Dunlop lanserar nytt D803 GP-däck
Bygger vidare på anseendet om att leverera kvalitetsprestanda och grepp på
toppnivå med hjälp av experter
Stockholm, 2 mars 2015 – Dunlop, en av världens ledande tillverkare av motorcykeldäck, meddelar
idag lanseringen av D803 GP-däcket. Däcket bygger på det väl ansedda Dunlop D803-däcket, och från
feedback av topptestförare och OEM-tillverkare för att ge bättre prestanda i en rad olika temperaturer
och terrängtyper.

Under det senaste årtiondet har D803 erbjudit enastående greppnivåer under svåra omständigheter,
inklusive våta och leriga förhållanden. För att spinna vidare på den här framgången har Dunlop bett
topptestförare och OEM-tillverkare att hjälpa till under utvecklingen av D803 GP. D803 GP för vidare
traditionen av kvalitetsprestanda med en omarbetad stomkonstruktion och en ny silikablandning som
ger oslagbar väghållning och kontroll tack vare den ökade förutsägbarheten och progressiva
deflektionen. Däcket har även starkare grepp i våt och lerig terräng samt i en mängd temperaturer,
inklusive låg omgivningstemperatur.
”Vi är stolta över att lansera D803 GP, som bygger på prestandaarvet från D803. Vi har inhämtat
insikter från dem som kör och använder dessa däck dagligen för att kunna vidareutveckla D803 till ett
däck som ger den kontroll moderna trial-förare efterfrågar för ännu fler olika slags vägförhållanden”,
säger Andy Marfleet, Marknadschef för Dunlop Motorcycle EMEA.

Med samma slitbanemönster som D803 finns däcket i metriska storlekar för att tillgodose ETRTOstorleksstandarder – 695 mm i diameter och 77 mm brett för framdäcket respektive 695 mm i diameter
och 108 mm brett för bakdäcket. Däcket uppfyller även FIM TRIAL-kraven.

Produktreferenser
Fram 80/100 – 21

51M TT

Produktkod 634414

Bak 120/100 R18

68M TL

Produktkod 634413

Om Dunlop
Dunlop är en världsledande tillverkare av högprestanda- och ultraprestandadäck med imponerande framgångar inom motorsport.
Dunlop är teknisk partner till Suzuki Endurance Race Team, Honda Racing, Kawasaki och Team HRC samt exklusiv
däckleverantör till Moto2 och Moto3.
Dunlops omfattande racingerfarenhet har lett till nyskapande teknik för däck som används för vardaglig körning. De senaste
Dunlop-vägdäcken monteras på motorcyklar från ledande tillverkare som Honda, Kawasaki, KTM. Ducati, Harley-Davidson och
Suzuki.
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