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Goodyeari uue Eagle F1 SuperSport sarja esmatutvustus Genfi
2019. aasta rahvusvahelisel autonäitusel
•

Goodyeari SuperSport sari on võidusõitudest inspireeritud rehvid maanteeja ringrajasõiduks

•

Suunatud kasvavale Ultra Ultra High Performance (UUHP) segmendile

Pärast möödunud aasta teadaannet esitleb Goodyear Genfi 2019. aasta rahvusvahelisel
autonäitusel oma tippsoorituseks disainitud rehvide lipulaeva. Autonäituse külastajatele
tutvustatakse rehve Goodyear Eagle F1 SuperSport, Eagle F1 SuperSport R ja Eagle F1
SuperSport RS.
Rehvid kasutavad uuenduslikke tehnoloogiaid ja rehvisegusid, mis parandavad oluliselt
pidurdusmaad ja ringiaegu tegemata kompromisse olulistes sõiduelamuse komponentides nagu
tagasiside pööramisel, pidurdamisel ja kiirendamisel.
Goodyear SuperSport sari
Eagle F1 SuperSport võtab aluseks Goodyeari võidusõidukogemused, et pakkuda paremat
pidamist ja juhitavust. Jäigad protektoriribid tagavad hea reaktsiooni suunamuutustele ning
massiivne suletud välismuster rehvi õlal tagab kontrolli koormuse ülekandmisel kurvides. Ülijäik
külgseina konstruktsioon parandab veelgi enam juhitavust ilma sõidumugavust ohverdamata.
Kuigi rehvid on välja töötatud peamiselt kuivade olude jaoks, lähenes Goodyear uuenduslikult ka
sooritusvõimele märgades oludes, töötades välja mitme rehvisegu kombinatsiooni kuivades
oludes sõitmiseks optimeeritud välisosadega ja kolme märgades oludes sõitmiseks optimeeritud
kesksegmendiga. Tänu sellele saavad juhid võtta ohutumalt kurve kuivadel teedel ning kasutada
samuti rehvide erakorralist sooritusvõimet märgades oludes pidurdamisel ja juhtimisel.
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Eagle F1 SuperSport R suurendab veelgi enam pidamist ja juhtimistäpsust rajal ja teedel.
Pidamist suurendab kõrge haarduvusega rehvisegu, mis tagab erakorralise pidamise kuivades
oludes ning protektori mustri sisesoones olevad sillad annavad suurepärase stabiilsuse
kurvides, vähendades turviseplokkide deformatsiooni äärmuslike jõudude tagajärjel kurvides.
Juhtimistäpsuse ja tagasiside parandamiseks on optimeeritud rehvi kokkupuutepinda, et tagada
ühtlasem survejaotus.
Eagle F1 SuperSport RS on Goodyeari kõige rohkem võidusõidule orienteeritud rehv, mis on
konstrueeritud piiride purustamiseks võidusõidurajal, olles samal ajal siiski tänavalegaalne.
Äärmiselt spetsialiseeritud, kõrgelt võidusõidule spetsialiseerunud rehvisegu tagab parima
pidamise ja sooritusvõime just kuivades oludes.

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, ning ühinege meie LinkedIni grupiga ThinkGoodMobility.

