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FMX4Ever-teamet skal køre på Dunlop Geomax 
MX52 og Geomax MX71 i 2015 
 
Dette valg markerer starten på Dunlop and FMX4Ever's strategiske 
partnerskab 
 
København, den 23. april 2015 – Dunlop, en af verdens førende producenter af 

motorcykeldæk, offentliggør i dag, at virksomheden støtter det Red Bull-sponserede 

FMX4Ever freestyle motocross-team. Som partner i dette nye samarbejde vil Dunlop udstyre 

teamet med avancerede offroad-motorcykeldæk. Begge parter ser støtten som det første 

skridt i et strategisk partnerskab, som de ønsker at udbygge i fremtiden. 

 

Dunlop er glade for at støtte vovehalsene fra FMX4EVER, som er med i forreste række af 

internationaliseringen af Freestyle Motocross (FMX) sporten. FMX, der oprindeligt kommer fra 

bjergområderne i Sydcalifornien, tog sin begyndelse midt i 90'erne, hvor legendariske 

personligheder som Mike Metzger og Jeremy McGrath satte deres præg på sporten. I de 

senere år har sporten indtaget den internationale scene.  I dag er FMX4EVER det største 

internationale freestyle motocross-team i verden og deltager i mere end 60 arrangementer 

årligt. Med det største logistiksystem inden for FMX-verdenen er det lykkedes teamet ikke blot 

at være stærkt konkurrencedygtige på daglig basis, men også at kvalificere sig til 4 

verdensmesterskabstitler i FIM IFMXF, 3 verdensrekorder, 11 X-Games-medaljer og en 

mesterskabstitel i Red Bull X-Fighters. 

 

"FMX4Ever-teamet, der har basis i Belgien, med talentfulde teammedlemmer fra New 

Zealand, Sydafrika, USA og hele Europa, beviser om og om igen, at ordet "umuligt" ikke 

indgår i deres ordforråd", siger Andy Marfleet, Marketing Manager Dunlop Motorcycle EMEA. 

“Jeg er overbevist om, at Dunlops Geomax MX52 og MX71 egner sig perfekt til kørernes 

næste spektakulære spring, både bogstavelig talt og i overført betydning. Mange FMX-kørere i 

verdensklasse vælger vores MX52 og MX71, fordi de matcher freestyle motocross-kørernes 

behov og giver dem de nødvendige køreegenskaber. 

 

Geomax MX71 til hårdtpakket terræn og MX52 til mediumhårdt terræn  bringer banebrydende 

teknologi ud i terrænet og til FMX4Ever-teamet. Retningsbestemte mønstre på både for- og  
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bagdæk giver både greb og acceleration, lige præcis det, der er behov for ved afsæt og 

landing på ramperne. Med duoen MX52 og MX71 kan FMX4EVER-teamet performe i terræn, 

der strækker sig fra hårdtpakket jord over sanddækket asfalt til stålramper. FMX4Ever-teamet 

bruger Geomax MX52 og MX71 80/100-21 som fordæk og MX52 og MX71 110/90-19 som 

bagdæk.  

 

“Dunlop Geomax MX52 og MX71 er en afgørende faktor for, at vi kan yde det optimale. 

Dækkene har et formidabelt træk, og de hjælper os med at udføre de mest krævende hop 

med både fart og elegance. I partnerskabet ser vi disse dæk som et stort skridt i retning af den 

næste række af banebrydende rekorder," siger Jimmy Verburgh, Project Management and 

Marketing hos FMX4Ever.  

 

Som partner i samarbejdet bidrager Dunlop med 125 års teknisk erfaring, der bygger på 

ekspertise inden for motorsporten, bl.a. verdensmesterskaberne i 500cc, 250cc og 125cc GP 

såvel som World Superbike. 

 

 "Dunlop har tradition for at benytte avanceret teknologi, der hjælper kørerne med at være et 

skridt foran. Jeg glæder mig til at levere ny og opsigtsvækkende performance takket være 

dette samarbejde," siger Jimmy Verburgh.  

________________________ 
Om Dunlop 

Dunlop er en af verdens førende producenter af high performance- og ultra high performance-dæk med en imponerende 

sejrsrække inden for motorsporten. Dunlop er teknisk partner for Suzuki Endurance Race Team, Honda Racing, Kawasaki og 

Team HRC og den eneste dækleverandør til Moto2 og Moto3. 

Dunlops store erfaring inden for racerløb har medført innovative teknologier for dæk udviklet til hverdagsbrug. De nyeste Dunlop-

vejdæk er monteret på motorcykler fra førende producenter som Honda, Kawasaki, KTM, Ducati, Harley-Davidson og Suzuki. 

 

 


