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Goodyear SoundComfort-teknologi 
i sommerens dekk   
 

SoundComfort-teknologi – for en stillere biltur 

Foran sommeren 2017 presenterer Goodyear flere dekkmodeller og dimensjoner med 

SoundComfort-teknologi for en stillere biltur. Teknologien bygges inn i dekkene og reduserer 

den støyen som forårsakes av resonansen fra dekkenes hulrom. Teknologien består av et 

polyuretanskum med åpne celler som aktivt demper de lydtoppene som oppstår når dekk 

ruller over en åpen flate med opptil 11 dBA. For passasjerer og sjåfør betyr det en 

støyreduksjon på opptil 4 dB, noe som gjør innsiden av bilen betydelig stillere. 

  

Goodyears SoundComfort-teknologi er aktiv gjennom hele dekkets levetid. Den er 

tilstrekkelig lett til å ikke ha noen negativ innvirkning på kjørelengde, rullemotstand eller 

hastighetskapasitet. Med SoundComfort-teknologi blir den samlede kjøreopplevelsen 

hyggeligere og sjåfør og passasjerer kan lettere nyte musikk eller en hyggelig samtale. 

 

Totalt finnes det nå 14 dimensjoner med SoundComfort-teknologi. Nedenfor finner du 

dekkmodellene som inneholder SoundComfort-teknologi på enkelte nye dimensjoner.  

 

EfficientGrip Performance – mange ganger testvinneriI med ledende egenskaper 

Høykvalitetsdekket EfficientGrip Performance gir god komfort og lavere drivstofforbruk. Det 

innovative, tredimensjonale blokkmønsteret øker dekkets kontakt med veien under bremsing 

ved hjelp av ActiveGrip-teknologien. Dette fører til at dekket har kortere bremselengde både 

på våte og tørre veier. To ulike gummiblandinger gir dekket optimal balanse mellom våtgrep 

og rullemotstand.  

 

EfficientGrip Performance leveres som originalutstyr på BMW X1, Mercedes Benz C-klasse 

og Alfa Romeo Giulia. EfficientGrip Performance finnes i 81 dimensjoner fra 14 til 20 

tommer, derav 2 dimensjoner med SoundComfort-teknologi (215/55R16, 225/55R16). 
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Eagle F1 Asymmetric 3 – nyeste generasjon av UltraHighPerformance-dekk 

Eagle F1 Asymmetric 3 er et premiumdekk innenfor UHP-segmentet. Dekket leverer kortere 

bremselengder på både tørre og våte veier1, noe som fører til at sjåføren har bedre kontroll. 

Det er lagt ned et omfattende arbeid på å optimere dekket for både sikkerhet og 

kjøreegenskaper. Uavhengige tester utført av TÜV Süd2 på oppdrag av Goodyear bekrefter 

dekkets sterkeste sider. Resultatene viser at Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 er bedre enn 

gjennomsnittet av tre konkurrenter på flere punkter: 2,6 meter kortere bremselengde på våte 

veier, 1,3 meter kortere bremselengde på tørre veier, 4 % bedre veigrep på våte veier og 

10,9 % bedre rullemotstand. Dekket hadde dessuten nest best rullemotstand av alle de 

testede dekkene3 og 31 % lengre levetid (11 528 km ekstra)4. 

 

Eagle F1 Asymmetric 3 leveres som originalutstyr på Jaguar XF, Mercedes Benz E-klasse 

og Alfa Romeo Giulia. Eagle F1 Asymmetric 3 finnes i 72 dimensjoner fra 17 til 22 tommer, 

derav 5 dimensjoner med SoundComfort-teknologi (255/45R18, 255/45R19, 225/50R17, 

235/50R18, 225/55R17).  

 

EfficientGrip SUV –  uten å gå på kompromiss med sikkerhet og kjøreegenskaper 

EfficientGrip SUV er spesielt utformet for SUV-er og firehjulstrekkere. Dekkets Fuel Saving-

teknologi gir lavere drivstofforbruk og lavere CO2-utslipp. EfficientGrip SUV passer til et stort 

utvalg av SUV-er og firehjulstrekkere, fra de største modellene til standardiserte og mindre 

