
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Med lanceringen af dækket Winter Sport 5 

lader Dunlop ikke vinteren stå i vejen 

Fremragende vejgreb og performance, der konstant driver bilisterne 

fremad, også under uventede vinterforhold.  

København d. 27 august 2015 – Dunlop, et førende brand inden for high-

performance-dæk, offentliggjorde i dag lanceringen af det nye dæk – Winter Sport 5. 

Dækket har et fremragende vejgreb og en performance, der tager kampen op med en 

række vinterforhold, bl.a. våde, isede og snedækkede veje. Det nye vinterdæk er 

allerede tilgængeligt hos forhandlerne, og hele sortimentet er tilgængeligt fra 

september 2015.  

 

Winter Sport 5 er det femte dæk i en række af prisvindende Dunlop-vinterdæk. 

Dækket bygger videre på forgængernes succes, ikke mindst det dynamiske Winter 

Sport 4D. Winter Sport 5 er designet til at hjælpe forbrugerne med at klare 

uforudsigelige vinterveje og -forhold, bl.a. sort is, snesjap, pletvis glatte veje, 

smeltende sne og vandpytter.  

 

For at opnå dette har mere end 400 R&D-specialister brugt 24 måneder på at teste det 

næste dæk i Dunlops Winter Sport-serie – på tre forskellige kontinenter. 

Innovationerne omfatter et øget antal mønsterblokke1, der forbedrer performance på 

snedækkede veje og vinklede midterlameller, der giver et suverænt sidegreb på glatte 

vejbelægninger. Desuden modarbejder dybere riller akvaplaning, mens en optimeret 

konstruktion og vægtfordeling forbedrer brændstofeffektiviteten.2 

 

                                                        
1 I forhold til forgængeren 
2 I forhold til forgængeren  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sammenlignet med forgængeren er bremselængden på våd vej forbedret fem procent 

og 16 procent på is. Rullemodstanden er forbedret 15 procent, og accelerationen på 

sne er forbedret med fire procent. 3 

 

"Da stærk regn og andet ekstremt vejr bliver stadig mere almindeligt i Europa, har et 

fremragende vejgreb afgørende betydning for kørslen om vinteren," siger Hans 

Vrijsen, Dunlop Marketing Director Consumer EMEA. "Vi er glade for at kunne tilbyde 

et dæk, der holder fast i vejen om vinteren, så forbrugerne får den suveræne 

performance, de er kommet til at forvente af vores dæk. Uanset vinterforholdene giver 

Winter Sport 5 vores ambitiøse og aktive forbrugere et dæk, der passer til en hurtig 

livsstil," siger Vrijsen. 

 

Dunlop er officiel dækpartner for AMG Driving Academy, og de to mærker 

samarbejder om at teste high performance-dæk under barske og krævende forhold. 

Dækket fås i 43 dimensioner: SD/195 til 255; AR/40 til 65 og RD/15” til 19”. Dækket er 

designet til at klare alle krav til et vinterdæk og er mærket med Alpe-symbolet – ’det 

tretindede bjerg med snefnugget’.   

 
Om Dunlop 
Dunlop er en 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 at optimere 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 

 

 
 

                                                        
3 Kilde: Interne resultater, 2014, dækdimensioner: 225/50R17 98H 
 

http://www.dunlop.eu/

