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Goodyear SoundComfort-teknologi 
integreret i flere af sommerens dæk   
 

SoundComfort-teknologi – giver mere støjsvag kørsel 

Op til sommeren 2017 vil Goodyear præsentere flere nye dækmodeller og dimensioner, som 

indeholder SoundComfort-teknologi – en teknologi, der giver en mere støjsvag kørsel. Denne 

teknologi, der er er integreret i dækkene, reducerer den støj, som skyldes resonansen fra dækkenes 

hulrum. Teknikken består af polyuretan-skum med åbne celler, som aktivt dæmper den støj, der 

opstår, når dækkene ruller hen over åbne arealer, med op til 11 dBA. For passagerer og førere 

betyder dette en reduktion af støjen på op til 4 dB, hvilket gør kabinen betydeligt mere støjsvag. 

  

Goodyears SoundComfort-teknologi er aktiv i hele dækkets levetid. Det støjdæmpende polyuretan-

skum er så let, at det ikke påvirker kilometerydelsen, rullemodstanden eller hastigheden negativt. 

Med SoundComfort-teknologi bliver den samlede kørselsoplevelse behageligere, og førere og 

passagerer kan i højere grad nyde musik eller en hyggelig samtale. 

 

Der findes nu 14 dimensioner med SoundComfort-teknologi. Nedenfor finder du de dækmodeller, 

der har SoundComfort-teknologi integreret i nogle nye dimensioner.  

 

EfficientGrip Performance – testvinder adskillige gangeiI med med førende præstationer 

High-performance-dækket EfficientGrip Performance yder god komfort og lavere brændstofforbrug. 

Det innovative, tredimensionale dækmønster øger dækkets kontakt med vejen under opbremsning 

via ActiveGrip-teknologien. Dette medfører, at dækket har kortere bremselængde på både våd og tør 

vej. To forskellige  gummiblandinger giver dækket optimal balance mellem vådgreb og 

rullemodstand.  

 

EfficientGrip Performance udgør originalt udstyr for BMW X1, Mercedes Benz C-Klasse og Alfa 

Romeo Giulia. EfficientGrip Performance findes i 81 dimensioner fra 14 til 20 tommer, hvoraf 2 

dimensioner er med SoundComfort-teknologi (215/55R16, 225/55R16). 
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Eagle F1 Asymmetric 3 – nyeste generation af UltraHighPerformance-dæk 

Eagle F1 Asymmetric 3 er et førsteklasses dæk inden for ultra-highperformance-segmentet. Dækket 

leverer kortere bremselængde på både tørre og våde veje1, hvilket giver føreren bedre kontrol over 

køretøjet. Der er gjort en stor indsats med henblik på at optimere dækket, hvad angår sikkerhed og 

præstationer. Uafhængige tests, der er gennemført af TÜV Süd2 efter anmodning fra Goodyear, 

bekræfter dækkets vigtigste styrker. Resultaterne viser, at Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 på flere 

punkter er bedre end gennemsnittet af tre konkurrerende produkter: 2,6 meter kortere 

bremselængde på våd vej, 1,3 meter kortere bremselængde på tør vej, 4 % bedre vedligeholdelse 

på våd vej, 10,9 % bedre rullemodstand; dækket havde desuden den næstbedste rullemodstand af 

alle de testede dæk3, 31 % længere levetid (11.528 km længere)4. 

 

Eagle F1 Asymmetric 3 udgør originalt udstyr for Jaguar XF, Mercedes Benz E-Klasse og Alfa 

Romeo Giulia. Eagle F1 Asymmetric 3 findes i 72 dimensioner fra 17 til 22 tommer, hvoraf 5 

dimensioner er med SoundComfort-teknologi (255/45R18, 255/45R19, 225/50R17, 235/50R18, 

225/55R17).  

