
 

 

 
 
 
 

FALKEN oferuje nowe opony całoroczne: EUROALL SEASON 
AS210 do samochodów osobowych oraz typu SUV 

 

  
 
EUROALL SEASON AS210 to nowe opony całoroczne Premium marki FALKEN, 
których pierwsze rozmiary będą dostępne w sprzedaży od lipca 2018.  
 
Następczyni modelu EUROALL SEASON AS200 dzięki designowi Groove, 
charakteryzującego się zwiększoną głębokością rowków w bieżniku, która polepsza 
przepływ wody, zapewnia lepszą przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni oraz 
maksymalną odporność na zjawisko aquaplaningu. Odporność na aquaplaning 
została zwiększona w stosunku do poprzedniego modelu o 8%, zaś skuteczność 
hamowania na wilgotnej nawierzchni o 6%. Lamele opony w trakcie jazdy 
dopasowują się do kierunku trakcji, zapewniają optymalne przenoszenie siły, co jest 
gwarancją doskonałej przyczepności na ośnieżonych nawierzchniach każdych 
warunkach pogodowych. Wielokierunkowe ustawienie lameli pozwoliło dodatkowo 
zoptymalizować drogę hamowania, zwłaszcza na zaśnieżonych ulicach. 
 
Zastosowana w modelu EUROALL SEASON AS210 technologia produkcji materiału 
Advanced 4D-Nano Design zapewnia przebieg wyższy o 10% w stosunku do 
poprzedniego modelu. Poza tym optymalne usieciowanie składników mieszanki na 
poziomie nanocząsteczek zapewnia także optymalną przyczepność opon na mokrej 
jezdni. 
 
„Mamy nadzieję, że model EUROALL SEASON AS210 powtórzy sukces 
poprzedniego modelu“ - komentuje wprowadzenie opon na rynek Markus Bögner, 
dyrektor zarządzający i COO w firmie Falken Tyre. „W roku 2013 opona ta wygrała w 
teście przeprowadzonym przez czasopismo AUTOBILD, a w roku 2016 otrzymała 
ocenę ‚dobrą‘ od magazynu AUTOBILD ALLRAD oraz czasopisma specjalistycznego 
Gute Fahrt.“  
 
Produkowany w Europie model EUROALL SEASON AS210 zostanie po raz pierwszy 
zaprezentowany na targach Tire Cologne 2018 odbywających się pod koniec maja w 
Kolonii i będzie dostępny w 48 rozmiarach od 13 do 19 cali w seriach 70 – 40 oraz z 
symbolami prędkości T, H i V. Kolejne dwadzieścia rozmiarów wejdzie na rynek w 
sierpniu 2018 roku. 

       Offenbach am Main, maj 2018 



 

 

 
 
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. 
 
Kontakt dla prasy: Falken Tyre Europe GmbH 
Kerstin Schneider, tel.: + 49 69 247 5252 676, tel. kom. +49 151 10846870 
Fax: +49 69 247 5252 89676 
E-mail: pr@falkentyre.com  
 


