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BFGOODRICH® lancerer ny serie af  
lastvogns- og busdæk på Solutrans 

 
BFGoodrich, som i mere end 100 år har indtaget en førerposition i verden på markedet for offroaddæk, 
lancerer nu en ny serie af lastvogns- og busdæk i Europa. Den Europæiske lancering markerer 
BFGoodrich lastvognsdæks indtog som et globalt mærke med verdensomspændende dækning og 
omfatter serviceydelser og support til alle lastvognsejere. Den nye serie vil kunne fås i starten af 2018 og 
omfatter dæk målrettet alle segmenter på markedet for lastvogns- og busdæk: langturskørsel, regional 
kørsel, kørsel på vej/offroad og bykørsel, på alle årstider. 
 
BFGoodrich begyndte at lave dæk i Akron, Ohio i USA i 1870 og har solgt lastvognsdæk i mere end 80 år. 
Mærket er nu solidt funderet over hele verden på markedet for lastvognsdæk med et salg på over 1,6 
millioner dæk om året - overalt undtagen i Europa. Denne melding fuldender billedet og bebuder 
BFGoodrichs indtog som et globalt mærke med person- og varevognsdæk, 4x4-dæk og lastvognsdæk! 
 
Den nye serie på 53 dæk til styre-, træk- og traileraksler produceres i Europa, til europæiske flåder på 
europæiske veje, og er udformet til at opfylde slutbrugernes behov. Den nye dækserie, der fås til fire 
fælgdiametre – 15”, 17.5”, 19.5” og 22.5”, dækker lastvogne i alle de vigtigste segmenter, og for at 
opretholde greb og fremkommelighed uanset vejrforholdene er alle dækkene M+S- og/eller 3PMSF-
mærkede. 
 

• BFGoodrich Route Control:  dæk med sikre og holdbare præstationer udformet til flåder, der 
transporterer stykgods. Dækket Route Control kan mønsteropskæres og regummieres for at 
reducere prisen pr. kilometer. Det er udformet til flåder og specielt tilpasset deres behov med 
brede fordæk til styreakslen i serie 60 til optimering af nyttelastvolumen. 

• BFGoodrich Cross Control:  solide dæk med fremragende greb til byggeaktiviteter, som er 
blevet testet på afrikanske baner under barske forhold. Den solide karkasse er standard og 
dækket kan regummieres. 

• BFGoodrich Urban Control:  sikre og støjsvage dæk specielt til busser med ekstra beskyttelse 
af dæksiden. Dækkene er udstyret med RFID-chip, der letter lagerstyring, sporing og 
vedligeholdelse af dækkene. 
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Ved lanceringen på Solutrans er det ikke kun dækkene, der præsenteres, men også serviceydelser og 
support til lastvogns- og flådeejere, hvoraf de fire mest fremtrædende er: 
 

� Den nye serie af BFGoodrich lastvognsdæk kan regummieres og mønsteropskæres. 
� BFGoodrich har så stor tillid til produktet, at den nye serie lanceres i 2018 med en 100 procent 

tilfredshedsgaranti – for de første 100 dages brug. 
� BFGoodrich Good Project – hjælper lastvognsejere med at starte deres egen virksomhed, hvor 

en ny virksomhed har mulighed for at vinde et sæt med 6 dæk til deres lastvogn hver tredje 
måned. 

� Fra Baja til Dakar og med mere end 200 sejre i mesterskaber er motorsport og racerløb en del af 
BFGoodrichs DNA. I 2018 bliver BFGoodrich officiel dækleverandør1 til den nye Formula Truck 
serie i et samarbejde med Renault Trucks. 

 
BFGoodrichs nye dæktilbud til lastvogne lanceres i og kan købes fra januar 2018 i hele Europa gennem 
mere end 3.000 specialiserede forhandlere. 
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1 BFGoodrich® Route Control standarddæk – 385/55 R 22.5 for/315/70 R 22.5 træk 

 


