
 

 

 
 
 
 

Falken Tyre Europe prezentuje na targach Tire Cologne w Kolonii 
nowości produktowe i hity technologiczne  

 
 
Opony marki Falken zaprezentują się w dniach od 29.05 do 01.06.2018 na branżowych 
targach Tire Cologne pod hasłem „On the Pulse of High Technology“. Oferta wystawiennicza 
obejmie szeroki wachlarz produktów do samochodów osobowych, SUV-ów, lekkich 
samochodów dostawczych i samochodów ciężarowych. 
 
Na stoisku targowym wystawiane będą różne rodzaje opon. Jakością wyróżni się czołowy 
model Azenis FK510, czyli dostępne na rynku od 2016 roku opony z kategorii Ultra-High-
Performance, które mają już na swoim koncie kilka nagród. Innym ulubieńcem testerów jest 
także pokazywana w Kolonii opona letnia Sincera SN832, która w najnowszym teście 
Niemieckiego Klubu Automobilowego ADAC zdecydowanie pokonała inne rywalizujące z nią 
produkty i triumfowała pod względem stabilności jazdy zarówno na mokrej, jak i suchej 
nawierzchni. 
 
Zaprezentowane portfolio produktowe obejmuje także ZIEX ZE310 ECORUN czyli opony, 
które debiutowały jesienią 2017 i otrzymały od testerów gazety motoryzacyjnej Autobild 
przydomek „doskonałe”. ZIEX ZE310 ECORUN to oferta dla sportowego kierowcy, który nie 
chce jednocześnie rezygnować z komfortu jazdy. 
 
Opona EUROALL Season AS210 wystawiana będzie po raz pierwszy. Jest to całoroczny 
produkt FALKEN mający wyborną trakcję i przyczepność na mokrych i suchych drogach, 
maksymalną odporność na aquaplaning i udoskonalone parametry jazdy. Do lekkich 
samochodów dostawczych i vanów dobrze pasuje kolejna premiera, EUROALL Season 
VAN11. Ten rodzaj opon zachwyca trwałością, gwarantuje bezpieczeństwo i ani na chwilę nie 
zapomina o kryterium przebiegu. 
 
Po raz pierwszy pokazywana będzie również opona Wildpeak M/T01 zaprojektowana do tras 
offroadowych. Jest to elitarna w swojej klasie opona, która dzięki specjalnie zaprojektowanym 
ścianom bocznym bez trudu radzi sobie w nawet najtrudniejszych warunkach pogodowych i 
drogowych. 
 
Zgodnie z tradycją Falken poinformuje na targach o najnowszych technologiach stosowanych 
aktualnie na świecie do projektowania i produkcji opon. Należy tu wymienić zaawansowaną 
technologię 4D-Nano, przyszłościową technologię 4D Nano-Polimer-Silika bazującą zarówno 
na elastycznej przyczepności jak i maksymalnie dużym udziale siliki Silent Core, czy pianki 
poliuretanowej znakomicie redukującej poziom hałasu podczas jazdy. W ramach 
odbywającego się podczas targów sympozjum Global Tire Market Trends dr Bernd 
Löwenhaupt, prezes Sumitomo Rubber Europe, siostrzanej firmy Falken, wygłosi wykład na 
temat opracowywanych przez Sumitomo przyszłościowych technologii produkcji opon. 
 
Od końca 2017 roku FALKEN sprzedaje kolejne produkty pod nazwą „Sumitomo Tyres“. Ta 
druga marka łączy precyzyjną inżynierię i najwyższą jakość z przystępną ceną. W Kolonii 
zostanie pokazany wybrany asortyment spośród nowości Sumitomo Tyres. 
 
Stoisko marki Falken o powierzchni około 500 m2 znajduje się w hali nr 7 w dziale A. Tutaj 
będzie można podziwiać zarówno starsze jak i dopiero co wprowadzone na rynek produkty. 
Obejrzeć też będzie można jeden z dwóch wyścigowych bolidów drużyny Falken Motorsports 
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Team oraz kolejny pojazd, któremu firma zapewnia pierwsze wyposażenie. Tym wszystkim 
atrakcjom towarzyszyć będą różne rozrywki np. mecz piłkarski na bulwarze, czy odbywający 
się na terenach zewnętrznych pokaz driftingowy Falken w wykonaniu holenderskiej legendy 
driftu Remmo Niezena. 
 
Falken Tyre Europe 
Falken Tyre Europe GmbH to europejska spółka-córka japońskiego producenta opon Sumitomo 
Rubber Industries Ltd. (SRI), szóstego co do wielkości producenta opon na świecie, który zatrudnia 
około 33 000 pracowników. SRI w latach 2011 i 2014 był notowany na liście Thomsona-Reutersa  
wśród najbardziej innowacyjnych firm świata „Top 100 Global Innovators”. Z fabryki w Offenbach nad 
Menem firma Falken Tyre Europe GmbH wprowadza na rynek kompletny asortyment opon do 
samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych i SUV-ów na wyposażenie fabryczne i dla 
całego europejskiego rynku części zamiennych. Wszystkie zakłady produkcyjne FALKEN spełniają 
wymagania aktualnych standardów jakości ISO 9001, 16949 oraz normy środowiskowej ISO 14001. 
Marka FALKEN jest widoczna na różnych platformach sportowych i technologicznych. W sportach 
motorowych reprezentuje ją Porsche 911 GT3 R oraz BMW M6 GT3. Firma bierze udział w Red Bull 
Air Race, w AUDI Sportpark klubu Bundesligi FC Ingolstadt 04. Jest też globalnym dostawcą opon dla  
klubu Liverpool FC. 
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