
           
 
 
 

BF Goodrich ble grunnlagt i USA i 1870 av kirurg Dr. Benjamin Franklin Goodrich. Dekkmerket har vært en del av utviklingen av bilindustrien i 
USA. På begynnelsen av 1900-tallet, valgte Henry Ford BFGoodrich til sin Ford A-serie og merkevaren BFGoodrich har siden den gang 
fortsatt å komme opp med nyvinninger (det første slangeløse dekket i 1946, det første radialdekket i USA i 1965, etc.). Samtidig deltok det i 
den første bilturen på tvers av USA i 1903, den første flyturen over Atlanteren av Charles Lindberghs Spirit of St. Louis i 1927, og hadde til og 
med en plass på romfergen Columbia i 1977. I motorsporten har BFGoodrich gått til topps i ørkenrallys som det legendariske Dakar, 24-
timersløpet i Daytona, Le Mans og i Pikes Peak. Fremfor alt er BFGoodrich forbundet med det berømte Baja Rally i Mexico. Der introduserte 
BFGoodrich i 1976 for første gang sitt radialdekk som en del av utviklingen av de tøffeste off-road-dekkene. På den tiden kunne ingen ha 
drømt om at BFGoodrich skulle lansere et produkt som vil løfte hele kategorien av off-road-dekk. BFGoodrich har vært en del av Michelin-
konsernet siden 1990. Det er det tredje største dekkmerket i USA og spiller også en viktig rolle i det europeiske markedet. 
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BFGoodrich lanserer nytt sommerdekk for SUV 
 

Nå lanseres det nye sommerdekket BFGoodrich Urban T errain 
T/A for SUV- og crossover-segmentet. Dette er et ro bust dekk 
med utmerkede bremseegenskaper og lang levetid. 
 
Det nye sommerdekket er utviklet ved hjelp av BFGoodrichs omfattende 
kunnskap om offroadkjøring, og gjør at førere av SUV-og crossover-biler kan 
kjøre sikkert i alt fra bytrafikk til lett terreng, fra vår til høst. 

 

Dekket kombinerer høy ytelse med robusthet, lang levetid og mye kjøreglede. 

 

Det nye BFGoodrich Urban Terrain T/A-dekket er svært allsidig: 

 

• Brede langsgående spor eliminerer vann mer effektivt og reduserer risikoen for vannplaning. 

• Slitebanemønster med lameller og krysspor garanterer godt grep på variert underlag som snø, 
gjørme og kalde veier. BFGoodrich Urban Terrain T/A er merket med symbolet 3PMSF (3 Peak 
Mountain Snow Flake) på dekksiden, en sertifisering som viser gode egenskaper på snø ved 
bremsing og akselerasjon, samt M + S (gjørme og snø)1. 

• Det asymmetriske slitebanemønsteret sørger for lang og jevn slitasje, og lang levetid. 

• Utformingen av dekket gjør det til et 90 prosent gatedekk og et 10 prosent offroad-dekk. 

• Dekket er svært robust med en forsterket ramme, som enkelt håndterer hindringer som 
asfaltkanter og jettegryter. 

 
BF Goodrich Urban Terrain T/A markedsføres utelukkende i Europa og er tilgjengelig i 18 størrelser fra 15 
til 18 tommer og med hastighetsindeks H (210km/t) og V (240 km/t). Dette er tilstrekkelig for å møte 
behovet til eiere av et stort antall SUV- og crossover-biler, som Nissan Qashqai, Volvo XC60, Kia 
Sportage, Volkswagen Touareg/Tiguan, Suzuki Vitara, Ford Kuga, Opel Mokka, Hyundai iX35, Dacia 
Duster, Range Rover og Jeep Cherokee. 
 

Nye BF Goodrich Urban Terrain T/A er produsert ved tre europeiske fabrikker; i Cholet og Roanne i 
Frankrike og i Olsztyn i Polen. 
 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 

                                                           
1 BFGoodrich Urban Terrain T/A er ikke godkjent som vinterdekk i Norge i henhold til gjeldende lovgivning. 
 