                                                 
1 2,6 meter kortere bremselengde (9 % bedre resultat) på våte veier og 1,3 meter kortere bremselengde (4 % bedre 
resultat) på tørre veier sammenlignet med gjennomsnittlige resultater for de tre nyeste modellene av hovedkonkurrentene 
i UHP-segmentet (Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testet av TÜV SÜD 
Product Service GmbH i september–oktober 2015 på oppdrag av Goodyear Dunlop. Nye UHP-dekk, dimensjon: 225/45 R17 
91Y. Testbil: VW Golf. Testbaner: Mireval (Frankrike), Papenburg (Tyskland), TÜV SÜD PS Garching (Tyskland). Rapport nr. 
713066268. 
2 Testet av TÜV SÜD Product Service GmbH i september–oktober 2015 på oppdrag av Goodyear Dunlop. Testet i 
sammenligning med tre konkurrenter: Bridgestone Potzena S001, Michelin Pilot Sport 3 og Continental SportContact 5. Nye 
UHP-dekk, dimensjon: 225/45 R17 91Y. Testbil: VW Golf. Testbaner: Mireval (Frankrike), Papenburg (Tyskland), TÜV SÜD PS 
Garching (Tyskland). Rapport nr. 713066268. 
3 Klassifisering for rullemotstand: Continental Sport Contact 5 – 101,6; Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 – 100; 
gjennomsnitt for ledende konkurrenter – 89,1. Deler av testen som er spesifisert ovenfor er med i rapport nr. 713066268. 
4 Sammenlignet med gjennomsnittet av de 3 nyeste modellene fra hovedkonkurrenter i UHP-segmentet (Michelin Pilot 
Sport Bridgestone Potenza S001, Continental Sport Contact 5). Testet av DEKRA , uavhengig organisasjon, i september–
oktober 2015 på oppdrag av Goodyear Dunlop. Dekkdimensjon: 225/45 R17 91Y. Testbil: VW GOLF VII - 150 CV. 
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SUV-er. EfficientGrip SUV har som mål å levere ut fra markedets voksende behov for 

redusert miljøpåvirkning uten at det går på bekostning av ytelse og sikkerhet. Dekket gir 

10 % lavere rullemotstand og 6 % kortere bremselengde på vått underlag sammenlignet 

med konkurrenteneii. 

 

EfficientGrip SUV leveres som originalutstyr på Range Rover Evoque, Audi Q3, Honda CR-V 

og Jeep Renegade. EfficientGrip SUV finnes i 41 dimensjoner fra 16 til 20 tommer, derav én 

dimensjon med SoundComfort-teknologi (235/55R17). 

 

Eagle F1 Asymmetric SUV – gir ytelse for SUV-er og firehjulstrekkere   

Eagle F1 Asymmetric SUV er et UHP-dekk som har som mål å redusere støyen for å gjøre 

kjøreopplevelsen mer behagelig. Active Corner Grip-teknologi og en avansert 

gummiblanding gir maksimalt grep og stabilitet. Den asymmetriske designen leder bort vann 

og forhindrer vannplaning. Slitebanen gir optimal kontakt med veien for bedre 

håndteringsegenskaper på våte veier.  

 

Eagle F1 Asymmetric SUV leveres som originalutstyr på LR Range Rover, BMW X5/X6, 

Porsche Cayenne og VW Touareg. Eagle F1 Asymmetric SUV finnes i 18 dimensjoner fra 18 

til 21 tommer, derav 2 dimensjoner med SoundComfort-teknologi (275/45R20, 255/50R19). 

__________________________________ 

Om Goodyear 

Goodyear er et av verdens største dekkselskaper. Selskapet har ca. 66 000 ansatte og produksjon på mer enn 
48 anlegg i 21 land over hele verden. På sine to innovasjonssentre i Akron i Ohio og Colmar-Berg i Luxemburg 
utvikles topp moderne produkter og tjenester som setter bransjestandarden for teknologi og ytelse. Mer 
informasjon om Goodyear og deres produkter finnes på www.goodyear.eu.  
Flere bilder er tilgjengelige på nyhetsredaksjonens nettsider: http://news.goodyear.eu.   
Du kan også følge oss på Twitter @Goodyearpress og bli med i vår gruppe ThinkGoodMobility på LinkedIn.  
 

I Testvinner (delt førsteplass) i Aftonbladet Bil (03/2016), 225/45R17, testvinner i Teknikens Värld (08/2016), 205/55R16, 

testvinner i Aftonbladet Bil (Sverige, 25.02.2015), 12 dekk i testen, 205/55 R16, Teknikens Värld (Nr. 8/2014) sommer HP 

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