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Naujoji „Goodyear Eagle F1 SuperSport“ debiutuoja tarptautinėje 

Ženevos automobilių parodoje 

Šių metų tarptautinėje Ženevos automobilių parodoje „Goodyear“ pristatys didelio 

efektyvumo padangas – asortimento flagmaną, kurio išleidimo buvo laukiama nuo praeitų 

metų pabaigos. Parodos lankytojams bus pademonstruotos „Goodyear Eagle F1 

SuperSport“, „Eagle F1 SuperSport R“ ir „Eagle F1 SuperSport RS“.  

Šių padangų gamyboje buvo naudojamos inovatyvios technologijos ir mišiniai, padedantys 

gerokai sutrumpinti stabdymo kelią bei pagerinti rato apvažiavimo laiką neatsisakant vairavimo 

pranašumų, kuriuos sunkiau išmatuoti – atsako posūkiuose, stabdant ir priartėjus prie 

pajudėjimo momento. 

Asortimentas „Goodyear SuperSport“ 

Remdamasi savo patirtimi lenktynėse, „Goodyear“ sukūrė ypač gerai su kelio danga 

sukimbančias ir valdomas padangas „Eagle F1 SuperSport“. Standžios protektoriaus briaunos 

užtikrina stabilumą keičiant kryptį, o didžiulis uždaras išorinis raštas ant padangos peties padeda 

išlaikyti kontrolę keičiantis apkrovai posūkiuose. Standžios šoninės sienelės dar labiau pagerina 

valdymą nemažindamos važiavimo komforto. Šios padangos skirtos važiuoti sausomis sąlygos, 

tačiau „Goodyear“ naujoviškai pritaikė padangas šlapiam keliui panaudodama kelių dalių mišinį – 

sausam keliui optimizuotos išorinės dalys suderintos su centriniais segmentais, kurie pritaikyti 

šlapiai dangai. Šiame produkte puikiai suderintos greito važiavimo posūkiuose galimybės, 

efektyvus stabdymas bei optimalus automobilio valdymas ant šlapios dangos. 

„Eagle F1 SuperSport R“ dar geriau sukimba su kelio danga ir padidina vairavimo tikslumą tiek 

kelyje, tiek trasoje. Siekiant pagerinti sukibimą, panaudotas didelę trintį atlaikantis mišinys, 

puikiai sukimbantis sausame kelyje, o protektoriaus rašto tilteliai ant vidinio griovelio sumažina 

protektoriaus blokų deformaciją, kuri susidaro dėl didelės jėgos posūkiuose. Siekiant optimizuoti 
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padangos sąlyčio plotą, kuris yra būtinas subalansuotam slėgio paskirstymui, buvo dar labiau 

pagerinti vairavimo tikslumo ir reagavimo rodikliai.  

„Eagle F1 SuperSport RS“ yra lenktynėms pritaikytos „Goodyear“ padangos, padedančios 

siekti geriausių rezultatų trasoje, tačiau taip pat tinkamos naudoti ir kelyje. Aukštos kokybės 

specialiai lenktynėms skirtas gumos mišinys suteikia išskirtinį sukibimą ir valdymo lygį, kai kelias 

sausas.  

 

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 ir prisijungti prie mūsų grupės „ThinkGoodMobility“ tinkle 

„LinkedIn“.  

http://www.goodyear.com/corporate
http://news.goodyear.eu/

