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Goodyear reCharge konseptdekk – Vi gjør dekkbytte enkelt 

med tilpassede kapsler som fornyer dekkene 

Goodyear avduker sitt nyeste konseptdekk  
 

BRUSSELS 3. mars 2020 – Goodyear reCharge er et revolusjonerende konseptdekk som 

regenererer seg selv, og som kan tilpasse og endre seg etter individuelle mobilitetsbehov. 

 

«Goodyear vil at dekket skal være en enda sterkere bidragsyter for å oppfylle forbrukernes 

personlige mobilitetsbehov», sier Mike Rytokoski, direktør og markedsføringssjef hos 

Goodyear Europe. «Det var med dette for øyet at vi begynte å arbeide med et konseptdekk 

for fremtidens personlige og praktiske elektriske mobilitet.» 

 

reCharge-konseptet omfatter en rekke nyskapende funksjoner som er bygd opp rundt tre 

pilarer: 

  

Personlig 

• Kjernen i reCharge-konseptet er et fornybart og biologisk nedbrytbart 

slitebanemateriale  som kan fylles på med individuelle kapsler, noe som radikalt 

forenkler prosessen med å bytte dekk. Disse kapslene er fylt med et tilpasset, 

flytende materiale som lar slitebanen regenerere seg og lar dekket tilpasses seg over 

tid til vær- og føreforhold, veiforhold eller ganske enkelt hvordan du vil reise. Takket 

være kunstig intelligens kan det opprettes en førerprofil som den flytende materialet 

tilpasses til, og dermed generere en materialblanding skreddersydd for hver enkelt.  

 

Bærekraftig 

● Selve materialet vil være laget av et biologisk råmateriale, og vil bli forsterket med 

fiber, inspirert av et av de sterkeste materialene i verden – edderkoppsilke. Dette vil 

gjøre dekket både svært holdbart og 100 prosent biologisk nedbrytbart. 

 

Praktisk  

● I tillegg til at det forenkler prosessen med å bytte dekk radikalt ved hjelp av påfyllbare 

kapsler, vil slitebanen også støttes av en lett, ikke-pneumatisk ramme og en høy og 

smal form. Dette er en tynn, robust konstruksjon som krever lite vedlikehold, og som 

vil eliminere behovet for å opprettholde lufttrykk eller nedetid i forbindelse med 

punkteringer. 

 

«Goodyear reCharge er et konseptdekk uten kompromisser som støtter personlig tilpassede, 

bærekraftige og problemfri elektrisk mobilitet», konkluderer Sebastien Fontaine, ledende 

designer ved Goodyear Innovation Centre i Luxembourg. 
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Om Goodyear 

Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. Selskapet har omtrent 63 000 ansatte og produserer sine 
produkter på 47 anlegg i 21 land over hele verden. De to innovasjonssentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-
Berg i Luxembourg arbeider for å utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen 
både innen teknologi og kjøreegenskaper. Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyears produkter, kan du gå til 
www.goodyear.eu. 
 
Flere bilder er tilgjengelige i vårt digitale presserom på http://news.goodyear.eu.   

Du kan også følge oss på Twitter @Goodyearpress og bli med i vår ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  

http://www.goodyear.eu/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__news.goodyear.eu&d=DwMFAg&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=_Jhl8g0TQUGX1LlN7N_MmzZJlxVLJ_iUcoQtoJOORBc&m=YtsJk6zwU99Sd_0Y7EiGySn3312M6Y0Ty-vKDTbSbyU&s=bqOsmrA_7vWFxruWuQtYO1fcoLY0Ticeo9wwkneV5As&e=

