
 

 

 
 
 
 

A FALKEN új, egész évben használható gumiabroncsot kínál: 
EUROALL SEASON AS210 személyautóknak és sportcélú 

haszongépjárműveknek 
 

  
 
A FALKEN abroncsmárka egész évben használható új, prémium gumiabroncsa az 
EUROALL SEASON AS210, amely az első méretekben 2018 júliusától lesz kapható.  
 
Az EUROALL SEASON AS200 utódja a mélyebb bordázatot és ezáltal jobb 
vízáramlást biztosító V-alakú barázdakialakításának köszönhetően optimális 
teljesítményt nyújt száraz és nedves utakon, valamint maximális ellenállást fejt ki a 
vízen csúszással szemben. Ezáltal elődeihez képest 8%-kal javultak a vízen 
csúszással kapcsolatos tulajdonságok, a nedves úton fékezés értéke pedig 6%-kal 
lett jobb. Az abroncs lamellái menet közben igazodnak a súrlódás irányához, 
gondoskodnak az optimális erőátvitelről, és ezáltal kiváló tapadást biztosítanak a 
hóban és bármilyen időjárási viszonyok közepette. Ezzel a többirányú lamella-
pozicionálással a fékutat különösen havas utakon még optimálisabbá tettük. 
 
A haladó 4D-nano tervezési technológia anyagfejlesztésben való alkalmazásával az 
EUROALL SEASON AS210 esetében a futásteljesítményt 10%-kal javítottuk az 
elődjéhez képest. Ezenkívül a keverék alkotóelemeinek nano-szinten optimális 
hálózata is hozzájárult a nedves útviszonyokkal kapcsolatos tulajdonságok 
javulásához. 
 
„Nagyon biztosak vagyunk abban, hogy az EUROALL SEASON AS210 a sikerek 
tekintetében elődje nyomdokaiba lép” – mondja lelkesen a piaci bevezetéssel 
kapcsolatban Markus Bögner, a Falken Tyre ügyvezető igazgatója és operatív 
működésért felelős vezetője. „2013-ban az AUTOBILD tesztjének győzteseként 
került ki, 2016-ban pedig „jó” minősítést kapott az AUTOBILD ALLRAD-tól és a Gute 
Fahrt szakmai magazintól.”  
 
Az Európában gyártott EUROALL SEASON AS210, amelyet először a május végén 
Kölnben megrendezendő Tire Cologne 2018 kiállításon mutatunk be, elsőként 48 
méretben, 13-tól 19 colig, a 70 – 40 szériában, T, H és V sebességjelölésekkel kerül 
értékesítésre. További húsz méret 2018 augusztusától lesz kapható. 
  

       Offenbach am Main, 2018. május 



 

 

 
The Falken Tyre Europe GmbH is the European affiliate of the Japanese tyre manufacturer Sumitomo 

Rubber Industries Ltd.(SRI), with about 33,000 employees the sixth largest tyre manufacturer 

worldwide. In 2001 and 2014 SRI was selected to appear in Thomson Reuters’ “Top 100 Global 

Investors” list of the world’s most innovative companies.  

From its location in Offenbach/Main, Falken Tyre Europe GmbH markets and sells a complete tyre 

portfolio for passenger cars, trucks, pick-ups and SUVs as original equipment and for the entire 

European retrofitting market. All Falken products comply with the ISO standards 9001, ISO/TS 16949 

and ISO 14001. Developed and tested in the world’s most demanding racing series, the Falken tyres 

provide the maximum of individual driving enjoyment – at outstanding value for money. Further 

information under: http://www.falkentyre.com. 
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