
 

 

 
 
 
 

Opony całoroczne FALKEN - teraz dostępne również w wersji do 
samochodów ciężarowych i vanów 

 

 
 

 
 

Dostępny w ofercie firmy FALKEN od lipca 2018 nowy model opon całorocznych 
EUROALL SEASON VAN11 jest adresowany do kierowców ciężarówek i vanów. 
 
Najwyższa odporność na zużycie i bezpieczeństwo w połączeniu z wysokim 
stopniem ekonomiczności były głównym założeniem przyświecającym inżynierom 
projektującym tę oponę. Model EUROALL SEASON VAN11 jest wyposażony w 
technologię „Adaptive Constant Pressure“ (ACP) i dysponuje profilem bieżnika, który 
dzięki nowej metodzie symulacji zapewnia równomierną dystrybucję ciśnienia na 
całej powierzchni styku z podłożem. Profil ACP zwiększa stabilność utrzymania 
kierunku gwarantując przy tym jednolite zużycie całej opony. Symetryczny wizerunek 
profilu, niezależny od kierunku jazdy sprawia, że EUROALL SEASON VAN11 jest 
modelem bardzo trwałym i uniwersalnym. Opona ta to gwarancja doskonałej, 
niezmiennie dobrej trakcji, także przy poruszaniu się po śniegu i błocie. Te 
właściwości zapewnia duża liczba krawędzi chwytnych. Wysoką przyczepność i 
optymalną ochronę przed aquaplaningiem gwarantują z kolei duże rowki 
polepszające usuwanie wody. 
 
Podobnie, jak w modelu opon całorocznych do samochodów osobowych, także tutaj 
w mieszance materiałów zastosowano technologię Advanced-4D-Nano-Design i 
opracowano mieszankę gumy, zapewniającą najwyższy przebieg i efektywność oraz 
optymalną przyczepność na mokrej jezdni. 
 
„Opony całoroczne odgrywają coraz większą rolę w asortymencie i filozofii 
przedsiębiorstwa Falken. W końcu to właśnie w tym sektorze rynku zaznacza się 
obecnie dość spory wzrost. Jego konsekwencją jest rozszerzenie asortymentu 
oferowanych przez nas produktów o opony całoroczne Premium do vanów i lekkich 
samochodów dostawczych” - mówi o wprowadzeniu produktu Markus Bögner, 
dyrektor zarządzający i COO Falken Tyres Europe GmbH. 
 

       Offenbach am Main, maj 2018 



 

 

Model EUROALL SEASON VAN11, który zostanie zaprezentowany pod koniec maja 
na targach Tire Cologne 2018 będzie wytwarzany w jednym z najnowocześniejszych 
zakładów produkcji opon w Tajlandii i od lipca 2018 wejdzie do sprzedaży w ośmiu 
rozmiarach w ramach serii 65 i 75, rozm. 16 cali. Opona jest oznaczona symbolami 
prędkości H, R, S lub T. We wrześniu asortyment zostanie rozszerzony o osiem, a w 
roku 2019 o kolejnych siedem nowych rozmiarów opon. 
 
 
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 
 


