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Goodyeari rehvidega restaureeritud 1950ndate autonoomse 

ideeauto Golden Sahara II maailma-esmaesitlus 

Goodyear ja Klairmont Kollections esitlevad Genfi 2019. a rahvusvahelisel 

autonäitusel läbipaistvate Goodyeari rehvidega autot Golden Sahara II  

Goodyear esitles koostöös muuseumiga Klairmont Kollections Genfi 2019. a rahvusvahelisel 

autonäitusel restaureeritud autot Golden Sahara II.1950ndatel ja 60ndatel toodetud ikooniline 

tellimusauto Golden Sahara II oli üks esimesi autonoomseid ideeautosid, millele olid paigaldatud 

Goodyeari spetsiaalselt väljatöötatud läbipaistvad helendavad rehvid.  

„1950ndad ja 60ndad olid Goodyearile tugeva innovatsiooni aeg. Tegime koostööd liikuvuse 

pioneeridega, alates Kuu avastamisest kuni maismaa kiirusrekorditeni,” ütles Goodyeari 

Euroopa tarberehvide asepresident Henry Dumortier. „Goodyeari koostöö Golden Sahara II 

projektis oli meie esimene samm autonoomse liikuvuse tuleviku kujundamise alal.”  

Jim Streeti ja legendaarse tellimisel toodetud autode disainija George Barrise väljatöötatud 

Golden Sahara II oli platvorm uute elektroonikasüsteemide testimiseks. Auto kasutas 

lennundusest inspireeritud juhthooba kiirendamiseks, pidurdamiseks ja roolimiseks ning 

automaatset pidurisüsteemi, mis kasutas andureid võimalike objektide tuvastamiseks auto 

liikumisteel.  

Auto rehvid töötas välja Goodyear, kasutades läbipaistvat sünteetilist kummi Neothane, neil oli 

ka sisseehitatud valgustus, mis pani need helendama. See oli osa Goodyeari laiemast 

uurimistööst võimalike rehvide alal, mis aitaks suurendada nähtavust halbades 

ilmastikutingimustes või süttiksid automaatselt põlema, kui juht pidurdab. 

„Golden Sahara II on ainulaadne sõiduk ja osa Ameerika mootorsõidukite ajaloost,” ütles 

Chicagos Illinoisis asuva enam kui 300 klassikalise ja tellimisel toodetud sõidukiga muuseumi 

Klairmont Kollections asutaja ja omanik Larry Klairmont. „Mu meeskonnal ja minul on hea meel, 
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et saime teha koostööd Goodyeariga, et see ikooniline sõiduk Genfi 2019. a rahvusvaheliseks 

autonäituseks taas ellu äratada.”   

Oma kõrgpunktis sõitis Golden Sahara II turneedel üle kogu Ameerika Ühendriikide, seda näidati 

televisioonis ja filmides. Seejärel seisis see ligemale 50 aastat garaažis, kuni Klairmont 

Kollections sõiduki 2018. aasta mais Mecum Auctionsi autooksjonil ära ostis. Golden Sahara II 

restaureeriti ettevõtete Speakeasy Customs ja Classics in Chicago abiga ja seda esitleti Genfis 

Goodyeari poolt uuesti valmistatud nelja läbipaistva rehviga. 

„Meil on suur au, et saime taas olla partner Golden Sahara II projektis,” lisas Dumortier. 

„Avastamine ja innovatsioon on jätkuvalt Goodyeari tegevuse südames. Osalemine projektides 

nagu Golden Sahara II ja ideerehvid, mida me Genfis esitleme, annavad meile võimaluse oma 

kujutlusvõimel lennata lasta ning kujutada ette võimalikke tulevikutooteid ja -teenuseid.”  

Teave Goodyeari kohta 

Goodyear on üks maailma suurimaid rehvitootjaid. Ettevõttes töötab ligikaudu 64 000 inimest ja tooteid valmistatakse 

rohkem kui 47 tehases, mis asuvad 21 riigis üle kogu maailma. Ettevõtte kahes innovatsioonikeskuses Akronis 

(Ohios) ja Colmar-Bergis (Luksemburgis) töötatakse tehnika viimase sõna järgi välja teenuseid ja tooteid, mis on 

tehnoloogia ning tööomaduste poolest eeskujuks kõigile selles valdkonnas tegutsejatele. Lisateavet Goodyeari ja 

Goodyeari toodete kohta leiate aadressilt www.goodyear.com/corporate. 

Rohkem pilte on saadaval veebiuudistes aadressil: http://news.goodyear.eu.   

Samuti leiate meid Twitteris @Goodyearpress  

Teave Klairmont Kollectionsi kohta 

Klairmont Kollections on eraomandis olev muuseum Chicagos. Hiljuti rahvale avatud Klairmont Kollectionsi 9290 

ruutmeetrisel muuseumipinnal näidatakse 300 eklektilist autot. Sõidukite seas on mudelid alates sajandivahetuse 

autodest kuni ainulaadsete ajalooliste autodeni nagu Golden Sahara II.  Kuni 250 istekohaga privaatse üritustealaga 

Klairmont on ideaalne koht autoentusiastidele, ekskursioonirühmadele või ettevõtete üritustele.  

Veebisait: www.klairmontkollections.com  

Twitter: @klairmont_kars   

Päringud: info@klairmont kollections    
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