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Produkty Sumitomo Tyres ju� dost�pne w Europie 
 

 
 
Od ko�ca 2017 r. firma Falken działa tak�e pod mark� „Sumitomo Tyres“. Aktualne 
portfolio produktów dost�pne w wybranych punktach handlowych na terenie całej 
Europy składa si� z opon letnich do samochodów osobowych oraz SUV BC100 oraz 
modelu SL727 opon letnich opracowanych specjalnie pod k�tem busów i lekkich 
ci��arówek. Opon� do zastosowa� zimowych dost�pn� w ofercie jest model WT200 
równie� przeznaczony do samochodów osobowych i SUV-ów. 
 
Priorytetem w projektowaniu opon Sumitomo do samochodów osobowych i SUV-ów 
BC100 było dla japo�skich in�ynierów bezpiecze�stwo i wysoka wydajno��. 
Asymetryczne powierzchnie bie�ne z pi�cioma mostkami profilowymi zapewniaj� 
wyj�tkow� stabilno�� kierunku, skrócenie drogi hamowania oraz precyzj� kierowania 
na suchych nawierzchniach. Du�e rowki wzdłu�ne w poł�czeniu z wygi�tymi 
centralnymi rowkami profilowymi zapewniaj� doskonał� odporno�� na aquaplaning 
oraz najwy�sze bezpiecze�stwo i kontrol� na mokrej nawierzchni. Opony Sumitomo 
BC100 s� dost�pne ze �rednicami felgi od 13 do 19, w seriach od 35 do 80 w 
klasach pr�dko�ci T, H, V i W oraz do pojazdów klasy kompakt, �redniej i SUV. 
Warto�ci podawane na etykietach opon wg UE w zale�no�ci od rozmiaru opony to: 
dla odpowiednich klas efektywno�ci energetycznej „C“ do „E“, w kategorii hamowania 
na mokrej nawierzchni „B“ i „C“ za� w przypadku odgłosów toczenia przyznane s� 
klasy od „1“ do 2“. 
 
Do lekkich samochodów dostawczych oraz busów opracowano opon� SL727. 
Odporna na zu�ycie mieszanka gum zapewnia zwi�kszenie przebiegu opony oraz 
doskonał� ekonomiczno�� dzi�ki niskim kosztom na kilometr i mniejszym czasom 
awarii. Dzi�ki wytrzymałym karkasom ze wzmocnionymi brzegami, zapewniaj�cymi 
doskonał� wytrzymało��, model SL727 mo�na stosowa� w sektorze komercyjnym 
jak i indywidualnym. Opona SL727 b�dzie dost�pna do felg o �rednicy od 15 do 16 
cali, w seriach od 65 do 75 i klasach pr�dko�ci „R“- „T“ w 11 rozmiarach. Warto�ci 
podawane na etykietach opon wg UE w zale�no�ci od rozmiaru opony to: dla 
odpowiednich klas efektywno�ci energetycznej „C“ do „E“, w kategorii hamowania na 
mokrej nawierzchni „C“ za� w przypadku odgłosów toczenia przyznana jest klasa „2“. 
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W celu spełnienia zwi�kszonych wymaga� stawianych nowoczesnym oponom 
zimowym opracowano model WT200. Innowacyjna mieszanka gumy z wysokim 
dodatkiem krzemionki oraz nowych zwi�zków polimerowych zapewnia dobr� 
stabilno�� jazdy w przypadku deszczu i �niegu. Nowe trójwymiarowe lamele o 
wysokiej g�sto�ci s� gwarancj� najlepszych wła�ciwo�ci oraz polepszonej 
przyczepno�ci na �niegu i lodzie. 
Opona WT200 b�dzie dost�pna ju� jesieni� 2018 r. w �rednicach od 13 do 18, w 
seriach od 40 do 70, klasach pr�dko�ci „T”, „H“, „V“ w 39 ró�nych rozmiarach oraz do 
pojazdów klasy kompakt, �redniej i SUV. Warto�ci podawane na etykietach opon wg 
UE w zale�no�ci od rozmiaru opony to dla odpowiednich klas efektywno�ci 
energetycznej „C“ do „F“, w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni „C“ za� w 
przypadku odgłosów toczenia przyznane s� klasy od „1“ do 2“. 
 
Wszystkie trzy modele po raz pierwszy zostan� zaprezentowane na 
mi�dzynarodowych targach bran�y oponiarskiej „Tire Cologne“, które odb�d� si� w 
Kolonii w dniach 29.05 - 01.06. 
 
Sumitomo Tyres 
Sumitomo Tyres to marka japo�skiego producenta opon Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI), który 
zatrudnia 33.000 i tym samym jest szóstym pod wzgl�dem wielko�ci przedsi�biorstwem produkuj�cym 
opony na �wiecie. SRI w latach 2011 i 2014 została wyró�niona tytułem „Top 100 Global Innovators” 
na li�cie Thomson-Reuters, na któr� wpisywane s� najbardziej innowacyjne przedsi�biorstwa �wiata. 
Sumitomo Tyres posiada w ofercie szerok� palet� wyrobów do samochodów osobowych i 
ci��arowych. Opony te to poł�czenie najwy�szej techniki, precyzyjnego wykonania, doskonałej jako�ci 
i dobrego stosunku ceny do jako�ci. Podczas projektowania i produkcji opon in�ynierowie si�gaj� po 
know-how oraz bogate zasoby całej Grupy Sumitomo. 

 
Falken Tyre Europe 
Falken Tyre Europe GmbH to europejski oddział japo�skiego producenta opon Sumitomo Rubber 
Industries Ltd. (SRI); z około 33.00 pracownikami, jest to szósty na li�cie najwi�kszych producentów 
opon na �wiecie. W roku 2001 i 2014, firm� SRI wybrano do grupy najbardziej pionierskich firm na 

�wiecie �100 czołowych innowatorskich firm globalnych� według Thomson Reuters. Ze swojego 

zakładu w Offenbach nad Menem firma wprowadza na rynek i sprzedaje pełn� ofert� opon do 
samochodów osobowych, komercyjnych, samochodów ci��arowych, pojazdów typu pick-up i SUV 
jako oryginalne produkty oraz opony dla całego europejskiego rynku modernizacyjnego. Wszystkie 
fabryki Falken spełniaj� wymagania normy ISO 9001, 16949 oraz normy w zakresie ochrony 
�rodowiska ISO14001. Opony Falken projektowane i testowane w najbardziej wymagaj�cych seriach 
rajdowych na �wiecie zapewniaj� maksymaln� przyjemno�� jazdy. Marka Falken widoczna jest 
podczas takich ekscytuj�cych i zaawansowanych technologicznie imprez jak sporty motorowe z 
udziałem Porsche 911 GT3 R i BMW M6 GT3, Red Bull Air Race, na stadionie AUDI Sportpark, który 
jest stadionem klubu Bundesliga FC Ingolstadt 04, oraz jako globalny partner Liverpool FC w zakresie 
opon. 
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