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Ny Jaguar XE udstyret med Dunlop-dæk 

Dunlop leverer fem monteringer til den længeventede Jaguar XE 

 

Dunlop offentliggør i dag, at dækproducenten vil levere en række godkendte 

dæk til den nye Jaguar XE. 

 

Den attraktive 4-dørs sedan udstyres nu med en række dæk og fælge, 

afhængig af den valgte model, og Dunlop leverer i alt fem monteringer til den 

førende bilproducent. 

 

Dunlop BluResponse, der har vundet adskillige priser, er berømt for sit træk, der 

skyldes polymerer, der giver et fremragende vådgreb, mens Dunlop Sport Maxx 

RT er konstrueret til at levere motorsportsgreb og bremseegenskaber til en 

dynamisk køreoplevelse. Disse egenskaber matcher Jaguar EX og bidrager til 

at forbedre dens performance på vejen. 

Nick Harley, Managing Director Original Equipment Consumer EMEA hos 

Dunlop siger: ”Vi er glade for og stolte af fortsat at levere til Jaguar, ikke mindst 

på dette attraktive nye køretøj. Vi udstyrede den allerførste Jaguar med dæk, og 

samarbejdet udvikles år efter år. Den nye XE er den mest avancerede, effektive 

og specialudviklede sports-sedan, Jaguar nogensinde har produceret, og 

Dunlop-dækkene er nøje afstemt efter køretøjets forbedrede dynamik." 

Dunlop BluResponse J i dimensionerne 205/55R17 95Y XL og Dunlop Sport 

Maxx RT J i dimensionerne 225/50R17 98 Y XL, 225/45R18 95 Y XL, 

225/40R19 93 Y XL og 255/35R19 96 Y XL bliver alle leveret til Jaguar som en 

del af det løbende samarbejde mellem de to ikoniske brands. Alle dækkene er 

J-mærkede, hvilket indikerer, at det er specialudviklede dæk fra Dunlop til 

Jaguar.  
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Om Dunlop 
Dunlop er en af verdens førende producenter af high performance- og ultra high performance-dæk med en imponerende 
sejrsrække inden for motorsporten. Dunlops store erfaring inden for racerløb har medført innovativ teknologi til dæk, designet til 
hverdagsbrug. I 2013 fejrede Dunlop virksomhedens 125 års jubilæum og grundlæggerens indførelse af det pneumatiske dæk. 
Efter de første hastighedsrekorder fejrede Dunlop deres første triumf ved 24 timers Le Mans i 1924, og i dag er virksomheden den 
mest succesrige dækproducent med 34 sejre i løbet. I 2014 var Dunlop LMP2-mestrenes valg i den europæiske Le Mans-serie og 
Le Man 24-timers.  Dunlops dæk har desuden bevist deres værd i de vigtigste Touring Car-løb rundt om i verden, heriblandt det 
verdensberømte australske V8 Supercar-mesterskab og British Touring Car Championships. De nyeste Dunlop-vejdæk er 
specialdesignet til montering på prisbelønnede køretøjer fra producenter som AMG, Porsche, Jaguar, Audi, Mercedes, VW, 
Renault sport og BMW. Du kan læse mere om Dunlop på hjemmesiden www.dunlop.eu   
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