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VOOR ULTIEME PRESTATIES

SPSport Maxx

Als sportieve automobilist wilt u soms
de kracht van uw auto voelen. Hiervoor
verwacht u buitengewone controle over
de auto op droog wegdek, stabiliteit bij
hoge snelheden, uitstekende acceleratie
en een gereduceerde remweg. Dunlop
creëerde de SP Sport Maxx ultra high
performance band voor maximale grip
en maximaal rijgenot.

Dunlop SP Sport Maxx: meer
bandoppervlak op meer wegdek
gedurende meer tijd. 

MULTI-RADIUS TREAD

Nieuwe Dunlop banden worden ontwikkeld met Multi-Radius Tread (MRT)
voor een merkbaar betere controle op de ontwikkeling van de footprint -het
band/weg contactvlak – tijdens het rijden. Het effect hiervan op de manier
waarop u uw banden ervaart is diepgaand:

• De kromming van het loopvlak is nauwkeuriger dan van andere banden.
• De nauwkeurigere kromming beheert de druk op de band efficiënter.
• Dit betekent dat de vorm van de band gelijkmatiger verandert bij het overgaan

van een recht stuk naar een bocht.
• Een meer gelijkmatige overgang van een recht stuk naar een bocht geeft u meer

tijd om hiervan bewust te worden en indien nodig hierop te reageren.

Uitstekende controle over
de auto op zowel nat als
droog wegdek

Buitengewoon gelijkmatige
drukverdeling op het
contactvlak; vergroting 
van de afmeting van het
contactvlak    

Buitengewone prestaties
bij remmen en accelereren,
minimale slijtage 

Garandeert stevige grip 
in zowel droge als natte
omstandigheden

Hoge weerstand tegen
aquaplaning

Schoepenontwerp
voor de waterafvoer
zonder wervelingen

Zeer goede stabiliteit
bij hoge snelheden

Efficiënte transmissie van
de laterale krachten

Maximaal rijcomfort Minimum geluidsniveau
zowel binnen als buiten 
de auto

Voordelen Eigenschappen Effecten

Multi-Radius 
Tread (MRT)

Geïntegreerde
rubbersamenstelling

Dubbele Hydro Paddle
profiel in lengterichting

Stabiele middenrib

Profiel met 5
blokvariaties
in de lengterichting

CONTROLE CONTROLE LEVENSDUUR GELUID/
DROOG NAT AQUAPLANING WINTERGRIP LOOPVLAK COMFORT
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SP SPORT MAXX IS DE EERSTE BAND DIE VOLLEDIG
PROFITEERT VAN DE DUNLOP TOUCH TECHNOLOGY

“De Dunlop SP Sport Maxx band geeft de bestuurder meer feedback over 
het stuurgedrag.”
Sport Auto 03/2005

“De Dunlop Sport Maxx…is toonaangevend. Uitstekende evenwichtige
eigenschappen op zowel natte als droge oppervlakken en een sublieme
stuurprecisie.” Gute Fahrt 03/2005

“….zorgt zelfs op droge oppervlakken voor veel stabiliteit in de bochten.
Zeer nauwkeurige stuurprecisie en weinig geluid.” Mot 09/2004

MET MRT

ZONDER MRT

OPPERVLAKTEDRUK EN CONTACTVLAK IN DE BOCHTEN

RECHT LICHTE BUIGING EXTREME BUIGING

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.


