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VEELZIJDIG IN PRESTATIES

SPSport 01

Voordelen Eigenschappen Effecten

3 afzonderlijke profielsecties
met elk een eigen functie

Uitstekende transmissie 
van de lengte- en 
overdwars krachten

Schoepenontwerp voor de
rustige afvoer van water

Groot schouderblok 

Doorlopende rib

Heft verstorende 
frequenties op

Asymmetrisch driezone
loopvlak

Ribben in de 
lengterichting

Hydro Paddle
blokontwerp

Parallellogram
blokontwerp

Uitgebalanceerde
rijprestaties

Controle, weerstand tegen
aquaplaning en geluid

Perfect rechtuit rijdend en
stabiel tijdens het rijden

Geoptimaliseerd comfort

Extreem hoge weerstand
tegen aquaplaning

Laag geluidsniveau

Gelijkmatig ‘contactvlak’

Geoptimaliseerde slijtage
eigenschappen

U zoekt de juiste band voor alle omstandigheden. Dunlop ontwikkelde de
SP Sport 01, een asymmetrische high performance band. Het asymmetrische
profiel zorgt voor de grootst mogelijke stabiliteit bij het rijden, ongeacht
welke omstandigheden.

Dunlop SP Sport 01: Voor de vele typen automobilisten.

Met het innovatieve asymmetrische driezone loopvlak combineert de SP Sport 01
perfect rijcomfort, sportiviteit en hoge veiligheid bij aquaplaning. De verdeling van
het loopvlak in drie secties verzekert u van de beste balans in rijgedrag, ongeacht
de conditie van het wegoppervlak.

De SP Sport 01 is de ideale band voor middenklasse, luxe middenklasse en luxe
voertuigen. Het 100 % silica loopvlakcompound garandeert een verbeterde controle
over de auto zowel in natte als droge omstandigheden, lage rolweerstand en een
lange levensduur.

Heft 3/2004
„Empfehlenswert“

Testgröße:
205/55 R 16 V

CONTROLE CONTROLE LEVENSDUUR GELUID/
DROOG NAT AQUAPLANING WINTERGRIP LOOPVLAK COMFORT

9 9 10 3 7 9

WAARDERING PRESTATIE 1: SLECHTSTE PRESTATIE 10: BESTE PRESTATIE
Scores zijn deels subjectief en in verhouding tot andere Dunlop banden. Band gerelateerde prestaties kunnen
worden beïnvloed door de maat banden en de betreffende auto.


