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Goodyear tilbyder mere stille kørsel med sommersortimentet 

SoundComfort 

Goodyears SoundComfort-teknologi reducerer kabinestøjen med fire decibel1 i 

gennemsnit sammenlignet med dæk uden skum. 

Goodyear præsenterer sit nye sommerdæksortiment, SoundComfort, i 23 dimensioner. Efter 

vellykket implementering af teknologien i sommersortimentet tilbyder Goodyear nu forbrugerne 

sommerdæk med SoundComfort-teknologi.  

En mere stille køretur er en mere behagelig køretur. Der er imidlertid mange elementer, der skaber 

støj i kabinen; vind, kørehastighed, vejforhold, motor- og karosseristøj så vel som dækkene. Når 

man vil reducere kabinestøjen, er dækkene en af de mest økonomiske og mindst vægtforøgende 

metoder sammenlignet med andre løsninger som f.eks. 

ophængningssystemet. 

En af hovedkilderne til dækstøj er kavitetsresonansen, 

som dannes af luftvibrationer, der overføres til bilens 

karosseri. Goodyears SoundComfort-teknologi 

reducerer netop denne kavitetsresonans.  

Goodyear bruger en åbencellet polyuretanskum, der fæstnes på 

dækkets inderside. Det avancerede skumlag i dækket reducerer 

luftvibrationer og giver chauffør og passagerer en afslappet 

atmosfære, så de bedre kan nyde musik og samtale under kørslen. 

Uden at gå på kompromis med køreegenskaberne reducerer 

skummet kabinestøjen til det halve1, sammenlignet med dæk uden 

skum.  

Skummet er så let, at det ikke påvirker kilometertallet, rullemodstanden eller kørehastigheden.  

I mere end 100 år har Goodyear målrettet arbejdet på at fremme dækinnovation. Dette er vores 

SoundComfort-teknologi et glimrende eksempel på. Vi forbedrer kørekomforten gennem lavere 

støjniveau. Og når bilisten bedre kan koncentrere sig om vejen, bliver kørslen mere sikker, siger 

Martijn de Jonge, Brand Director Consumer PBU EMEA. 

 

  

                                                           
1 Baseret på interne målinger på vej. Testet i oktober 2010. Dimensioner: 245/40R18. Testbil: Audi A8. Sted: GIC*L testbaner for støjniveau. 
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Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 66.000 personer og har 49 
produktionssteder i 22 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.  

http://www.goodyear.eu/
http://news.goodyear.eu./

