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SealTech, Goodyears seneste udvidede 

mobilitetsløsning, valgt til den helt nye Volkswagen 

Arteon 
  

København, 16. august 2017 – Goodyear annoncerer, at det prisbelønnede,1 

ultrahøjtydende Eagle F1 Asymmetric 3-dæk, der er udstyret med Goodyears nyeste 

SealTech-teknologi, er blevet akkrediteret af VW som originalt udstyr på den nye Arteon. 

SealTech er Goodyears nyeste udvidede mobilitetsløsning, der er 

baseret på en forseglingsteknologi til efter lapningen. SealTech lapper 

punkteringer på op til 5 mm i diameter i dækkets køreflade, hvilket 

giver en fremragende og afbalanceret køreperformance. SealTech-

mærket vil være synlig på dækkets sidevæg. 

“Vi er stolte af at kunne udvide vores portefølje og introducere Goodyear SealTech på den 

nye VW Arteon. Der er en voksende interesse for udvidede mobilitetsløsninger både fra 

bilproducenter og forbrugere, og vi investerer løbede i udvikling af teknologier som SealTech 

for at leve op til denne efterspørgsel”, udtaler Nick Harley, Managing Director OE Consumer 

Goodyear EMEA.  

Den nye Volkswagen Arteon er en firedørs fastback, der imponerer med sit innovative, men 

også praktiske design. For at give en førsteklasses køreoplevelse vil bilen være udstyret med 

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3-dæk i størrelse 225/55R17 97W og 245/45R18 96W med 

den nye Goodyear SealTech-teknologi.  

 

 

 

Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 65.000 personer og har 47 
produktionssteder i 21 lande verden over. Virksomhedens to innovationscentre i Akron, Ohio og Colmar-Berg i Luxembourg 
arbejder målrettet på at udvikle state-of-the-art-produkter og tjenester, der sætter standarden for teknologi og performance i 
industrien.  
 
For yderligere oplysninger om Goodyear og virksomhedens produkter, se www.goodyear.eu.  
Du finder flere billeder i pressecenteret: http://news.goodyear.eu.   
Du kan også følge os på Twitter @Goodyearpress og være med i vores ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  

                                                 
1 Vundne tests og podiepladser inkluderer, men er ikke begrænset til: Auto Bild allrad nummer 4, marts og april 2017 (testvinder); Sport Auto 

(DE) nummer 5-2016, 15. april 2016 (testvinder); Auto Zeitung (DE) nummer 6, 24. feb. 2016 (podieplads) 
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