ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
април 2019 – Брюксел – стр. 1/2

Goodyear разширява границите на възможностите с новата
серия спортни автомобилни гуми Eagle F1 SuperSport за пътя
и пистата
•

Серията от три модела включва SuperSport, SuperSport R и SuperSport
RS

•

Иновативните технологии позволяват значителни подобрения в
спирачния път и времената за обиколка на пистата

•

Отговаря на нарасналото търсене в сегмента Ultra Ultra High
Performance (UUHP), като между февруари и ноември 2019 г. излизат 39
размера за автомобили в диапазона от Volkswagen Golf GTI до Porsche
911 GT2 RS

Goodyear пуска на пазара нова серия от три модела Ultra Ultra High Performance (UUHP)
гуми с марката Eagle F1 SuperSport, SuperSport R и SuperSport RS. Емблематичните
спортни гуми на Goodyear – гамата SuperSport – използват иновативни технологии и
материали, които позволяват значително подобрение на спирачния път и времето за
обиколка на пистата, без да се пренебрегват по-неосезаемите елементи на шофирането,
като например усещането при влизане в завой, при спиране и при приближаване на
границата на сцеплението.
Eagle F1 SuperSport се възползва от състезателния опит на Goodyear, за да осигури
превъзходно сцепление и контрол. Твърдите ребра на протектора осигуряват бърза смяна
на посоката, а широката затворена шарка на раменния блок гарантира добър контрол при
прехвърляне на натоварването в завоите. Супер стабилната конструкция на страницата
на гумата подобрява контрола допълнително, без да влошава комфорта на возене.
Въпреки че гумите са разработени предимно за сухи условия, Goodyear предлага
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иновативно решение за справяне с мокри настилки - комбинация от различни
конструктивни материали за оптимизираните за сухи настилки външни ребра и за трите
оптимизирани за мокри условия централни ребра. Това позволява на водачите безопасно
да вземат с висока скорост завоите на суха настилка и същевременно да разчитат на
добро спиране и контрол на мокра настилка.
25 размера Eagle F1 SuperSport ще бъдат пуснати на пазара между февруари и май 2019г.
с размери: диаметър от 18” до 21”, ширина от 205 до 305 mm и височина между 45 и 30.
Моделът Eagle F1 SuperSport е предназначен за горещи хечбеци като Volkswagen Golf
GTI, спортни седани като BMW M3 и Mercedes-AMG C63, както и за суперавтомобили за
ежедневна употреба като Porsche 911 Turbo.
Eagle F1 SuperSport R предлага още по-високи нива на сцепление и прецизност на
управлението както на пътя, така и на пистата. Нивата на сцепление са подобрени чрез
използване на материал с висок коефициент на триене, който гарантира изключително
сцепление на суха настилка, а отличната стабилност в завой се осигурява от мостовете
във вътрешния канал на протектора, които намаляват деформирането на блоковете на
протектора под въздействието на екстремни сили в завой. Прецизността на управление и
усещането за контакта с пътя също са подобрени допълнително чрез оптимизиране на
контактната зона на гумата за по-равномерно разпределение на натиска.
10 размера Eagle F1 SuperSport R ще бъдат пуснати на пазара между февруари и
ноември 2019 г. с размери: диаметър от 18” до 21”, ширина от 205 до 305 mm и височина
между 25 и 40. Моделът Eagle F1 SuperSport R е разработен за автомобили с подчертано
спортен характер, като например Volkswagen Golf Club sport, BMW M4 CS и Porsche 911
GT3.
Eagle F1 SuperSport RS е най-спортната гума на Goodyear, предназначена за върхово
представяне на пистата при запазване на възможността да се използва законно на пътя.
Високоспециализираният материал, създаден за състезания, осигурява максимални нива
на сцепление и работни характеристики в сухи условия. Два размера са пуснати на пазара
през март 2019 г. с размери 265/35 ZR20 и 325/30 ZR21.
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За Goodyear
Goodyear е един от най-големите производители на гуми в света. В компанията са заети около 64 000 души, а
дейността се извършва в 47 производствени бази в 21 страни по света. Двата центъра за иновации в Акрон,
Охайо и Колмар-Берг, Люксембург разработват най-съвременни продукти и услуги, задаващи стандартите за
технологичност и производителност в сектора. За повече информация относно компанията и продуктите
Goodyear, посетете www.goodyear.com/corporate.
За допълнителни снимки, посетете нашия онлайн нюзрум: http://news.goodyear.eu.
Можете също да ни следвате в Twitter @Goodyearpress и да се присъедините към нашата група
ThinkGoodMobility в LinkedIn.

