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Filozofia "zo závodnej dráhy na cestu"

• Motorsport bol vždy oblasťou, kde Dunlop zvyšuje latku, vyvíja technológie a buduje 
partnerstvo, čo nášmu prístupu umožňuje ponúknuťmotoristom a ich strojom kvalitu, 
pevnosť a výdrž pneumatík navrhnutých pre použitie na závodníckej dráhe aj na cestách. 

• V presnom svete motocyklových závodov, kde sa stretáva strojárstvo s najvýkonnejšou 
počítačovou technikou, otvára oči zisteniu, že konečné spojenie medzi závodnou dráhou a 
jazdcom je kus materiálu, ktorý započal svoj život v strome.

• Spoločnosti Dunlop záleží na dokonalosti vyladenia a optimalizácii spojenia medzi 
pneumatikou a povrchom vozovky. Spätná väzba je zásadná. Je pre nás dôležitá skúsenosť
cestného jazdca rovnako ako prúd informácií od šampióna Dunlop GP, člena technického 
týmu a závodného vývojára.

• Čo sa naučíme na závodnej dráhe, používame na ceste. Naši technici boli prvými, kto 
použil výkonnostné štandardy závodných pneumatík na pneumatiky pre každodennú
jazdu.



Závodný rad

Na závodisku

SÚŤAŽE POHODOVÉ ZÁVODY 
(závody pre verejnosť)

HYPERSPORT (cestné)

Na ceste

SportSmart

GP Racer D211 

D212 GP Pro

KR 106 / 108
NOVINKA

NOVINKA



Technológia

Dunlop sa so svojimi technikmi po celej Európe, v Japonsku a Severnej Amerike môže 
pochváliť skutočne globálnou prevádzkou výskumu a vývoja a rýchlym overovaním inovácií v 
tom najnáročnejšom teste zo všetkých - na závodisku.

� Vďaka miešaniu rôznych zmesí môže mať tá istá pneumatika iné
výkonové vlastnosti pri maximálnych uhloch náklonu ako aj pri 
nulovom náklone pri priamej jazde.

� Konštrukcia bezšvového pásu (JLB) eliminuje preklady, čo prináša 
hladšie ovládanie a stabilnejší kontakt s vozovkou.

� Geniálny systém prispôsobenia tlaku (NTEC) od Dunlop umožňuje 
vodičovi optimalizovať pneumatiku prispôsobením tlaku nahustenia. 
Pri závodoch pre verejnosť počas suchého počasia umožní mierne 
vypustenie pneumatiky predvídateľné a spoľahlivé ovládanie na 
hrane.

� Technológia prepletených pásov bezšvového behúňa (JLT) umožňuje 
presne polohovať niekoľko zmesí na pneumatike, čím sa dosahuje 
výhod vo výdrži, odolnosti proti opotrebeniu, priľnavosti od stredu 
behúňa k ramenu a stability pneumatiky pri vysokých rýchlostiach.



Kompletne prepracovaná konštrukcia prednej pneumatiky podľa najnovšej 
technológie. 

Technológia D212 GP Pro – KR106

Nový profil prednej pneumatiky.

o Zlepšuje ovládateľnosť.

o Pre rýchle zatáčanie a 
presné držanie smeru.

Súčasný profil D211

Nová technológia aplikovaná na zmesi 1 a 2.

o Aby sa dosiahla rovnako vysoká úroveň stability pri 
brzdení a reakcia so všetkými verziami zmesí.

Oceľ

oNa zaistenie stability pri brzdení na 
priamo a stability pri vysokých 
rýchlostiach.



Technológia D212 GP Pro – KR108

Kombinácia stredových zmesí.

o Vylepšená ovládateľnosť / reakcia

Nový rad zmesí ramenného behúňa.

oNa pokrytie širokého radu použitia od 
profesionálnych závodov po závody 
pre verejnosť.

Zadné pneumatiky:

2. generácia inovatívneho systému

(ďalšie doladenie materiálu a konštrukcie pásu)

oUmožňuje jazdcovi znížiť tlak v 
pneumatike pre dokonalú priľnavosť v 
podmienkach závodu.

Nová technológia bezšvového behúňa -

o Zaisťuje stabilitu, záber, brzdenie a dlhšiu 
životnosť behúňa.



Hlavné európske závodiská - tabuľka náročnosti

Náročnosť trate

Vysoká

Stredná

Nízka

Nemecko Francúzsko Španielsko Taliansko Veľká Británia



"Závodná pneumatika pre šampionáty Supersport,
legálna aj na verejných komunikáciách"

Nový závodný rad 2013

John Mc Guiness, IOM 2012



D212 GP Pro - sprievodca použitím

Model D211 GP priniesol revolúciu na trh ultra-výkonných pneumatík. Teraz sme túto 
technológiu rozvinuli ešte viac a vytvorili sme nový model D212 GP Pro, pneumatiku ešte viac 
zameranú na závodné okruhy pre závodníkov a priaznivcov závodov pre verejnosť. 

Náročnosť
trate

Vysoká

Stredná

Nízka

Kvalifikácia/krátky závod

Predná pneumatika Zadná pneumatika

Okolitá tepl.

