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Goodyears Eagle F1 Asymmetric 3 SUV Ultra-High Performance-dæk 

valgt af Alfa Romeo til den nye Stelvio 
 

København, den 8. maj 2017 – Goodyear bekendtgør, at virksomhedens Eagle F1 Asymmetric 3 

SUV Ultra-High Performance-dæk er blevet valgt som originaludstyr til den nye Alfa Romeo 

Stelvio, den første SUV fra den ikoniske italienske producent.  

Stelvio'en vil blive udstyret med Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV i dimensionerne 

235/65R17 104W, 235/60R18 103W og 235/55R19 101Y, hvilket alt sammen stemmer helt 

overens med Alfa Romeos traditioner for banebrydende design og state of the art-teknologi.  

Alle dækkene mærkes ’AR’ for at vise, at de er godkendt af Alfa Romeo som 

originaludstyr til deres biler. For at kunne levere en køreoplevelse i topklasse til 

Stelvio-førerne har Goodyear udviklet dækkene med fokus på den ultimative 

manøvreevne under alle forhold. Active Braking-teknologien og det nye Grip 

Booster-materiale leverer stærkt vejgreb, korte bremselængder og glimrende 

manøvreevne på våde og tørre veje. En ny, forstærket konstruktionsteknologi med lav vægt giver 

styrepræcision og slidstyrke samt bedre manøvreevne, kurveegenskaber, slidbaneslitage og 

brændstofeffektivitet  

Den nye Alfa Romeo Stelvio kan, når den er udstyret med Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, stole 100 

% på Goodyears nyeste, innovative UHP-dæk, der indholder fremragende teknologier, hvilket øger 

fornøjelsen ved sportskørsel og forstærker de helt unikke følelser, der er synonyme med Alfa 

Romeos "sjæl". 

"Det faktum, at Alfa Romeo har valgt Goodyear til at levere originaludstyr til deres SUV, er en 

bekræftelse af vores ekspertise inden for udvikling af skræddersyede dæk til bilproducentens nye 

flagskibskøretøj," siger Nick Harley, Managing Director OE Consumer EMEA hos Goodyear. "For 

at kunne leve op til de krav, der blev stillet af dette længe ventede køretøj, var vi nødt til at udvikle 

et dæk, som ville gøre Stelvio-førerne i stand til at sætte pris på fordelene ved en SUV samt til fuldt 

ud at kunne nyde Alfa Romeo-"sjælen".  

Om Goodyear 
Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 66.000 personer og har 48 produktionssteder i 21 

lande verden over. Virksomhedens to innovationscentre i Akron, Ohio og Colmar-Berg i Luxembourg arbejder målrettet på at udvikle 
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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.dk.  

http://www.goodyear.dk/

