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1950’li yılların efsanevi otonom aracı 

Golden Sahara II, Goodyear lastikleriyle 

yenilendi 
 

Goodyear ve Klairmont Kollections, yeniden dizayn edilen otonom 

Golden Sahara II aracını yarı saydam Goodyear lastikleriyle 2019 

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkarttı. 

 

Klairmont Kollections ile iş birliği yapan dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, Golden 

Sahara II’yi 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Şovu’nda tüm katılımcılara sundu. Özel olarak 

üretilmiş olan 1950’li ve 60’lı yılların ikonik otomobili, otonom araçların öncülerinden olarak 

biliniyor ve araçta Goodyear tarafından tasarlanmış parlak ve yarı saydam lastikler yer alıyor. 

Goodyear Avrupa Tüketicileri Müdür Yardımcısı Henry Dumortier; “1950’li ve 60’lı yıllar 

Goodyear’da yoğun inovasyon çalışmalarının gerçekleştiği dönemlerdi. Ayın keşfedilmesinden 

kara yollarındaki hız rekorlarına dek birçok alanda öncü olan firmalarla ortaklıklar geliştirdik. 

Goodyear’ın Golden Sahara II projesi için yaptığı iş birliği, otonom hareket kabiliyeti alanında 

geleceği şekillendirmek için attığımız ilk adımdı” diye konuştu.  

Jim Street ve efsanevi araç tasarımcısı George Barris tarafından geliştirilen Golden Sahara II, 

yeni elektronik sistemlerin test edileceği bir platform olarak öne çıkıyor. Kontrol sistemi, 

hızlanma, fren ve sürüş hâkimiyeti özelikleri açısından uçaklardan ilham alınarak tasarlanan 

kumanda kolundan oluşuyor ve yol üzerindeki olası nesneleri fark eden sensörler kullanılarak 

tasarlanmış otomatik fren sistemi bulunuyor.  

Bu aracın lastikleri Goodyear tarafından sentetik kauçuğun yarı saydam formu olan Neothane 

kullanılarak geliştirildi ve lastiklerin parlamasını sağlayan iç ışıklandırma sistemi bulunuyor. 

Lastiklerin kötü hava koşullarında da görünür olması ya da sürücü frenlere bastığından ışıkların 

yanacağı şekilde bağlantıların yapılabilmesi açısından bu proje özellikle Goodyear için lastiklerin 

fizibilitesi konusunda geniş kapsamlı araştırmalar gerektiren bir çalışma olarak yer alıyor. 

Chicago’da bulunan ve 300 klasik ve özel yapım araca ev sahipliği yapan Klairmont Kollections 

Müzesi’nin sahibi ve kurucusu Larry Klairmont; “Golden Sahara II eşi benzeri olmayan bir 

arabadır ve Amerikan otomobil tarihinin bir kısmıdır. Ekibim ve ben, 2019 Cenevre Uluslararası 

Otomobil Şovu için Goodyear ile iş birliği yaparak bu ikonik otomobili tekrar yaşama 

döndürmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu. 



                                                                                                                                                            
 

 

Golden Sahara II, popüler olduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’ni dolaştı, televizyonda 

ve filmlerde yer aldı. Klairmont Kollections Mayıs 2018’deki Mecum açık artırmasında satın 

alana kadar 50 yıl boyunca bir garajda bekledi. Golden Sahara II, Chicago’da bulunan özel ve 

klasik araç firması Speakeasy Customs and Classics tarafından restore edildi ve Goodyear 

tarafından geliştirilen dört yeni Neothane lastikle birlikte Cenevre’de sergilendi.  

Dumortier sözlerine şunları ekledi “Bir kez daha Golden Sahara II projesinin bir parçası 

olmaktan büyük gurur duyduk. Keşif ve inovasyon Goodyear’ın çalışmalarının esasını 

oluşturmaya devam ediyor. Golden Sahara II gibi projelerde çalışmak ve Cenevre’de 

sergilediğimiz gibi konsept lastikler üretmek, hayal gücümüzü geliştirmek ve geleceğe yönelik 

ürünlerle ilgili vizyonumuzu artırmak açısından bize eşsiz fırsatlar sunuyor”. 

 

 

 

Goodyear Tire & Rubber Şirketi Hakkında: 

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden biri olan Goodyear, günümüzde küresel platformda 21 ülkedeki 

47 tesisinde üretim yapmakta ve 64.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Goodyear’ın Akron, Ohio ve 

Colmer-Berg, Lüksemburg’da bulunan iki İnovasyon Merkezi, sektörün performans standartlarını 

belirleyen teknoloji harikası ürün ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır. Şirket, ürünler ve küresel 

operasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.goodyear.eu/corporate_emea/ adresini 

ziyaret edebilirsiniz. 
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