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Jaguar har valgt det nye Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV som 

originaludstyr til Jaguar E-PACE 
 

Goodyear blev valgt af Jaguar til at levere originaludstyrsdæk til Jaguar E-PACE, den britiske 

bilproducents kompakte SUV.  

 

Goodyear leverer dækkene Eagle F1 Asymmetric 3 SUV og Eagle F1 Asymmetric SUV All-Terrain 

til Jaguars nye SUV, begge med det karakteristiske “JLR”-mærke, der viser, at dækkene er godkendt 

af Jaguar Land Rover. Goodyears ingeniører har udviklet dækkene til at overholde producentens 

specifikke krav til lav rullemodstand, lav vægt og gode terrænegenskaber. Dækkene er homologeret 

som originaludstyr i følgende dimensioner: 

 

Dæknavn Dimensioner Særlige egenskaber 

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 

235/60R18 107V XL Klasse A i rullemodstand 

235/55R19 105W XL Klasse A i rullemodstand 

245/45R21 104Y XL SoundComfort-teknologi 

Eagle F1 Asymmetric SUV AT 

235/65R17 108V XL Klasse A i rullemodstand 

235/60R18 107V XL  

245/45R21 104W XL SoundComfort-teknologi 

 
 

Goodyear har leveret 3 af 6 dimensioner med klasse A i rullemodstand (RRC – Rolling Resistance 

Coefficient), og 2 dimensioner med Goodyear SoundComfort-teknologi, en Foam-in-Tire-løsning, 

der reducerer kabinestøjen med op til 50 % (- 4 dbA) i gennemsnit1.  

 

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV er et specialudviklet ultra-high-performance-dæk til SUV'er, og det 

nyeste i dækserien Goodyear Eagle F1 Asymmetric. Det er udviklet til at yde optimale bremse- og 

håndteringsegenskaber under alle forhold.  

 

Eagle F1 Asymmetric SUV AT er en mere terrænorienteret version af Eagle F1 Asymmetric 3 SUV. 

Dækket blev specialdesignet til Jaguar med bredere riller for at give et bedre greb i terræn.  

                                                           
1Baseret 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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"Design og udvikling af originaludstyr til de nye Jaguar Land Rover-modeller viser endnu en gang 

Goodyears evne til at forstå og implementere kravene fra producenter af premiumbiler,” siger Nick 

Harley, Goodyears Managing Director OE Consumer EMEA. “E-PACE er den nyeste Jaguar 

premium-SUV, der bliver udstyret med Goodyear-dæk. Goodyear fortsætter således mange års 

kontinuerlig levering af nye og succesrige løsninger. Goodyear fortsætter med at stå for den 

ultimative køreoplevelse til Jaguar-ejerne, der får både performance, komfort og sikkerhed under 

alle forhold". 

Goodyear  
 

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. Du kan læse mere om Goodyear 

og virksomhedens produkter på: http://www.goodyear.eu. 

 

http://www.goodyear.eu/