Šprint Dlhý závod



D212 GP Pro - Technická špecifikácia

* tlak pneumatiky "priamo z nahrievača" po 60 minútach 75°-80°
Dunlop doporučuje používať na dosiahnutie najlepšieho výkonu pneumatiky "nahrievače" pre všetky produkty. Bez "nahrievača" môže 
byť znížený záber a výdrž.

Zmes č. Okolitá teplota Náročnosť trate Doporučenie Dunlop

 
Rozmery

Doporučené
koleso na trati

Doporučený tlak (v baroch)

priamo z 
nahrievača*

Horúca

studená
po prejdení trate

1 <30ºC nízka Krátky alebo cestný závod

120/70ZR17TL
(58W)

3,5 2,1 2,3/2,4 2,5/2,6

2 <30ºC nízka-stredná
Podobne ako Cpd1,väčšia

stabilita pri brzdení - podľa
preferencie jazdca.

3 >20°C Pneumatika "pre všetky účely".

4 >20°C stredná - vysoká

Podobne ako Cpd3 - pre jazdcov 
ktorí nemajú radi pohyb prednej 

pneumatiky alebo pre veľmi 
drsný povrch trate..

1 >30°C nízka Kvalifikačná jazda (10 kôl)

190/55ZR17 TL 
(75W)

5,50" 6,00"
6,25"

1,0/1,1 1,2/1,3 1,4/1,5

2 >20°C
Šprint na "ľahkej" trati - až 80-

90 km.

3 všetky stredná Šprint na "stredne ľahkej" trati

3 všetky stredná - vysoká Šprint na "stredne ťažkej" trati

4 všetky vysoká Dlhý závod - až 300 km



Nový závodný rad 2013

"Perfektná elegantná pneumatika pre 
šampionáty Superbike a Endurance."



KR 106/108 - sprievodca použitím
KR106 a KR108 sú odvodené od mimoriadne úspešných pneumatík, ktoré vyhrali mnoho 
závodov a sú používané závodníkmi svetovej triedy. Sú to prémiové pneumatiky pre 
profesionálnych i amatérskych závodníkov a priaznivcov závodov pre verejnosť, ktorí na trati 
radi jazdia na doraz.

Náročnosť
trate

Vysoká

Stredná

Nízka

Kvalifikácia/krátky závod

Predná pneumatika Zadná pneumatika

Okolitá tepl.

Šprint Dlhý závod



KR 106/108 - technická špecifikácia

* tlak pneumatiky "priamo z nahrievača" po 60 minútach 75°-80°
Dunlop doporučuje používať na dosiahnutie najlepšieho výkonu pneumatiky "nahrievače" pre všetky produkty. Bez "nahrievača" môže 
byť znížený záber a výdrž.

Zmes č. Okolitá teplota Náročnosť trate Doporučenie Dunlop Rozmery
Doporučené koleso na 

trati

Doporučený tlak (v baroch)

studená
priamo z 

nahrievača*
horúca

1 <30°C nízka Krátky alebo cestný závod 120/70 R 17 TL

3,5 2,1 2,3/2,4 2,5/2,6

2 <30°C nízka -
stredná

Podobne ako Cpd1, väčšia stabilita pri brzdení
- podľa preferencie jazdca. 125/65 R 17 TL

3 >20°C Pneumatika "na všetky účely".

4 >20°C
stredná -
vysoká

Podobne ako Cpd3 - pre jazdcov, ktorí nemajú
radi pohyb prednej pneumatiky alebo pre

veľmi drsný povrch trate.
120/70 R 17 TL

1 >30°C nízka Kvalifikačná jazda (10 kôl)

185/65 R 17 TL 
195/65 R 17 TL

5,50" 6,00", 6,25" 1,0/1,1 1,2/1,3 1,4/1,5

2 >20°C
nízka -

stredná
Šprint na "ľahkej" trati -až 80-90 km.

3 <30°C všetky
Pneumatika s vysokým výkonom vo veľmi

rôznych podmienkach

4 všetky
stredná -
vysoká

Šprint na "ťažkej" trati - až 80-90 km.

5 všetky vysoká Dlhý závod - až 300 km



„Pneumatika pre Promosport a závody pre verejnosť, legálna
aj na verejných komunikáciách“

Rad pre pohodové závody



GP Racer D211 - sprievodca použitím

Závodná pneumatika Dunlop D211 GP trvalo vyhráva na každej úrovni svetového motošportu 
- klubové, národné i medzinárodné súťaže - už od svojho uvedenia na trh. Od tej doby cestná
pneumatika GP Racer D211 prináša všemocnú závodnú technológiu oddanému cestnému 
jazdcovi.

Náročnosť
trate

Vysoká

Stredná

Nízka

Kvalifikácia/krátky závod

Predná pneumatika Zadná pneumatika

Okolitá tepl.

