
 

 

 
 
 
 

WILDPEAK M/T – a FALKEN új terepi gumiabroncsai 
Csúcstechnológia minden kalandhoz 

 

  
 
 

 
A FALKEN abroncsmárka a WILDPEAK M/T típussal egy kiemelkedő terepi 
abroncsot vezet be, amely a legmostohább terepviszonyok mellett is nagyfokú 
vezetési élvezetet, biztonságot és megbízhatóságot nyújt.  
 
A WILDPEAK M/T a FALKEN termékportfóliójának egyetlen olyan abroncsa, amely 
teljes mértékben kielégíti a terepi vezetők különleges igényeit: a stabil súrlódás, a 
stabil oldalfalak és a maximális tapadás keresett jellemzők.  
A különlegesen eltolt vállblokkok, az úgynevezett „offset vállblokkok” saját maguk 
durva és nagy igénybevétellel járó terepeken vagy ferde emelkedőkön is kiegészítő 
súrlódást biztosítanak. A beépített védőpeckek megakadályozzák a kövek 
beakadását a profilba és az azzal járó súrlódásvesztést. Továbbá köves vagy sáros 
terepen is kiváló tapadásúak. A felső oldalfal robusztus kialakítása védi az abroncsot 
az éles kövek miatti sérülésektől, szélsőséges viszonyok között pedig kiegészítő 
súrlódást biztosít a terepen.  
 
„Ezekkel az abroncsokkal a terepjárók, kisteherautók és sportcélú 
haszongépjárművek igényes vezetői előnyt kovácsolnak a sáros terepre készült új 
gumiabroncsunk révén” – nyilatkozik Markus Bögner, a Falken Tyre Europe 
ügyvezető igazgatója és operatív működésért felelős vezetője. „Itt látható, hogy a 
közutakra és a terepre is mindig optimális megoldásokat kínálunk.” 
 
A WILDPEAK M/T abroncsot a thaiföldi SRI üzemben gyártjuk, amely a világ 
legmodernebb abroncsgyárainak egyike. Az abroncsokat nyolc szokványos 
méretben, Q sebességindexszel gyártjuk, azaz 160 km/h sebességig használhatók. 
Minden méret M+S és POR-jelöléssel van ellátva és a haladó 4D-nano 
technológiával készül. A WILDPEAK M/T abroncsot a május végén megrendezésre 
kerülő Tire Cologne vásáron mutatjuk be, majd 2018 októberétől lesz 
megvásárolható. 
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Falken Tyre Europe 
Falken Tyre Europe GmbH is a European subsidiary of 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 appeared on the Thomson Reuters list of the “Top 100 Global Innovators”. 
Falken Tyre Europe GmbH is based in Offenbach am Main where it distributes and 
markets an entire range of tyres for cars, lorries, light commercial vehicles and SUVs 
in terms of original equipment and across the entire European retrofit market. Every 
Falken production plant fulfils the requirements defined in current quality standards 
ISO 9001, 16949, as well as in the environmental standard ISO 14001. The Falken 
brand appears on various sport and technological platforms, such as in motorsport 
with the Porsche 911 GT3 R and BMW M6 GT3, at the Red Bull Air Race, in the 
AUDI Sportpark for FC Ingolstadt 04 and it is also a global tyre partner of Liverpool 
FC. 
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