
 

 

 
 
 
 

A FALKEN egész évben használható gumiabroncsa  
már transzporterekhez és furgonokhoz is kapható  

 

  

 
 

Az EUROALL SEASON VAN11 abroncs transzporterek és furgonok vezetőinek 
igényeit hivatott kielégíteni. Az FALKEN egész évben használható új gumiabroncsa 
2018 júliusától lesz kapható.  
 
Nagyfokú kopásállóság és biztonság jelentős gazdaságossággal ötvözve – főképpen 
ezekre összpontosítottak a mérnökök az abroncsok fejlesztésekor. Az EUROALL 
SEASON VAN11 „Adaptív Állandó Nyomás” (Adaptive Constant Pressure, APC) 
technológiával van felvértezve, ezáltal futócsík-profillal van ellátva, amely az új 
szimulációs eljárásnak köszönhetően egyenletes nyomáselosztást tesz lehetővé az 
érintkezési felületen. Ez az ACP-profil javítja az iránytartást, továbbá egyenletessé 
teszi a kopásképet. A szimmetrikus és nem futásirányhoz kötött profilkialakítás révén 
az EUROALL SEASON VAN11 hosszú élettartamú és mindennapi használatra 
alkalmas, sokoldalú abroncs. Az egész évben használható prémium gumiabroncs hó 
és latyak esetén is egyenletesen nagy súrlódási értékekkel rendelkezik. Ez a sok 
tapadóélnek köszönhető. A nagy bordák nagyobb tapadásról és a vízen csúszás 
elleni optimális védelemről gondoskodnak, így javul a víz diszperziója.  
 
A teherautókhoz készült, egész évben használható gumiabroncshoz hasonlóan az 
anyagkeverésnél a haladó 4D-nano tervezés technológiát alkalmaztuk, és olyan 
gumikeveréket fejlesztettünk ki, amely maximális futásteljesítmény és hatékonyság 
mellett kiváló nedves útviszonyokkal kapcsolatos tulajdonságokkal bír.  
 
„Az egész évben használható gumiabroncsok egyre fontosabb szerepet játszanak a 
portfólióban és a Falken vállalati filozófiájában. A piac e területén 
összehasonlíthatóan jelentősebb növekedés jellemző. Ebből logikusan következik, 
hogy portfóliónkat a furgonok és kisteherautók számára készült, egész évben 
használható prémium gumiabronccsal bővítjük” – nyilatkozik Markus Bögner, a 
Falken Tyres Europe GmbH ügyvezető igazgatója és operatív működésért felelős 
vezetője a termék bevezetéséről.  
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Az EUROALL SEASON VAN11 abroncsot – amelyet a május végén megrendezendő 
Tire Cologne 2018 vásáron mutatunk be – Thaiföldön, az egyik legmodernebb 
abroncsgyárban gyártjuk. 2018 júliusától nyolc méretben, 65-ös és 75-ös 16 colos 
szériában kapható. Az abroncs H, R, S vagy T sebességjelölésekkel van ellátva. A 
portfólió 2018 szeptemberében nyolc, 2019-ben pedig további hét új mérettel bővül.  
 
About Falken:  
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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