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Dunlop lanserer D429 – et spesialutviklet 
nytt Harley-Davidson-dekk 
 

 
Det langvarige samarbeidsforholdet mellom Dunlop og Harley-Davidson begynner på en ny reise i 
år, når Harley-Davidson kunngjør at 2018-serien Fat Bob og Fat Bob S skal leveres med Dunlops 
nye D429-dekk. 
 
Det egenartede nye Dunlop D429 har et aggressivt, scrambler-aktig slitebanemønster. Dette ble 
utviklet av Dunlop i nært samarbeid med Harley-Davidson for å oppfylle de spesifikke behovene for 
Fat Bob og Fat Bob S. 
 
Dette nye mønsteret ble utformet for å passe til hele den nye Harley-Davidson Softail-chassisserien, 
som tilbyr et potensial for dynamisk kjøring vi aldri tidligere har sett på de legendariske, amerikanske 
V-twin-syklene. 
 
Dmitri Talboom, produktsjef hos Dunlop Motorcycle Europe forklarer hvor viktig dette 
spesialutviklede dekket er. «Fat Bob har en motor på 1,8 liter som gir stor dreiekraft på lave 
omdreininger. Dette krever spesielt mye av et dekk, og derfor har D429 et dataoptimalisert mønster 
som bidrar til holdbarhet og jevn slitasje.» 
 
D429 er merket med Harley-Davidson og Dunlop på sideveggene. 
 
Lanseringen av D429 viderefører et offisielt partnerskap om levering av originalutstyr som ble 
påbegynt for 37 år siden, da Dunlop ble valgt som det godkjente dekket for sportsteren. 
 
I fjor feiret Dunlop at de hadde levert 10 millioner originaldekk til Harley-Davidson. 
 
D429 blir tilgjengelig i Europa hos Harley-Davidson-forhandlere og Dunlop-forhandlere som er 
spesialister på motorsykkeldekk. 
 
 
 
Hvis du ønsker mer informasjon om Dunlop Europe, kan du gå til www.dunlop.eu, følge oss på 
Twitter @DunlopMoto eller kontakte Linda Brandelius på Linda_Brandelius@goodyear.com   
 
 
 
 
Om Dunlop Europe 
 
Dunlop Europe er en av verdens ledende produsenter av high performance- og ultra high performance-dekk, med en 
imponerende suksesshistorie innenfor motorsport. Dunlop Europe er teknisk partner med Suzuki Endurance Race 
Team, Honda Racing og GMT94 i Endurance race og offisiell dekkleverandør til FIM Moto2 og Moto3 World 
Championship og det mestvinnende dekkmerket i hele Isle of Man TTs historie. 
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