
 
 
 
 
 
A Falken Tyre Europe bemutatja az új termékeket és technológiákat 

a kölni Tire Cologne vásáron 
 
 

 
A Falken gumiabroncs-márka az „On the Pulse of High Technology” (Csúcstechnológia 
impulzusában) mottó alatt képviselteti magát a 2018. május 29-től június 1-ig megrendezésre 
kerülő kölni Tire Cologne szakvásáron. Ennek keretében széles termékkínálatot mutatunk be 
a személygépkocsiknak, sportcélú haszongépjárműveknek, könnyű tehergépjárműveknek és 
teherautóknak készült gumiabroncsokból. 
 
A vásári standon különféle gumiabroncsok tekinthetők meg. Ezek közül mindenekelőtt a 
Falken csúcsmodellje, az Azenis FK510 emelkedik ki. A rendkívül nagy teljesítményű 
abroncs 2016 óta kapható és több kitüntetést nyert el. A tesztelők további kedvence, a 
Sincera SN832 nyári abroncs is látható Kölnben. Az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club 
(ADAC, Általános Német Automobil Klub) aktuális tesztjén a nedves és száraz pályán 
nyújtott állandó teljesítménye révén teljes győzelmet aratott. 
 
A bemutatott termékkínálatban szerepel a 2017 őszén bevezetett ZIEX ZE310 ECORUN is, 
amely az autós tesztelőktől a „példás” osztályzatot kapta. A ZIEX ZE310 ECORUN olyan 
sportos vezetőknek készült, akik a kényelemről sem szeretnének lemondani. 
 
Az EUROALL Season AS210 típust elsőként mutatjuk be. A FALKEN egész évben 
használható gumiabroncsa kiváló tapadási súrlódást és tapadást biztosít nedves és száraz 
utakon, maximálisan ellenáll a vízen csúszásnak és jobb futásteljesítményű. A könnyű 
teherautókhoz és a furgonokhoz az új EUROALL Season VAN11 megfelelő. Kiválóan hosszú 
élettartama és biztonságossága kiemelkedő futásteljesítménnyel párosul. 
 
Elsőként látható a Wildpeak M/T01 abroncs, amelyet terepi alkalmazásra fejlesztettünk ki, és 
oldalfala kialakításának köszönhetően a legmostohább időjárási és terepi viszonyok között is 
megállja a helyét. 
 
A Falken ezenkívül a legújabb technológiákról is tájékoztat, amelyeket az abroncsok 
fejlesztésénél és gyártásánál alkalmazunk. Ide tartozik a haladó 4D nano technológia, amely 
rugalmas kötőanyaggal és a maximálisra növelt szilikátaránnyal ellátott jövőképes 4D nano 
polimer-szilikát hálózat, valamint a Silent Core, amely zajcsökkentő poliuretán hab. A 
szakvásár alatt megrendezendő, Nemzetközi abroncspiaci trendek című szimpózium 
keretében Dr. Bernd Löwenhaupt, a Falken testvérvállalatának, a Sumitomo Rubber Europe 
vállalatnak ügyvezetője előadást tart a Sumitomo jövőbeli gumiabroncs-gyártási 
technológiáiról. 
 
A FALKEN a „Sumitomo Tyres” név alatt 2017 év vége óta további termékeket értékesít. A 
második márka a precíziós gyártást és a legjobb minőséget, valamint a megfizethető árat 
ötvözi. A Sumitomo Tyres aktuális portfóliójának egy része Kölnben megtekinthető. 
 
A közel 500 négyzetméteres Falken vásári stand az „A” terület 7. csarnokában található. A 
meglévő és új termékek mellett megcsodálható a Falken Motorsport Csapat két verseny 
Bolide autójának egyike, valamint egy további jármű, amelynél a Falken megbízást kapott 
első felszerelésre. A szórakozásról is gondoskodunk: a sétány különálló területén futballt 
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játszanak. Ezenkívül a külső területen a Falken Driftshow kerül megrendezésre a holland 
driftlegendával, Remmo Niezennel. 
 
Falken Tyre Europe 
A Falken Tyre Europe GmbH a japán Sumitomo Rubber Industries Ltd. abroncsgyártó európai 
leányvállalata, amely körülbelül 30 ezer alkalmazottjával a világ hetedik legnagyobb abroncsgyártója. A 
vállalat az Offenbach am Mainban található székhelyéről abroncsok teljes választékát reklámozza és 
értékesíti teherautóknak, személyautóknak, kisteherautóknak és sportcélú haszongépjárműveknek, az 
első és a teljes európai értékesítés utáni felszereléshez egyaránt. Minden FALKEN-termék megfelel az 
9001, 16949 és a 14001 ISO-szabványnak. A világ legnehezebb versenysorozatain kifejlesztett és 
tesztelt FALKEN abroncsok a lehető legjobban gondoskodnak a vezetési élményről – mindezt kiváló ár-
teljesítmény aránnyal. További információk: http://www.falkenreifen.de. 
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