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Det nye Goodyear Ultra-High Performance-dæk 

Eagle F1 Asymmetric 3 valgt til Porsche Panamera 
 

København, den 30. marts 2017  – Goodyear meddeler med stolthed, at det nye Ultra-High 

Performance-dæk Eagle F1 Asymmetric 3 er blevet monteret som originaludstyr på den nye 

Porsche Panamera. 

Dette dæk, der er udviklet til bilister med stærke sedan- og sportsbiler, er blevet godkendt til 

blandet montering med dimensionen 265/45ZR19 (105Y) XL på forakslen og 295/40ZR19 

(108Y) XL på bagakslen.  

Panamera er en kompromisløs sportsvogn til hverdagsbrug med fire sæder, en umiskendelig 

silhuet og en performance, der kun bliver associeret med Porsche.  

For at leve op til Porsches krav udviklede Goodyear dækket ved at fokusere 

på den ultimative manøvreevne – og med et sideblik på lav rullemodstand. 

Dækkene mærkes ’N0’ for at vise, at de er godkendt af Porsche som 

originaludstyr til deres køretøjer. 

En central egenskab ved Eagle F1 Asymmetric 3 er det nye Grip Booster-materiale, der giver 

bedre vejgreb ved opbremsning og styring i vådt og tørt føre. Den nye forstærkede 

konstruktionsteknologi giver styrepræcision og slidstyrke samt en stærkere 

letvægtskonstruktion, der også forbedrer manøvreevne, kurveegenskaber, slidbaneslitage og 

brændstofeffektivitet  

Nick Harley, Goodyears Managing Director OE Consumer EMEA, siger: "Vi er stolte over at 

kunne meddele, at vi endnu engang er blevet valgt af en berømt bilproducent som Porsche til 

at levere udstyr til virksomhedens spændende nye køretøj. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 

er det perfekte match til Porsche Panamera – takket være dækkets avancerede teknologier, 

der vil gøre det muligt for førerne at nyde sportskørslen og samtidig sikre glimrende 

manøvreevne under alle forhold.”  
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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 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.  
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.  
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