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A Sumitomo Tyres termékkínálata mostantól Európában is kapható  
 

 
 

2017 vége óta a Falken második márkájának, a „Sumitomo Tyres“ termékeit is 
terjeszti. Az aktuális termékkínálat, – mely kiválasztott keresked�knél egész 
Európában kapható, – a személygépjárm�vek és terepjárók számára készült BC100 
nyári gumikból és a speciálisan transzporterek és kisteherautók számára készült 
SL727 nyári gumiból áll. Téli használatra a WT200 kapható, melyet szintén a 
személygépkocsik és terepjárók szegmenséhez fejlesztettek ki.  
 
A biztonság és a teljesítmény a Sumitomo által a terepjáróknak és 
személygépjárm�veknek készült BC100 abroncsok esetében a japán 
abroncsmérnökök els�dleges céljai voltak. Az aszimmetrikus futófelületi dizájn öt 
profilstéggel biztosítja a rendkívüli iránytartási stabilitást, a rövidebb féktávokat és a 
kormányzás precizitását száraz utakon. 
A nagy volumen� hosszanti bordák a hajlított központi profilbordákkal együtt kiváló 
ellenállást biztosítanak aquaplaning esetére és maximális mérték� biztonságos és 
vezérelhet�séget nedves utakon. A Sumitomo BC100 13 és 19 hüvelyk közötti 
felniátmér�kkel, 35 és 80 közötti sorozatban kapható T, H, V és W sebességi 
osztályokban, kompakt, közepes besorolású járm�vekhez és terepjárókhoz. Az EU 
abroncscímke-értékek, az adott abroncsméret függvényében az energiahatékonysági 
osztályra vonatkozóan „C“ és „E“ közöttiek. Ez az értékék a nedves fékezés 
kategóriájában „B“ és „C“, küls� gördülési zajok tekintetében pedig „1“ és „2“ közötti 
zajkibocsátási osztályokba sorolhatók.  
 
Az SL727 kisteherautókhoz és transzportekhez került kifejlesztésre. A csekély 
kopású gumikeverék megnövekedett futóteljesítmény�l és kiváló gazdaságosságról 
gondoskodik, alacsony kilométerenkénti költségek és csekély kiesési id�k mellett. A 
magas fokú teherbíróképességet eredményez� er�sített dudorozással rendelkez� 
robusztus alváznak köszönhet�en az SL727 nehezebb kommerciális és magáncélú 
használatra is alkalmas. Az SL727 15 és 16 hüvelyk közötti felniátmér�vel 65 és 75 
közötti sorozatban, „R“ – „T“ közötti sebességosztályokban és 11 méretben lesz 
kapható. Az EU abroncscímke-értékek, az adott abroncsméret függvényében az 
energiahatékonysági osztályra vonatkozóan „C“ és „E“ közöttiek. Ez az értékék a  
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nedves fékezés kategóriájában „C“ és „E“ közötti, küls� gördülési zajok tekintetében 
pedig a „2“-es zajkibocsátási osztályba sorolhatók.  
 
A WT200 a modern téli gumikkal szemben fennálló megnövekedett 
követelményeknek való megfelel�ség érdekében került kifejlesztésre. A magas 
szilícium-dioxid tartalmú gumikeverék és az új polimer kötések kiváló kezelési 
tulajdonságokat biztosítanak es� és hó esetén is. Az új, háromdimenziós és magas 
s�r�ség� lamellák kiváló teljesítményr�l gondoskodnak, jobb húzóer�vel jó és jég 
esetén.  
A WT200 2018 �szét�l lesz kapható 13 és 18 hüvelyk közötti felniátmér�kkel, 40 és 
70 közötti sorozatban, „T“, „H“, „V“ sebességi osztályokban, 39 különböz� méretben, 
kompakt, közepes besorolású járm�vekhez és terepjárókhoz. Az EU abroncscímke- 
értékek, az adott abroncsméret függvényében az energiahatékonysági osztályra 
vonatkozóan „C“ és „F“ közöttiek. Ez az értékék a nedves fékezés kategóriájában 
„C“, küls� gördülési zajok tekintetében pedig „1“ és „2“ közötti zajkibocsátási 
osztályú. 
 
A három modell el�ször a „Tire Cologne“ abroncs- és kerékipari nemzetközi 
szakkiállításon kerül bemutatásra, mely május 29. és június 1. között kerül 
megrendezésre, Kölnben. 
 

 
Sumitomo Tyres 
Sumitomo Tyres is a brand from the Japanese tyre manufacturer Sumitomo Rubber Industries Ltd. 
(SRI). SRI is the sixth largest tyre manufacturer in the world, with around 33,000 employees. In both 
2011 and 2014, SRI was honoured with the title of "Top 100 Global Innovators" on the Thomson 
Reuters list. Sumitomo Tyres offers a wide range of high-quality products for cars and light commercial 
vehicles. Their tyres combine precision engineering and the highest of quality with an exceptional 
price-performance ratio. When developing and manufacturing these tyres, the engineers fall back on 
the know-how, experience, and immense resources of the entire Sumitomo Group. 
 
Falken Tyre Europe 
Falken Tyre Europe GmbH is the European affiliate of Japanese tyre manufacturer Sumitomo Rubber 
Industries Ltd. (SRI); with around 33,000 employees, it is the sixth largest tyre manufacturer 
worldwide. In 2001 and 2014 SRI was selected to appear in the Thomson Reuters ‘Top 100 Global 
Innovators’ list of the world’s most pioneering companies. From its location in Offenbach, Main, the 
company markets and sells a complete tyre portfolio for passenger cars, light trucks, trucks, pick-ups 
and SUVs as original equipment and for the entire European retrofitting market. All Falken factories 
comply with the ISO 9001, IATF 16949 as well as environmental standard ISO14001. Developed and 
tested in the world’s most demanding racing series, Falken tyres provide maximum driving pleasure. 
The Falken brand is involved in exciting and high technology platforms such as motorsport with a 
Porsche 911 GT3 R and BWM M6 GT3, Red Bull Air Race, at the AUDI Sportpark stadium, which is 
the stadium of Bundesliga club FC Ingolstadt 04, and as the global tyre partner of Liverpool FC. 
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