
 
 

PRANEŠIMAS 

SPAUDAI 

2019 m. kovas 

„Goodyear“ padangos pritaikytos koncepciniam autonominiam 

automobiliui „Golden Sahara II“  

2019 m. tarptautinėje Ženevos automobilių parodoje „Goodyear“ ir „Klairmont 

Kollections“ pristatė restauruotą 6-ojo dešimtmečio automobilį „Golden Sahara II“ su 

peršviečiamomis „Goodyear“ padangomis. Pagal užsakymą pagamintas legendinis 

automobilis „Golden Sahara II“ buvo vienas iš pirmųjų koncepcinių autonominių 

automobilių.  

Išskirtinai jam „Goodyear“ pagamino permatomas švytinčias padangas.  

„6-ąjį ir 7-ąjį dešimtmečiais „Goodyear“ intensyviai diegė naujoves. Bendradarbiavome su 

mobilumo technologijų pionieriais visose srityse – nuo Mėnulio tyrinėjimų iki greičio rekordų, – 

sakė „Goodyear Europe“ vartotojų skyriaus viceprezidentas Henris Dumortjeras. – Prisidėjusi 

prie „Golden Sahara II“ projekto, „Goodyear“ žengė pirmuosius žingsnius autonominio mobilumo 

srityje.“  

Džimas Strytas ir legendinis pagal užsakymą gaminamų automobilių dizaineris Džordžas 

Barisas sukūrė „Golden Sahara II“ kaip platformą, skirtą išbandyti naujas elektronikos sistemas. 

Akceleratoriaus, stabdžių ir vairo valdymo svirtys priminė orlaivių technologijas, o automatinėje 

stabdymo sistemoje panaudoti jutikliai, aptinkantys galimas kliūtis automobilio kelyje.  

Automobilio padangas „Goodyear“ pagamino iš peršviečiamos sintetinės gumos, kurios švyti dėl 

padangos viduje sumontuoto apšvietimo. Įgyvendindama šį projektą ir vykdydama kitus tyrimus, 

kompanija bandė išsiaiškinti, ar įmanoma panaudoti padangas, kurios pagerintų matomumą 

prastomis oro sąlygomis arba šviestų vairuotojui paspaudus stabdžius. 

Čikagoje, Ilinojuje, esančio muziejaus „Klairmont Kollections“, kuriame saugoma 300 klasikinių 

bei pagal užsakymą gamintų automobilių, įkūrėjas ir savininkas Laris Klairmontas sakė: „Golden 

Sahara II“ yra unikalus automobilis, įeinantis į JAV automobilių istoriją. Aš ir mano komanda 
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didžiuojamės, kad kartu su „Goodyear“ galėjome prikelti šį legendinį automobilį 2019 m. 

tarptautinei Ženevos automobilių parodai.“   

Savo klestėjimo laikais „Golden Sahara II“ leidosi į turą po Jungtines Valstijas ir buvo rodomas 

per televiziją bei filmuose. Vėliau automobilis beveik 50 metų laukė garaže iki 2018 m. gegužės 

mėnesio, kai „Mecum Auctions“ renginyje jį įsigijo „Klairmont Kollections“. „Golden Sahara II“ 

restauruotas Čikagoje padedant „Speakeasy Customs and Classics“ ir pristatytas Ženevoje su 

naujomis, iš specialios peršviečiamos medžiagos pagamintomis „Goodyear“ padangomis.  

H. Dumortjeras pridūrė: „Mums didelė garbė dar kartą prisidėti prie „Golden Sahara II“ projekto. 

„Goodyear“ nuolat skiria didžiausią dėmesį atradimams ir inovacijoms. „Golden Sahara II“, 

Ženevoje pristatytos koncepcinės padangos ir kiti panašūs projektai suteikia galimybę pasitelkti 

fantaziją ir įsivaizduoti ateities gaminius bei paslaugas.“  

Apie „Goodyear“ 

„Goodyear“ yra viena didžiausių padangas gaminančių bendrovių pasaulyje. Joje dirba apie 64 tūkst. žmonių, o 

gamyba vyksta 47 gamyklose, kurios yra 21 pasaulio šalyje. Bendrovės naujovių kūrimo centrai Akrone (Ohajo 

valstija, JAV) ir Colmar-Berge (Liuksemburgas) kuria moderniausius produktus ir paslaugas, kurie tampa naujais 

padangų pramonės technologijų etalonais. Daugiau informacijos apie „Goodyear“ ir jos produktus rasite interneto 

svetainėje www.goodyear.com/corporate. 

Daugiau nuotraukų rasite internetinėje naujienų svetainėje: http://news.goodyear.eu.   

Taip pat galite sekti mus tinkle „Twitter“: @Goodyearpress  

Apie „Klairmont Kollections“ 

„Klairmont Kollections“ yra privatus muziejus Čikagoje. Apie 9 300 kv. m užimančiame muziejuje, kurio durys neseniai 

atvertos visuomenei, demonstruojama 300 eklektiškų automobilių. Čia galima rasti ir amžių sandūroje pagamintų 

transporto priemonių, ir tokių unikalių istorinių automobilių kaip Golden Sahara II.  Šalia įrengtoje privačioje renginių 

salėje telpa iki 250 žmonių, todėl „Klairmont Kollections“ puikiai tinka automobilių entuziastų ir įmonių renginiams bei 

ekskursijų grupėms.  

Svetainė: www.klairmontkollections.com  
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