Νέο Dunlop BluResponse

Η Dunlop, κία από ηηο κεγαιύηεξεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ειαζηηθώλ
πςειώλ επηδόζεσλ παγθνζκίσο, ιαλζάξεη κηα λέα γεληά ειαζηηθώλ. Τα λέα
Sport

BluResponse, είλαη ζεξηλά ειαζηηθά γηα ηαμίδηα ζρεδηαζκέλα γηα

επηβαηηθά

απηνθίλεηα.
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πξνζθέξνπλ

εληππσζηαθά

πιενλεθηήκαηα όπσο ην εμαηξεηηθό θξάηεκα ζην βξεγκέλν νδόζηξσκα, ρσξίο
σζηόζν λα ζπκβηβάδνληαη ζηηο ρηιηνκεηξηθέο απνδόζεηο θαη παξέρνληαο ζηνλ
νδεγό ζεκαληηθή νηθνλνκία θαπζίκνπ.
Βαζηζκέλα ζε κηα εκπεηξία 125 εηώλ ζε λίθεο αγώλσλ, ηα ζπγθεθξηκέλα
ειαζηηθά απνηεινύληαη από πνιπκεξή από ην ρώξν ηνπ κεραλνθίλεηνπ
αζιεηηζκνύ, γεγνλόο πνπ ζπληειεί ζην λα πξνζαξκόδνληαη θαιύηεξα ζηελ
επηθάλεηα ηνπ δξόκνπ πξνζθέξνληαο πην βειηησκέλν θξάηεκα ζην βξεγκέλν
νδόζηξσκα θαη θαιύηεξεο επηδόζεηο θξελαξίζκαηνο. Με επξσπατθή εηηθέηα
ζήκαλζεο ΒΑ γηα ηελ αληίζηαζε θύιηζεο θαη ην θξάηεκα ζην βξεγκέλν
αληίζηνηρα,
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βαζκνινγεκέλα ειαζηηθά πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ αγνξά.

«Σε πξόζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαηαλαισηέο ηεο Dunlop,
απνθαιύθζεθε όηη αλάκεζα ζηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ εμεηάδνπλ όηαλ
πξόθεηηαη γηα ηελ αγνξά ειαζηηθνύ είλαη πξσηαξρηθά ε κάξθα, έπεηηα ην
θξάηεκα ζην βξεγκέλν νδόζηξσκα σο παξάγνληαο αζθάιεηαο θαη ηέινο ε

απνδνηηθόηεηα ησλ θαπζίκσλ» δειώλεη ν Sanjay Khanna, Commercial
Director ηεο Dunlop. Έηζη ε λέα ζεηξά Sport BluResponse θαζηζηά ηελ
Dunlop έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο παίθηεο ηεο αγνξάο. Άιισζηε είλαη
γεγνλόο, όηη ε Dunlop δελ ζα είρε θαηαθέξεη απηό πνπ είλαη ζήκεξα, αλ δελ
επηθεληξσλόηαλ ζηε ζπλνιηθή επίδνζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειαζηηθά ηεο θαη
όρη κόλν ζηε βαζκνινγία ησλ εηηθεηώλ ζήκαλζεο. Τα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη
ηα νπνία δηεμήγαγε ε εηαηξεία TUV SUD, μεθάζαξα απέδεημαλ όηη αθόκα θαη
αλ ηα ειαζηηθά έρνπλ εηηθέηεο ζήκαλζεο κε πςειέο βαζκνινγίεο, δελ
ζπκβηβάδνληαη ζηηο επηδόζεηο πνπ πξνζθέξνπλ».

Οη κεγάιεο απιαθώζεηο ηνπ πέικαηνο ησλ ειαζηηθώλ BluResponse βνεζνύλ
ώζηε ην λεξό λα κε ζπζζσξεύεηαη θαηά ηελ νδήγεζε ζην βξεγκέλν
νδόζηξσκα θαη εηδηθά ζηηο κεγάιεο ηαρύηεηεο, πξνζθέξνληαο έηζη σψηλές
επιδόζεις ζηην σδρολίζθηζη. Σπγθξηηηθά κε άιινπο αληαγσληζηέο ηεο
αγνξάο, ηα λέα ειαζηηθά ηεο Dunlop, ππεξηεξνύλ εληππσζηαθά ζηηο επηδόζεηο
θξελαξίζκαηνο, κε 3 κέηξα κηθξόηεξε απόζηαζε θξελαξίζκαηνο ζε βξεγκέλν
δξόκν, ζε αληίζεζε κε ην κέζν όξν ησλ απνηειεζκάησλ από ηηο δνθηκέο ησλ
αληαγσληζηώλ. Επίζεο, παξνπζηάδνπλ 3% θαιύηεξν κράηημα ζηο βρεγμένο
γεγνλόο πνπ ηα θέξλεη ζηελ πξώηε ζέζε κε βαζκνινγία Α ζηελ επξσπατθή
θιίκαθα ησλ εηηθεηώλ ζήκαλζεο

Χάξε ζηε ρακειή παξαγσγή ζεξκόηεηαο ηεο έλσζεο ηνπ ππζκέλα ηνπ
ειαζηηθνύ, ηνπ βειηησκέλνπ ζρήκαηνο θαη ηεο θαηαζθεπήο πνπ έρεη, ην
ειαζηηθό Sport BluResponse πξνζθέξεη επίζεο κηα εληππσζηαθή αληίζηαζε
θύιηζεο. Σπγθξηλόκελν κε ηνπο πξνθαηόρνπο ηνπ, ε αληίζηαζε θύιηζεο πνπ

παξνπζηάδεη είλαη 30% κεησκέλε αληίζηαζε θύιηζεο* = -100€ εηήζηα
εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ κε ρξήζε ειαζηηθώλ Dunlop Sport BluResponse**.
Η βαζκνινγία απηή ππνζηεξίδεηαη θαη από άιια θνξπθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ειαζηηθνύ όπσο ην μειωμένο επίπεδο θορύβοσ ράξε ζηηο θιεηζηέο
απιαθώζεηο ηνπ ώκνπ ηνπ ειαζηηθνύ θαη ζηε βέιηηζηε θαηαλνκή ηεο πίεζεο
γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο.
Παηήζηε εδώ γηα λα δείηε ην video ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε θύιηζεο

** H εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ βαζίδεηαη ζηελ εθηηκώκελε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαηά 5%
κε Μ.Ο. εηήζησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ ηηο 14.000 ρικ, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πξνθάηνρό ηνπ
πξντόληνο, Dunlop SP FastResponse, κε κέζε ηηκή αλά ιίηξν 1,59€ θαη θαηαλάισζε θαπζίκνπ
9ιίηξα/100ρικ. Τα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ βάζεη - αιιά ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη
από - νδηθώλ θαη θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ην νδεγηθό ζηπι, ζπλζήθεο εθαξκνγήο, ην κέγεζνο ησλ
ειαζηηθώλ, ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. 1,59€/ιίηξν ηηκή ακόιπβδεο βάζεη
ηεο κέζεο ηηκήο θαπζίκσλ ηνλ Οθηώβξην ζηε Γαιιία. Πεγή: Επξσπατθή Επηηξνπή (www.energy.eu)

