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Maserati Levante velger teknologien i Goodyear Eagle 

F1-serien 
 

Oslo, 24. januar 2017 – Goodyear er stolte over å kunngjøre at Maserati vil montere Goodyear 

Eagle F1 Asymmetric 2 SUV, spesielt designet for SUV-er og Crossovers, som originalutstyr på 

den nye Maserati Levante.  

Det nære samarbeidet mellom Maserati og Goodyear fortsetter, med mål om å utvikle dekk av 

høyeste kvalitet som kan oppfylle kravene til håndtering og sikkerhet på disse luksuriøse og sporty 

SUV-ene. 

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV er et dekk som er spesielt utformet for å gi utmerket grep 

takket være ActiveBraking-teknologien, som gir korte bremselengder på både våte og tørre veier 

slik at førerne får bedre kontroll og kan glede seg over den luksuriøse kjøreopplevelsen. Den 

ytterste silikakomponenten sikrer veigrep og håndtering, rask svingrespons og drivstoffeffektivitet. 

To dimensjoner av Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV er godkjent til 

bruk på Maserati Levante: 265/45 R20 108Y XL og 265/50 R19 110 Y XL. 

Disse dekkene er merket med «MGT» for å vise at de er godkjent som 

originalutstyr av Maserati. 

«Vi er stolte over å kunne fortelle at Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV er valgt som 

originalutstyr av et så prestisjefylt merke som Maserati for montering på den nye Levante», 

kommenterer Nick Harley, administrerende direktør for originalutstyr for forbrukermarkedet i 

EMEA-regionen. «Et dekk som er spesielt egnet for denne SUV-ens eventyrlystne sjel, og som 

med sin avanserte teknologi gir Maserati-førerne sjansen til å glede seg over luksusfølelsen i 

denne kjøreopplevelsen og nyte turen helt og fullt.» 

 

Om Goodyear 

Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. Selskapet har cirka 66 000 ansatte og produserer sine produkter 
på 49 anlegg i 22 land over hele verden. De to innovasjonssentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i Luxembourg 
arbeider for å utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen både innen teknologi og 
kjøreegenskaper. Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear eller Goodyears produkter, kan du gå til 
www.goodyear.eu. 
  

Flere bilder er tilgjengelige i vårt digitale presserom på http://news.goodyear.no.   
 

Du kan også følge oss på Twitter @Goodyearpress eller bli med i vår ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  
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