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„Eagle F1 Asymmetric 5“ – patobulintos savybės užtikrina
komfortišką vairavimą
„Goodyear“ sukūrė naujos kartos Ultra High Performance (UHP) padangas „Eagle F1
Asymmetric 5“ – aukščiausios kokybės įvairioms kelio dangoms tinkančias vasarines padangas.
Panaudojant inovatyvias technologijas buvo pagerinti stabdymo šlapiame kelyje ir valdymo
sausame kelyje rodikliai, važiavimo komfortas išliko nepakitęs.
Pagrindinis sėkmės raktas – itin kokybiškas gumos mišinys, taip pat padidintas sąlyčio su keliu
plotas, kuris paprastai būdingas trasose naudojamoms padangoms. Dėl pastarosios savybės
stabdymo kelias šlapiame kelyje yra 4 proc. trumpesnis lyginant su „Eagle F1 Asymmetric 3“. 1
„Goodyear“ stengėsi optimizuoti automobilio valdymą mažinant protektoriaus rašto įlinkį. Dėl to
automobilio valdymas posūkyje tapo lengvesnis, užtikrintas aukštas sukibimo lygis ir
efektyvumas, lygus pagreitėjimas. Visos šios savybės pagerina vairavimą sausame kelyje, taip
pat vairavimas tampa efektyvesnis ir teikiantis daugiau pasitikėjimo.
Iki sekančių metų gegužės mėnesio bus pristatytas 51 SAV, dar 10 bus pristatyta 2019 m.
antroje pusėje. Rinkai bus pristatyti 17–22 colių skersmens, 205–315 mm pločio ir 50–25 profilio
padangos, jos bus skirtos įvairiems „Volkswagen Golf“ modeliams, taip pat tokių prabangių
automobilių kaip C klasės „Mercedes“ ir BMW 3 modeliams bei standartiniams „Porsche 911“.
Nuo 2012 m. „Goodyear“ fiksuoja stabilų kasmetinį 8,3 proc. augimą 17 colių padangų
asortimente ir aukštesniame UHP padangų segmente. Dabartiniais skaičiavimais, šios padangos
sudaro 22 proc. visų vasarinių padangų.2 Prognozuojama, kad pardavimai aukštesnio lygio
transporto priemonių segmente padidės nuo 17,5 iki 18,2 proc. 2023 m.3
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UHP padangų paklausa nuo 2012 m. šiaurės rytų ir pietryčių Europoje plečiasi 18–25 proc. per
metus, dėl to „Eagle F1 Asymmetric 5“ svarba rinkoje tik dar labiau didėja.4

Apie „Goodyear“
„Goodyear“ yra viena iš didžiausių padangas gaminančių bendrovių pasaulyje. Joje dirba apie 64 tūkstančiai žmonių,
o gamyba vyksta 48 gamyklose, kurios yra 22 pasaulio valstybėse. Bendrovės naujovių kūrimo centrai Akrone (Ohajo
valstija, JAV) ir Kolmar Berge (Liuksemburgas) kuria moderniausius produktus bei paslaugas, kurie tampa naujais
padangų pramonės etalonais. Daugiau informacijos apie „Goodyear“ ir jos produktus rasite interneto svetainėje
https://www.goodyear.eu/corporate_emea/.
Papildomi paveikslėliai pateikti mūsų internetinių naujienų puslapyje: http://news.goodyear.eu.
Sekite mus „Twitter“ @Goodyearpress ir prisijunkite prie „ThinkGoodMobility“ grupės „LinkedIn“ svetainėje.
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