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2019. gada Ženēvas starptautiskajā auto izstādē - Goodyear Eagle 

F1 SuperSport  

• Goodyear SuperSport ir sacīkšu iedvesmotas riepas, kas der gan trasē, gan 

uz šosejas 

• Tās ietilpst strauji augošajā ļoti augstas veiktspējas (Ultra Ultra High 

Performance, UUHP) segmentā 

Ženēvas 2019. gada starptautiskajā auto izstādē Goodyear izrāda savu flagmani – aizvadītā gada 

nogalē prezentētās UUHP riepas. Auto izstādes apmeklētāji varēs aplūkot Goodyear Eagle F1 

SuperSport, Eagle F1 SuperSport R un Eagle F1 SuperSport RS riepas. Riepās ir izmantotas 

novatoriskas tehnoloģijas un savienojumi, kas nodrošina ievērojami īsāku bremzēšanas ceļu un 

ātrāku apļa laiku, tajā pašā laikā neietekmējot citus rādītājus. 

Goodyear SuperSport riepu klāsts 

Eagle F1 SuperSport izmantota Goodyear sacensību riepu izstrādāšanas pieredze, rodot 

risinājumu vēl augstākai saķerei un vadāmībai. Atsaucīgas virziena maiņas tiek nodrošinātas ar 

stingrāku protektora ribu palīdzību, bet masīvs pleca joslas protektora zīmējums nodrošina 

kontroli slodzes pārneses laikā līkumos. Īpaši stingrs sānu malu dizains vēl vairāk uzlabo 

vadāmību, nemazinot braukšanas komfortu. Lai gan riepas sākotnēji tika izstrādātas sausam ceļa 

segumam, Goodyear ar inovatīvu pieeju ir veicis papildinājumus, kas nodrošina izcilu sniegumu 

arī uz slapja ceļa. Tas panākts, izmantojot vairāku savienojumu kombināciju, kas savieno sausam 

ceļa segumam domātas ārējas sekcijas ar trīs slapjam ceļa segumam paredzētām sekcijām 

centrālajā daļā. Tas sniedz iespēju braucējiem droši lielā ātrumā izbraukt līkumus uz sausa ceļa 

un vienlaikus nodrošina izcilu bremzēšanu un saķeri uz slapja seguma. 

Eagle F1 SuperSport R vēl vairāk palielina saķeri un vadāmības precizitāti gan uz ceļa, gan 

sacīkšu trases apstākļos. Izmantojot augstas frikcijas savienojumu, tiek nodrošināta ārkārtīgi laba 

saķere sausos apstākļos, savukārt stabilitāti pagriezienos sniedz tilti protektora raksta iekšējā 
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rievā, kas samazina protektora bloku deformāciju straujos līkumos. Optimizējot riepas pēdas 

nospiedumu un nodrošinot vienmērīgāku spiediena sadali, vēl vairāk uzlabota vadāmības 

precizitāte un atgriezeniskā saite. 

Eagle F1 SuperSport RS ir Goodyear vissportiskākā riepa, kas nodrošina maksimālu veiktspēju 

trasē un vienlaikus ir legāla lietošanai uz koplietošanas ceļiem. Īpašs sacensību automobiļiem 

radīts materiālu savienojums nodrošina maksimālu saķeri un sniegumu uz sausa ceļa seguma.  

Par Goodyear 

Goodyear ir viens no lielākajiem riepu ražošanas uzņēmumiem pasaulē. Kompānija nodarbina aptuveni 64 000 cilvēku, 

un tās izstrādājumi tiek ražoti 47 ražotnēs 21 pasaules valstīs. Tā divi jaunievedumu centri Akronā (Ohaijo) un Kolmārā-

Bergā (Luksemburgā) tiecas radīt vismodernākos produktus un pakalpojumus, kas nosaka nozares tehnoloģisko un 

veikuma līmeni. Plašāku informāciju par Goodyear un tā produktiem skatiet šeit: www.goodyear.com/corporate. 

Lai skatītu papildu attēlus, apmeklējiet tiešsaistes lasītavu:http://news.goodyear.eu.   

Sekojiet mums arī vietnē Twitter @Goodyearpress un pievienojieties mūsu kontam ThinkGoodMobility group vietnē 

LinkedIn. 
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