Šprint Dlhý závod



GP Racer D211 - technická špecifikácia

(1) Testované pri závodoch Speed a Endurance (francúzsky šampionát Promosport a WERC, 24h z le Mans, Bol d’Or a 8h 
z Doha (Qatar))

* tlak pneumatiky "priamo z nahrievača" po 60 minútach 75°-80°
Dunlop doporučuje používať na dosiahnutie najlepšieho výkonu pneumatiky "nahrievače" pre všetky produkty. Bez "nahrievača" môže 
byť znížený záber a výdrž.

Zmes č. Okolitá teplota Náročnosť trate Doporučenie Dunlop (1) Rozmery
Doporučené

koleso na trati

Doporučený tlak (v baroch)

studená
priamo z 

nahrievača*
horúca

S >10°C nízka vyvinutá pre závod so 65-70 kolami

120/70ZR17 TL (58W) 3,5 2,1 2,3/2,4 2,5/2,6

M >15°C nízka - stredná vyvinutá pre závod so 70-120 kolami

M >20°C nízka - stredná vyvinutá pre závod so 35-40 kolami

180/55ZR17 TL (73W) 5,50"

1,2 1,5 1,6

190/55ZR17 TL (75W) 5,50"

200/55ZR17 TL (78W) 6,00" 6,25"

E >10°C stredná - vysoká vyvinutá pre závod so 65-70 kolami

160/60ZR17 TL (69W) 4,50" 

180/55ZR17 TL (73W) 5,50" 

190/55ZR17 TL (75W) 5,50"

200/55ZR17 TL (78W) 6,00" 6,25"



"Pneumatika pre hypersport, ktorá môže byť vyladená na 
závody pre verejnosť"

Rad Hypersport



SportSmart - Technická špecifikácia

Pre jazdca v kategóriách Supersport a Hypersport je SportSmart jednoducho pneumatikou,
ktorú si doladíte sami. 
Jej viacbehúňová konštrukcia vám dáva závodný záber, dlhý dojazd a dôveru v motocykel na 
suchej i mokrej vozovke. 

Jedinečný systém NTEC od Dunlop vám umožní jemne doladiť tlak nahustenia SportSmart 
pre dokonalé spojenie s vozovkou pri závode pre verejnosť.

Okolitá teplota Náročnosť trate Doporučenie Dunlop (1) Rozmery
Doporučené

koleso na trati

Doporučený tlak (v baroch)

studená
priamo z 

nahrievača*
horúca

všetky všetky súťaže pre verejnosť

120/60ZR17 TL (69W) 3,50"

2,5 2,1 2,4

120/70ZR17 TL (58W) 3,50"

všetky všetky súťaže pre verejnosť

160/60ZR17 TL (69W) 4,50"

2,9 1,9 2,1

180/55ZR17 TL (73W) 5,50"

190/50ZR17 TL (73W) 6,00"

195/55ZR17 TL (75W) 6,00"



Technológia - súhrn

nová v roku 2013

KR106/108 D212 GP Pro GP Racer D211 SportSmart

predná zadná predná zadná predná zadná predná zadná

Zmesi 1 a 2
✓✓✓✓

Zmesi 1 a 2
✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

2. 
generácia

2. 
generácia

1. 
generácia

prispôsobená
pre použitie 
na cestách

✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

✓ ✓

v 
180/55ZR17



 Dunlop doporučuje používať na dosiahnutie najlepšieho výkonu 
pneumatiky "nahrievače" pre všetky produkty. 

Bez "nahrievača" môže byť znížený záber a výdrž.

Pamätajte!



1) Závodné pneumatiky - t. j. automobilové závodné pneumatiky (označené "NIE PRE POUŽITIE NA 
CESTÁCH” alebo "LEN PRE ZÁVODY" alebo "PRE ZÁVODNÉ ÚČELY" alebo podobnými slovami) a 
motocyklové pneumatiky pre závodné účely musia byť vždy skladované pri teplotách nad 10°C 
(50°F). 

2) Pri teplote pod 10°C (50°F) zabráňte úderom a deformáciám pneumatiky, inak môže dôjsť k 
nenapraviteľnému poškodeniu (prasknutiu zmesi behúňa). 

3) Pneumatiky sa nikdy nesmú prepravovať pri teplote pod 10°C (50°F), aby nedošlo k poškodeniu 
počas prepravy. 

4) Pred nasadením/sňatím musia byť tieto závodné pneumatiky uskladnené v kontrolovanom 
prostredí pri minimálnej teplote 15°C (59°F) počas doby aspoň 24 hodín. 

5) Pokiaľ závodná pneumatika vykazuje praskliny zmesi behúňa, nesmie byť za žiadnych okolností
použitá. 

DOPORUČENIE PRE SPRÁVNE POUŽITIE, USKLADNENIE A ÚDRŽBU ZÁVODNÝCH PNEUMATÍK V 
CHLADNOM PROSTREDÍ

POZOR! Závodné pneumatiky používajú vysoko výkonné ingrediencie gumovej zmesi a 
preto je potrebná mimoriadna starostlivosť a zaobchádzanie pri vystavení nízkym teplotám 
[pod 10°C (50°F)]. Pri týchto teplotách má pneumatika zníženú pružnosť a pokiaľ sa s ňou 
nezaobchádza správne, môže dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu zmesi behúňa.

Technická poznámka


