
 

 

 
Goodyear и Европейското Първенство по Камиони на FIA 

стартират сезон 2019  

 

Всички участници ще се състезават изключително с 

тежкотоварни гуми Goodyear за следващите три години 

 

София, 22 май, 2019 г. - С началото на сезона 2019, Goodyear потвърждава дългосрочния 

си ангажимент към състезанията за камиони. Goodyear има честта да разшири 

партньорството си с Международната Автомобилна Федерация (FIA) като изключителен 

доставчик на гуми за Европейското Първенство по Камиони на FIA за още три години, до 

2021 г. 

Първият кръг се провежда в Мизано, Италия, на 26 май и отново ще видим камиони за 5,5 

тона с мощност от 1500 конски сили, които достигат скорост до 160 км/ч, като 

високоскоростна спортна кола. 

Всички участници ще се състезават изключително със специално разработените гуми 

Goodyear Truck Racing. Разширеното партньорство с FIA и Европейската асоциация за 

товарни автомобили (ETRA) предлага възможност да се демонстрират иновативни 

технологични възможности и да се тестват новите гуми за камиони в предизвикателни и 

конкурентни условия.  

„Много сме горди, че продължаваме да се ангажираме към състезанията за камиони, 

които започнаха преди 15 години. Специалните гуми, които произвеждаме за 

състезания, имат две цели - преди всичко осигуряването на експлоатация на камиони с 

висока скорост във всички условия - предлагащи грандиозни състезания. Второ, те 

демонстрират качеството на стандартните гуми за камиони, тъй като всички 

състезателни гуми използват каркаси, като тези, които се използват ежедневно по 

европейските пътища”, каза Дейвид Анкарт, Вицепрезидент на тежкотоварни гуми на 

Goodyear Европа. 

 

 

 



 

 

 

Гуми Goodyear Truck Racing  

 

Гумите Goodyear Truck Racing се произвеждат по размер 315/70R22.5, като се използва 

подобен стандарт за гуми Goodyear. Каркасата е модифицирана, включва възможности за 

охлаждане и увеличена странична твърдост за изпълнение в най-тежките условия на 

състезания. 

Гумите Goodyear Truck Racing имат също така специално проектиран протектор, който 

осигурява много високо ниво на сцепление, както в сухи, така и в мокри условия. В 

комбинация с асиметричен дизайн на рамото и периферни канали, съставът на протектора 

осигурява постоянно повишена производителност за всички водачи и всички писти. 

Допълнителна характеристика на гумите Goodyear Truck Racing е RFID, която дава на всяка 

гума уникална идентичност, която позволява на FIA да следи всяка гума, за да гарантира, 

че всички екипи спазват правилата за състезателния номер и използването. 

 

Програма на Европейското Първенство по Камиони на FIA 2019 

 

Мисано, Италия              25 – 26 Май 

Hungaroring, Унгария  22 – 23 Юни 

Slovakia Ring, Словакия  6 – 7 Юли 

Нюрбургринг, Германия  20 – 21 Юли 

Мост, Чехия               31Август – 1 Септември 

Золдер, Белгия   14 - 15 Септември 

Льо Ман, Франция   28 - 29 Септември 

Ярама, Испания   5 – 6 Октомври 

 

 

 

 


