
«RoadSmart III ser annerledes ut og er annerledes. iGT-teknologien er utviklet for å gi 
bedre egenskaper på vått underlag, en veldig viktig egenskap for kjøring på Europas 
landeveier, spesielt i den nordlige delen av kontinentet. Den nyskapende 
mønsterdesignen gir også bedre holdbarhet og jevnere slitasje gjennom dekkets 
levetid. Med disse teknologiene oppnår vi målene våre om å levere dekk som er 
sterkere lenger. Dekket er nå godkjent for produksjon, og vi vil avsløre flere tekniske 
detaljer tidlig i 2016», legger Andy til. 
 
Dunlop Europes RoadSmart III vil bli tilgjengelig for salg i januar 2016, og serien vil 
omfatte 18 dimensjoner og spesifikasjoner som dekker både det store og kraftige GT-
syklene og siste generasjons mellomstore twin-sykler.   
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Hvis du ønsker mer informasjon om Dunlop Europe, kan du gå til www.dunlop.eu eller følge 
oss på Twitter: @DunlopMoto 
 
Om Dunlop Europe 
 
Dunlop Europe er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk, med en 
imponerende suksesshistorie innenfor motorsport. Dunlop Europe er teknisk partner med Suzuki Endurance 
Race Team, Honda Racing og GMT94 Yamaha i utholdenhetsløp, Kawasaki og Team HRC i MXGP og offisiell 
dekkleverandør til FIM Moto2 og Moto3 World Championship. 
 

 

http://www.dunlop.eu/

