
 

 

 

 

Goodyear leverer originaludstyr til Jaguar Land Rovers nye Jaguar F-

Pace, Land Rover Discovery og Range Rover Velar 
 

København, 10. juli – Det er med glæde, at vi kan offentliggøre, at Jaguar Land Rover har valgt 

Goodyear til at levere originaludstyr til de nye Jaguar F-PACE, Land Rover Discovery og Range 

Rover Velar.  

 

Goodyear har udviklet Eagle F1 Asymmetric SUV AT til både den nye Jaguar F-PACE, 

virksomhedens allerførste SUV, der har en enestående dynamik og et ekstraordinært design og til 

Range Rover Velar, som forener elegant enkelthed med avanceret teknologi.  

 

Dækkene mærkes med det karakteristiske ”J LR”, der viser, at de er godkendt af Jaguar Land Rover 

til deres biler i følgende dimensioner: 255/60R18 112W XL, 255/55R19 111W XL og 255/50R20 

109W XL. Goodyears ingeniører har udviklet dækket til at overholde producentens specifikke krav 

om lav rullemodstand, lav vægt og gode terrænegenskaber.  

 

Til den nye Land Rover Discovery, en familie-SUV med enestående design, moderne teknologi og 

bemærkelsesværdig alsidighed, er Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV blevet homologeret som 

originaludstyr i følgende dimensioner: 255/60R19 113W XL AT, 255/55R20 110W XL AT og 

275/45R21 110W XL.  

 

"Design og udvikling af originaludstyr til de nye, ikoniske Jaguar Land Rover-platforme 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. “På grund af vores 

ingeniørers stærke engagement har vi gennem lang tid haft succes med at levere udstyr til Jaguar 

Land Rover. De har udviklet skræddersyede kvalitetsdæk i særklasse til de længe ventede, 

premium-SUV’er som Jaguar F-PACE, Range Rover Velar og Land Rover Discovery."  
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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. 
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