 

EfficientGrip SUV –  går ikke på kompromis med sikkerhed og præstationer 

EfficientGrip SUV er designet specielt med henblik på SUV- og 4x4-køretøjer. Dækkets FuelSaving-

                                                 
1 2,6 meter kortere bremselængde (9 % bedre præstation) på våd vej og 1,3 meter kortere bremselængde (4 % bedre 
præstation) på tør vej sammenlignet med den gennemsnitlige ydelse for de tre seneste produkter fra de vigtigste 
konkurrenter i UHP-segmentet (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testet af 
TÜV SÜD Product Service GmbH i september–oktober 2015 efter anmodning fra Goodyear Dunlop. Nye UHP, 
dækdimension: 225/45 R17 91Y; testbil: VW Golf; teststeder: Mireval (F), Papenburg (D), TÜV SÜD PS Garching (D); 
rapport-nr. 713066268. 
2 Testet af TÜV SÜD Product Service GmbH i september–oktober 2015 efter anmodning fra Goodyear Dunlop. Testet i 
forhold til tre konkurrenter: Bridgestone Potzena S001, Michelin Pilot Sport 3 og Continental SportContact 5. Nye UHP, 
dækdimension: 225/45 R17 91Y; testbil: VW Golf; teststeder: Mireval (F), Papenburg (D), TÜV SÜD PS Garching (D); 
rapport-nr. 713066268. 
3 Klassificering af rullemodstand: Continental Sport Contact 5 – 101,6; Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 – 100; 
gennemsnit for de førende konkurrenter – 89,1. Dele af testen er beskrevet ovenfor i rapport-nr. 713066268. 
4 Sammenlignet med gennemsnittet af de 3 seneste designs fra de vigtigste konkurrenter i UHP segment (Michelin Pilot 
Sport Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testet af DEKRA , uafhængig organisation, i september-
oktober 2015 efter anmodning fra Goodyear Dunlop. Dækdimensioner: 225/45 R17 91Y; testbil: VW GOLF VII - 150 CV. 
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teknologi giver både lavere brændstofforbrug og mindre CO2-udslip. EfficientGrip SUV passer til et 

bredt udvalg af SUV- og 4x4-køretøjer, lige fra de største modeller til standard- og mindre SUV'er. 

EfficientGrip SUV har som mål at levere på baggrund af markedets stigende behov for reduceret 

miljøpåvirkning uden at gå på kompromis med performance og sikkerhed. Dækket tilbyder 10 % 

lavere rullemodstand og 6 % kortere bremselængde i vådt føre i forhold til konkurrenterneii. 

 

EfficientGrip SUV udgør er originalt udstyr for Range Rover Evoque, Audi Q3, Honda CR-V og Jeep 

Renegade. EfficientGrip SUV findes i 41 dimensioner fra 16 til 20 tommer, hvoraf én dimension er 

med SoundComfort-teknologi (235/55R17). 

 

Eagle F1 Asymmetric SUV – tilbyder performance for SUV- og 4x4- køretøjer  

Eagle F1 Asymmetric SUV er et ultra-highperformance-dæk, som sigter på at reducere støjen med 

henblik på at gøre kørselsoplevelsen mere behagelig. Active Corner Grip-teknologi og en avanceret 

gummiblanding maksimerer vejgrebet og stabiliteten. Det asymmetriske design bortleder vandet og 

forhindrer akvaplaning. Slidbanen optimerer kontakten med vejbanen, hvilket giver bedre 

styreegenskaber på våde veje.  

 

Eagle F1 Asymmetric SUV er originalt udstyr for LR Range Rover, BMW X5/X6, Porsche Cayenne 

og VW Touareg. Eagle F1 Asymmetric SUV findes i 18 dimensioner fra 18 til 21 tommer, hvoraf 2 

dimensioner er med SoundComfort-teknologi (275/45R20, 255/50R19). 

__________________________________ 

Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Virksomheden har ca. 66.000 ansatte og produktion på mere end 48 
anlæg i 21 lande over hele verden. På virksomhedens to innovationscentre i Akron, Ohio, og Colmar-Berg, Luxembourg, 
udvikles topmoderne produkter og tjenester, som sætter industristandarderne for teknik og performance. Du finder 
yderligere oplysninger om Goodyear og virksomhedens produkter på www.goodyear.eu.  
Du kan finde flere billeder ved at besøge nyhedsredaktionen online: http://news.goodyear.eu.   
Du endda følge os på Twitter @Goodyearpress og tilmelde dig vores gruppe ThinkGoodMobility på LinkedIn.  
 

I Testvinder (delt førsteplads) i Aftonbladet Bil, (03/2016), 225/45R17, testvinder, Teknikens Värld (08/2016), 205/55R16, 

testvinder i Aftonbladet Bil (Sverige, 25-02-2015), 12 dæk i test, 205/55 R16, Teknikens Värld, (Nr. 8/2014) sommer HP 

205/55 R16 V, Råd & Rön (Nr. 2/2014), FDM marts 2014, 195/65R15. 
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