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Maserati Levante vælger Goodyear Eagle F1 seriens 

teknologi 
 

København, 24. januar 2017 – Goodyear er stolt over at kunne meddele, at Maserati vil montere 

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV, der er specifikt designet til SUV'er og crossover-biler, 

som originaludstyr på den nye Maserati Levante.  

Det tætte samarbejde mellem Maserati og Goodyear fortsætter med den målsætning at udvikle 

high-performance-dæk, der er i stand til at opfylde de krav til manøvredygtighed og sikkerhed, som 

stilles i forbindelse med disse luksuriøse og sporty SUV'er. 

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV-dækket, der er særligt udviklet med henblik på at levere 

glimrende vejgreb takket være ActiveBraking-teknologien, leverer korte bremselængder i både 

vådt og tørt føre – hvilket giver bilisterne bedre kontrol, så de kan bruge tiden på at nyde den 

luksusprægede køreoplevelse. "High surface" silika-slidbanematerialet sikrer vejgreb og 

manøvredygtighed, hurtig drejerespons i svingene samt brændstofeffektivitet. 

To dimensioner af Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV er blevet 

homologeret til Maserati Levante: 265/45 R20 108Y XL og 265/50 R19 110 

Y XL. Disse dæk er blevet mærket med “MGT”, hvilket indikerer, at de er 

blevet homologeret af Maserati som originaludstyr. 

"Vi er stolte over at kunne meddele, at Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV er blevet udvalgt 

som originaludstyr af så prestigefyldt et brand som Maserati til montering på den nye Levante” 

kommenterer Nick Harley, Managing Director OE Consumer EMEA. “Dette dæk er i særlig grad 

velegnet til SUV'ernes eventyrlystne sjæl, og takket være dækkets banebrydende teknologi kan 

Maserati-kørere få det mest mulige ud af deres luksusprægede køreoplevelse og nyde køreturen 

fuldt ud.” 

Om Goodyear 

Goodyear er en af verdens største dækproducenter. Goodyear beskæftiger omkring 66.000 personer og har 49 
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.eu. 
  

Du finder flere billeder i pressecenteret: http://news.goodyear.eu.   
Du kan også følge os på Twitter @Goodyearpress, og vær med vores ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  
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