
 

 

 
 
 
 

Falken Sincera SN832 zwycięzcą testu opon letnich 
przeprowadzonego przez ADAC 

 

 
 

Opony Falken Sincera SN832 odniosły niekwestionowane zwycięstwo w nowym teście 
opon letnich przeprowadzonym przez Niemiecki Klub Automobilowy (ADAC). 
 
Testowi poddano opony w rozmiarze 175/65 R14 82T zamontowane do Forda Fiesty. 
Sincera SN832 udowodniły swoją skuteczność zarówno na mokrej, jak i na suchej 
nawierzchni. 
  
Na suchej nawierzchni SN832 przekonują we wszystkich kryteriach testowych. 
Zachowanie opon podczas jazdy i stopień bezpieczeństwa ADAC ocenia na „bardzo 
dobry“.  
 
Japońska marka opon odnosi sukces także w warunkach zwiększonej wilgotności. 
Jazda po mokrym podłożu otrzymała ocenę "dobry", a zachowanie opon w przypadku  
aquaplaningu poprzecznego oceniono nawet na "bardzo dobry".  
 
Eksperci chwalą Falken Sincera SN832 jako "bardzo wyważone opony letnie" 
i honorują ten wynik przyznając im końcowe zwycięstwo.  
 
„Bardzo się cieszymy z wygranej,“ mówi Markus Bögner, dyrektor generalny i osoba 
odpowiadająca za działania w przedsiębiorstwie Falken Tyre Europe. „W oponach 
SN832 udało nam się świetnie wyważyć praktyczne zastosowanie, jakość i bardzo 
dobry stosunek ceny do poziomu produktu. To wyróżnienie oraz inne wyróżnienia 
przyznane w bieżącym roku pokazują, że nasze metody projektowe i testowe na które 
przeznaczyliśmy duże nakłady opłaciły się“, podsumowuje Markus Bögner.  
 
 
  

       Offenbach am Main, luty 2018 



 

 

 
 

 
 
 
Falken Tyre Europe 
Die Falken Tyre Europe GmbH ist die europäische Tochtergesellschaft des japanischen 
Reifenherstellers Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI), des mit rund 33.000 Mitarbeitern 
sechstgrößten Reifenherstellers weltweit. SRI ist in den Jahren 2011 und 2014 mit einem Platz auf der 
Thomson-Reuters-Liste „Top 100 Global Innovators“ der weltweit innovativsten Unternehmen 
ausgezeichnet worden. Vom Standort Offenbach am Main aus vermarktet und vertreibt Falken Tyre 
Europe GmbH ein komplettes Reifensortiment für Pkw, Lkw, Leicht-Lkw und SUVs in der 
Erstausrüstung und im gesamten europäischen Nachrüstmarkt. Alle FALKEN Produktionswerke erfüllen 
die Anforderungen der aktuellen Qualitätsstandards ISO 9001, 16949 sowie der Umweltnorm ISO 
14001. Die Marke FALKEN ist auf unterschiedlichen Sport- und Technologieplattformen vertreten, 
beispielsweise im Motorsport mit einem Porsche 911 GT3 R und einem BMW M6 GT3, beim Red Bull 
Air Race, im AUDI Sportpark des Bundesligavereins FC Ingolstadt 04, und ist globaler Reifenpartner 
des Liverpool FC. 
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