
RIDE WITH CONFIDENCE

Det nye RoadSmart II er på alle måter en milepæl innen 
dekk for sport touring-førere. Dette nye kvalitetsdekket er 
en videreutvikling av det svært vellykkede og populære 
RoadSmart og bruker racingteknologiene Jointless Belt 
(JLB) og MultiTread (MT) for å levere den ultimate sport 
touring-kombinasjonen av betydelig kjørelengde sammen 
med klasseledende ytelse på viktige bruksområder. 

De fremstående all-round-egenskapene til RoadSmart 
II utrykker Dunlops fi losofi  om trygg kjøring på en perfekt 
måte. 

MØTE TØFFERE UTFORDRINGER
«Sport touring-markedet har forandret seg mye de 
siste årene. Tradisjonelle egenskaper som komfort ved 
lange avstander og godt grep under alle kjøreforhold 
forventes selvfølgelig fremdeles av sport touring-
førere, men dette er bare to av komponentene i et 
mye bredere og mer krevende sett av krav.» Dette sier 
Sharon Antonaros, markedsføringsdirektør for Dunlops 
motorsykkeldekk i EMEA. 

Dagens sport touring-sykkel skal også være både 
morsom og trygg å kjøre på svingete veier og under 
alle forhold. Sport touring-førere forventer også lang 
kjørelengde fra dekkene, til tross for at de blir utsatt for 
mye større belastning fra kraftige motorer som enten 
kommer fra supersport-sykler eller som er spesielt 
konstruert for å gi dreiemomenter som er den rene tortur 
for dekkene. 

Bedre styring, bedre ytelse, bedre holdbarhet. På 
bakgrunn av disse motstridende kravene har Dunlop 
utviklet et bedre svar: RoadSmart II.

EN VELLYKKET ARV 
«I en konstruksjon med en enkeltstamme har vi med 
RoadSmart II videreutviklet de velkjente kvalitetene til 
RoadSmart til en ny standard for stabilitet og ytelse – ikke 
bare for sport touring-førere, men for en lang rekke tunge, 
kraftige motorsykler, fra roadstere og standardsykler til 
store sykler for landeveien.» Dette sier Patrice Omont, 
Dunlops forsknings- og utviklingsdirektør for motorsykler 
og motorsport i EMEA.

Ved å kombinere Dunlop-teknologier som f.eks. 
MultiTread (MT), Jointless Belt (JLB) og avansert 
mønsterdesign, gir RoadSmart II førere av store sykler 
en enestående kombinasjon av holdbarhet, gode 
bremseegenskaper på våt veibane, supersport-lignende 
grep både under tørre og våte forhold og et bedre 
ytelsesnivå enn før etter hvert som dekket slites. 

 VIKTIGE EGENSKAPER:
 balansert kombinasjon av kjørelengde, styring, 

trekkraft, grep, stabilitet, komfort og involvering av 
føreren  

 Jointless Belt-teknologi (JLB) for stabilitet ved høye 
hastigheter og glimrende støtdemping

 MultiTread-teknologi (MT), utviklet av vår 
motorsportavdeling, for enestående trekkraft ved 
kjøring rett fremover og bedre grep i svinger

 Silika for enestående grep på våt vei og kortere 
bremselengder 

RoadSmart II vil være tilgjengelig i følgende 
størrelser fra 1. oktober 2011:

 

 

Dekket vil være tilgjengelig i følgende størrelser fra 
1. april 2012:

DUNLOP TAR SPORT TOURING TIL 
ET NYTT NIVÅ MED ROADSMART II 
DUNLOP TAR SPORT TOURING TIL DUNLOP TAR SPORT TOURING TIL 
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