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WILDPEAK M/T – nowe opony do jazdy terenowej marki FALKEN
Najnowocześniejsza technologia na każdy teren

Marka FALKEN wprowadza na rynek opony WILDPEAK M/T przeznaczone do jazdy
terenowej zapewniające nawet w najtrudniejszym terenie przyjemność z jazdy,
najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność.
WILDPEAK M/T to jedyny model opon FALKEN, który w całości spełnia wymagania
kierowców pojazdów terenowych, którzy oczekują dobrej trakcji, stabilnych ścianek
bocznych i maksymalnej przyczepności.
Specjalne, przesunięte bloki barku, tak zwane bloki barku bieżnika Off-Set
zapewniają dodatkową trakcję nawet w trudnym, wymagającym terenie lub na
stromych zboczach. Zintegrowane mostki chronią oponę przed gromadzeniem się
kamieni w profilu, a tym samym przed związaną z tym utratą trakcji. Ponadto,
gwarantują doskonałą przyczepność także na kamienistym lub błotnistym terenie.
Agresywny design górnej ścianki bocznej chroni oponę przed uszkodzeniami
powodowanymi przez kamienie o ostrych krawędziach i zapewnia dodatkową
przyczepność w terenie, także w sytuacjach ekstremalnych.
„Dzięki tej oponie wymagający kierowcy pojazdów terenowych, pick-upów oraz SUVów mogą cieszyć się zaletami nowych opon terenowych klasy MT (Mud-Terrain)” komentuje Markus Bögner, dyrektor zarządzający i COO w Falken Tyre Europe. „W
ten sposób pokazujemy, że potrafimy zaoferować optymalne rozwiązania zarówno
do jazdy po ulicy, jak i w terenie.”
Model WILDPEAK M/T jest produkowany w zakładzie SRI w Tajlandii należącym do
najnowocześniejszych fabryk opon na świecie. Opony są produkowane w ośmiu
popularnych rozmiarach i z indeksem prędkości Q, co oznacza, że można na nich
jeździć z prędkością do 160 km/h. Wszystkie rozmiary posiadają oznaczenie M+S
oraz POR i są produkowane w technologii ADvanced-4D-Nano. Model WILDPEAK
M/T zostanie zaprezentowany pod koniec maja na targach Tire Cologne i będzie
dostępny w sprzedaży już od października 2018 roku.

Falken Tyre Europe
Falken Tyre Europe GmbH to europejski oddział japońskiego producenta opon Sumitomo Rubber
Industries Ltd. (SRI); z około 33.00 pracownikami, jest to szósty na liście największych producentów
opon na świecie. W roku 2001 i 2014, firmę SRI wybrano do grupy najbardziej pionierskich firm na
świecie „100 czołowych innowatorskich firm globalnych” według Thomson Reuters. Ze swojego
zakładu w Offenbach nad Menem firma wprowadza na rynek i sprzedaje pełną ofertę opon do
samochodów osobowych, komercyjnych, samochodów ciężarowych, pojazdów typu pick-up i SUV
jako oryginalne produkty oraz opony dla całego europejskiego rynku modernizacyjnego. Wszystkie
fabryki Falken spełniają wymagania normy ISO 9001, 16949 oraz normy w zakresie ochrony
środowiska ISO14001. Opony Falken projektowane i testowane w najbardziej wymagających seriach
rajdowych na świecie zapewniają maksymalną przyjemność jazdy. Marka Falken widoczna jest
podczas takich ekscytujących 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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