
 

 
 

NOTA DE IMPRENSA 

 
Goodyear volta a superar os limites com a nova gama Eagle F1 

SuperSport para estrada e circuito inspirada na competición 

• Gama com três níveis inclui SuperSport, SuperSport R e SuperSport RS  

• Tecnologias inovadoras permitem obter importantes melhorias nas distâncias de 

travagem e tempos por volta 

• Responde às necessidades do crescente segmento de Ultra Ultra High Performance 

(UUHP), com 39 referências que chegarão entre fevereiro e novembro de 2019, para 

equipar automóveis que vão do Volkswagen Golf GTI ao Porsche 911 GT2 RS 

Circuito de Ascari – Ronda. 9 abril de 2019 – A Goodyear anunciou o lançamento de uma nova 

gama formada por três pneus de Ultra Ultra High Performance (UUHP): Eagle F1 SuperSport, 

SuperSport R e SuperSport RS. Os pneus de referência da Goodyear, a gama SuperSport de alta 

performance, adotam tecnologias e compostos inovadores, que proporcionam melhorias significativas 

nas distâncias de travagem e na redução dos tempos por volta, sem negligenciar os elementos mais 

intangíveis da experiência de condução, como o feedback em curva e em travagem, e o permitir buscar 

os limites em cada traçado.  

O Eagle F1 SuperSport baseia-se na experiência em competição da Goodyear para proporcionar uma 

aderência e um comportamento superiores. A resposta nas mudanças de direção é assegurada através 

das nervuras rígidas da banda de rolamento, enquanto que o padrão exterior fechado e massivo, 

utilizado no ombro exterior, proporciona controlo durante as transferências de massa em curva. O 

desenho ultra rígido das paredes laterais melhora ainda mais o comportamento sem comprometer 

excessivamente o conforto de marcha. Ainda que desenvolvido, principalmente, para condições de piso 

seco, a Goodyear abordou de modo inovador a performance em piso molhado, através da introdução 

de uma combinação multicompostos, em que as secções exteriores otimizadas para seco estão 

emparelhadas com três segmentos centrais otimizados para piso molhado. Deste modo, os condutores 

podem aflorar com segurança os limites em curva em piso seco, ao mesmo tempo que ainda desfrutam 

de uma excecional performance de travagem e comportamento em molhado. 
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As primeiras 25 referências do Eagle F1 SuperSport chegarão ao mercado entre fevereiro e maio de 

2019, com diâmetros que vão de 18" a 21", larguras de 205 a 305 mm e perfis de 45 a 30. O Eagle F1 

SuperSport foi concebido para automóveis compactos desportivos de altas prestações, como o 

Volkswagen Golf GTI, berlinas de alto rendimento, como os BMW M3 e Mercedes-AMG C63, ou 

supercarros de uso diário, como o Porsche 911 Turbo. 

O Eagle F1 SuperSport R alcança um nível superior e incrementa ainda mais os níveis de aderência 

e precisión da direção em posta e fora dela. Os níveis de aderência em piso seco são melhorados 

mediante o uso de um composto de alta fricção, enquanto que uma excelente estabilidade em curva é 

obtida graças à utilização de pontes no sulco interior do desenho do piso, que reduzem a deformação 

dos respetivos blocos sob forças extremas em curva. A precisão da direção e o feedback também foram 

ulteriormente melhorados através da otimização do piso do pneu, para uma mais consistente 

distribuição da pressão.   

Do Eagle F1 SuperSport R chegarão 10 referências entre fevereiro e novembro de 2019, com diámetros 

desde de 18” a 21”, larguras de 205 a 305 mm e perfis de 25 a 40. O Eagle F1 SuperSport R foi 

desenvolvido para veículos focados na performance, como o Volkswagen Golf GTI Clubsport, o BMW 

M4 CS o o Porsche 911 GT3. 

O Eagle F1 SuperSport RS é o pneu da Goodyear mais orientado para uma utilização em circuito, 

concebido para alcançar os limites em pista, embora mantendo a homologação para estrada. Um 

composto de competição altamente especializado proporciona o máximo nível de aderência e 

performance em piso seco. Duas referências serão introduzidas em março de 2019, nas medidas 

265/35Z R20 e 325/30Z R21.  
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Sobre a Goodyear 

A Goodyear é uma das maiores empresas produtoras de pneus a nível mundial. Tem cerca de 64 000 empregados e fabrica 

os seus produtos em 48 instalações em 22 países em todo o mundo. Os seus dois centros de inovação, em Akron (Ohio) e 

em Colmar-Berg (Luxemburgo), esforçam-se por desenvolver produtos de última geração, que marcam o padrão da indústria 

em termos de tecnologia e desempenho.  

 

Para mais informações sobre a Goodyear e os seus produtos, visite www.goodyear.pt  
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