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Det er med stolthed, at Goodyear præsenterer ‘Goodyear Urban 

CrossOver’ – et brugertilpasset konceptdæk til den nye konceptbil Lexus 

UX.   

Goodyears konceptdæk er specialudviklet til den nye Lexus UX-konceptbil og forener 

innovativt design med innovativ teknologi. Det giver kørekomforten et betydeligt løft. 

Lexus præsenterede deres Lexus UX-konceptbil med Goodyears Urban Crossover-konceptdæk på 

Paris Motor Show 2016. Den eksklusive bil med det eksklusive dækmatch er et bevis på det 

succesrige samarbejde mellem de to virksomheder. 

Da Lexus bad Goodyear om at udvikle et dæk til deres nyeste model, stillede man to krav: Søg nye 

grænser for dækdesign, og anvend den nyeste teknologi.  

For at afspejle bilens unikke design gik Goodyear med på inside-out-filosofien, som Lexus anvendte 

på denne model. Det betyder, at de indvendige elementer blander sig med de udvendige og 

omvendt. Ved at følge dette princip flyder egerne umærkeligt sammen med dækkets sidevæg og 

skaber en unik sammenhæng med resten af bilen.  

Dæksidens sektioner, som sømløst er integreret i fælgen, giver dækket dets urbane crossover-look, 

mens dækmønsteret giver dækket et dynamisk udseende. Dækkets design er skabt med Goodyears 

højteknologiske laserskæreteknik.  

Dækket indeholder avanceret teknologi som for eksempel Goodyears Sound Comfort Technology, 

der består af en åbencellet polyuretanskum, som hæfter til dækkets indvendige side. Denne 

teknologi dæmper lydspidserne i dækkets kavitetsresonans, der opstår, når dækket ruller på asfalten 

– og bidrager til en meget støjsvag kabine. Bilisterne og passagererne kan derfor nyde musikken 

eller samtalen i langt højere grad, når de køre i deres Lexus.  
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Goodyear har med dette koncept kombineret deres Sound Comfort Technology med chip-in-tire-

teknologien, som første gang blev præsenteret i Genève i 2014. Chippen sender vigtig information til 

bilcomputeren for at øge bilens stabilitet og køreegenskaber både i svingene og under bremsning. 

Systemet formidler information om dæktryk, temperatur og dækkets identifikationsdata til 

computeren, som automatisk forbedrer bilens langsgående og tværgående kontrolalgoritmer og 

giver fremragende køreegenskaber.  

Desuden er det nye konceptdæk udstyret med Goodyears RunOnFlat-teknologi, der består af 

forstærkede dæksider og kan bære en bil op til 80 km1 efter en punktering med fuldstændigt tab af 

lufttryk.  

David Anckaert, General Director OE Product Development EMEA hos Goodyear, siger: ”Vi er stolte 

af at kunne præsentere dette innovative konceptdæk til Lexus UX, hvilket endnu engang bekræfter 

Goodyears erfaringer med at levere skræddersyede OEM-løsninger. Det er lykkedes vore designere 

at udvikle et dæk, der er i overensstemmelse med bilens designfilosofi, og samtidig har vi opfyldt 

Lexus-bilisternes krav til komfort, køreglæde og sikkerhed ved at anvende teknologier, der er 

tilgængelig for forbrugerne i vores produktportefølje, blandt andet Sound Comfort Technology og 

RunOnFlat-teknologien”.   

            

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 vær med vores ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  

                                                           
1 Hvis du kører på et dæk med lavt dæktryk, må du ikke køre hurtigere end 80 km/t og ikke længere end 80 km. Undgå også hård belastning af dækket i 

svingene. 
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