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Dunlop lanserer nye D803 GP-dekk  

 
Bygger på dekkets renommé for høy kvalitet og gode kjøreegenskaper med 

førsteklasses feste og god hjelp fra eksperter 

 

Oslo, 2. mars 2015 – Dunlop, en av verdens ledende produsenter av motorsykkeldekk, kunngjør i dag 

lanseringen av D803 GP-dekket. Dekket bygger på det anerkjente renommeet til Dunlop D803-dekket, 

som også omfatter tilbakemelding fra de beste trial-førerne og originalutstyrsprodusenter for å levere 

bedre kjøreegenskaper i mange ulike temperaturer og ulike typer terreng. 

 

Gjennom det siste tiåret har D803 gitt utmerket feste under vanskelige kjøreforhold, inkludert vått og 

gjørmete underlag. D803 er respektert også blant motstanderne, og fungerer også med ekstremt lavt 

lufttrykk og beskytter felgene.  

 

For å gå videre fra denne suksessen har Dunlop bedt sine beste trial-førere og 

originalutstyrsprodusenter om å hjelpe dem å utvikle D803 GP. D803 GP viderefører tradisjonen med 

kjøreegenskaper av høy kvalitet med en stammedesign og en ny silikakomponent som gir overlegen 

håndtering og kontroll med forbedret forutsigbarhet og progressiv krumning. Dekket har også forbedret 

feste i vått og gjørmete terreng og under ulike temperaturforhold, også ved lave temperaturer i 

omgivelsene.  

 

«Vi er stolte over å kunne lansere D803 GP, som bygger på kjøreegenskapene som er nedarvet fra 

D803. Vi tok alt vi lærte fra dem som kjører, og arbeidet med disse dekkene hver dag for å gjøre D803 

enda bedre og levere et dekk som gir den kontrollen moderne trial-førere er ut etter på enda flere typer 

underlag og under enda mer varierte forhold», sier Andy Marfleet, markedsføringssjef hos Dunlop 

Motorcycle for EMEA. 

 

Med samme slitebanemønster som D803 blir dekket tilgjengelige i metriske dimensjoner for å oppfylle 

ETRTOs dimensjonsstandarder – 695 mm diameter og 77 mm bredde på framdekket og 695 mm 

diameter og 108 mm bredde på bakdekket. Dekket oppfyller også kravene i FIM TRIAL-forskriftene.  

 

Produktreferanser  

Foran 80/100 – 21 51M TT Produktkode 634414 

Bak 120/100 R18 68M TL Produktkode 634413 

 


