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Goodyear Eagle-360 vinder prestigefyldt designpris 

København, 18. januar 2017 - The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design og 

European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies har tildelt en 2016 GOOD 

DESIGN™-pris til Goodyear Eagle-360 i kategorien 'Transportation'. Dette konceptdæk er blevet 

anerkendt af en af de ældste og mest prestigefyldte programmer i verden for sin unikke form og 

sit enestående design.  

Museet har i 2016 modtaget bidrag fra flere tusind producenter og grafiske designvirksomheder 

over hele verden, og museet har udvalgt mere end 900 produktdesigns og grafiske produkter, 

der fortjener GOOD DESIGN™-prisen. Eagle-360 er nu en del af museets prestigefyldte 

Permanent Design Collection og vil blive publiceret i GOOD DESIGN Yearbook for 2016-2017. 

Goodyear afslørede Eagle-360 på 2016 Geneva International Motor Show. Det kugleformede 

3D-printede dæk sætter fokus på Goodyears vision for fremtiden og præsenterer en 

inspirerende og langsigtet løsning i en fremtid, hvor selvkørende biler forventes at blive mere 

almindelige. 

Goodyear Eagle-360’s unikke form kan bidrage til sikkerheden og manøvredygtigheden, så de 

lever op til kravene til selvkørende biler. Dækkets kugleform er afgørende for den ultimative 

manøvredygtighed. Aktiv teknologi giver dækket den nødvendige bevægelsesfrihed til at 

reducere udskridning i forbindelse med potentielle faresituationer, f.eks. ved sort is eller 

pludselige forhindringer. 

“Vi glæder os over den store anerkendelse for det fantastiske arbejde, som vores designere og 

teknikere, der har udviklet Goodyear Eagle-360, har udført. Det viser, at Goodyear i sandhed er 

på forkant, når det handler om industriel innovation, og at vi fører an på vejen mod nye 

teknologier”, sagde Olivier Rousseau, Vice President Consumer PBU EMEA hos Goodyear. 
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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 vær med vores ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  

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

