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Goodyear Eagle F1 SuperSport-serien får offentlig debut på
Geneva International Motor Show 2019
•

Goodyear SuperSport-dækserien er inspireret af racerløb og kan bruges
både på og uden for banen

•

Imødekommer det voksende Ultra Ultra High Performance-segment (UUHP)

Efter bekendtgørelsen sent sidste år præsenterer Goodyear nu virksomhedens flagskib på
Geneva International Motor Show 2019. Deltagere i motorshowet vil kunne opleve Goodyear
Eagle F1 SuperSport, Eagle F1 SuperSport R og Eagle F1 SuperSport RS.
Dækkene indeholder innovative teknologier og gummiblandinger, der giver betydelige
forbedringer i bremselængde og omgangstider uden at tilsidesætte mere uhåndgribelige
elementer af køreoplevelsen, som for eksempel feedback under turn-in, under bremsning og ved
acceleration.
Goodyear SuperSport-sortimentet
Hos Eagle F1 SuperSport er der trukket på Goodyears erfaringer med racerløb for at levere
enestående vejgreb og håndtering. Hurtig respons ved retningsskift er sikret gennem de stive
ribber i slidbanen, og et massivt lukket udvendigt mønster i dækkets skulder giver kontrol under
vægtoverførslen i svingene. Et ekstra stift design i dæksiden forbedrer håndteringen uden
unødigt spild af kørekomfort. Selv om dækket primært er udviklet til tørre forhold, har Goodyear
på innovativ vis sørget for gode egenskaber til våde forhold ved at benytte en kombination af
mange typer gummi, idet ydersektionerne er optimeret til tørre forhold, og tre sektioner i midten
er optimeret til våde forhold. På denne måde kan bilisterne køre sikkert gennem svingene med
større hastighed på tør vej uden at mangle den enestående bremsning og håndtering på våd vej.
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Eagle F1 SuperSport R øger vejgrebet og styrepræcisionen yderligere både på og uden for
banen. Vejgrebet er forbedret med et højfriktionsmateriale, der giver enestående vejgreb på tøj
vej, mens den fremragende kurvestabilitet sikres af broer i dækmønsterets inderste rille, der
reducerer deformering af mønsterblokkene ved de ekstreme kræfter, der opstår i kurverne.
Desuden er styrepræcision og vejrespons forbedret ved at optimere dækmønstret, så det har en
mere ensartet trykfordeling.
The Eagle F1 SuperSport RS er Goodyears mest race-orienterede dæk, og det er designet til
at flytte grænser på banen, samtidig med at det er lovligt til vejkørsel. Et specialudviklet
dækmateriale med oprindelse i racerløb giver enestående vejgreb og performance under tørre
forhold.

Om Goodyear
Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 64.000 personer og har 47
produktionssteder i 21 lande verden over. Virksomhedens to innovationscentre i Akron, Ohio, og Colmar-Berg,
Luxembourg arbejder målrettet på at udvikle state-of-the-art-produkter og tjenester, der sætter standarden for
teknologi og performance i industrien. For yderligere oplysninger om Goodyear og virksomhedens produkter, se
www.goodyear.com/corporate.

Du finder flere billeder i pressecenteret: http://news.goodyear.eu.
Du kan også følge os på Twitter @Goodyearpress og være med i vores ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.

