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Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV monteret på Audi e-tron i San 

Francisco  

Goodyears ultrahøjt præsterende dæk er blevet valgt til den første elektriske SUV 

nogensinde fra Audi  

København, september 2018 – Audi løftede i sidste uge sløret for sin e-tron, den første fuldelektriske 

SUV, der lanceres af den tyske bilproducent. Goodyear har udstyret denne banebrydende model med 

sine Eagle F1 Asymmetric 3 SUV-dæk i SUV-dimensionerne 265/45R21.  

De SUV-dæk, der er blevet monteret på Audi e-tron, opfylder den tyske producents høje krav til 

kilometertal. Da elektriske køretøjer drives fremad med højere drejningsmoment end biler med 

forbrændingsmotor, kan dækslitagen være op til 25 % højere, men takket være sin teknisk avancerede 

konstruktion er Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV i stand til at adressere disse udfordringer. 

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV er kendt for sine optimerede bremse- og manøvreegenskaber under alle 

forhold, og dækkenes Active Braking-teknologi reducerer bremselængden med 1,2 meter1 på både 

tørre og våde vejbaner. Goodyears SUV-optimerede kontruktionsteknologi giver bedre 

manøvreegenskaber ved høje hastigheder, forbedrer dækkenes stivhed i svingene og reducerer 

slidbaneslitagen. Disse funktioner er blevet kombineret med UHP Cool Cushion Layer, en teknologi, 

der forbedrer manøvreevnen, samtidig med at rullemodstanden reduceres. 

Sidst, men ikke mindst: de dæk, der er monteret på Audi e-tron, anvender Goodyears 

SoundComfort-teknologi, der effektivt reducerer kabinestøjen med op til 50 % (op til 4 dB). 

Goodyears dæk passer perfekt til elektriske køretøjer, fordi  dæk- og vejstøj er de dominerende 

støjkilder i de fleste elbiler. 

                                                           
1 Sammenlignet med den næstbedste konkurrent. Testet af TÜV SÜD Product Service GmbH i oktober 2017 på vegne af Goodyear 

Dunlop. Testede produkter: Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, Bridgestone Dueler H/P Sport; Michelin Latitude Sport 3, Pirellli P Zero Rosso. 
Dækdimensioner: 255/50 R19 107Y. Testbil: BMW X5. Teststeder: Mireval (F), Papenburg (D), Garching (D); Rapport nr. 713117618G 
tilgængelig under https://www.goodyear.eu/content/dam/gydu/page-assets/TUV-SUD-Tire-Test-2017-Report-No-713117618G-Goodyear-
Eagle-F1-Asym-3-SUV.pdf 

https://www.goodyear.eu/content/dam/gydu/page-assets/TUV-SUD-Tire-Test-2017-Report-No-713117618G-Goodyear-Eagle-F1-Asym-3-SUV.pdf
https://www.goodyear.eu/content/dam/gydu/page-assets/TUV-SUD-Tire-Test-2017-Report-No-713117618G-Goodyear-Eagle-F1-Asym-3-SUV.pdf
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Audi e-tron 

Audi lancerede officielt sin Audi e-tron i sidste uge i San Francisco. Denne revolutionerende Audi, der 

er fremstillet i Bruxelles, er den første fuldelektriske SUV, der sendes på markedet af den traditionsrige 

tyske bilproducent. Takket være sine tre elmotorer accelererer e-tron fra 0-100 km/t på 4,6 sekunder. 

Afhængigt af kørestil og -forhold har e-tron en rækkevidde på op til 500 kilometer.  

Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 65.000 personer og har 48 

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.com/corporate.    

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.  

 

 

 

  

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

