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Goodyear valgt til længe ventet Alfa Romeo Giulia 

Nye niveauer af håndtering og brændstofeffektivitet til det italienske designikon  

Det er med stor glæde, at Goodyear kan offentliggøre, at de nye Eagle F1 Asymmetric 3- og Goodyears 

EfficientGrip Performance-dæk monteres som standardudstyr på den nye og længe ventede Alfa 

Romeo Giulia. 

Det nye Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Ultra High Performance-sommerdæk, udviklet til bilister med 

stærke sedan- og sportsbiler, bliver monteret med 225/45 R18 91 Y eller et blandet sæt, 225/45 R18 91 

Y foran og 255/40 R18 95Y bag, i henhold til markedsspecifikationerne.  

Begge dimensioner er udstyret med Goodyears RunOnFlat-teknologi, der har forstærkede dæksider og 

kan bære en bil op til 80 km1 efter en punktering med fuldstændigt tab af lufttryk. 

Goodyear EfficientGrip Performance, Goodyears sortiment af dæk designet til reduktion af 

brændstofforbruget, bliver monteret i dimensionen 205/60 R16 92W. På grund af den lavere 

rullemodstand passer denne dimension til Giulia “AE”-modellen (“Advanced Efficiency”), som er 

målrettet mod at reducere CO2-udledningen. 

Alle dækkene mærkes ’AR’ for at vise, at de er godkendt som originaludstyr til Alfa Romeo. 

Den nye Alfa Romeo Giulia indeholder de bedste materialer, avanceret teknologi og har et 

aerodynamisk design med optimal vægtfordeling. Kort sagt, det højeste performanceniveau. I 

kombination med Eagle F1 Asymmetric 3 har Giulia fået fremragende bremseegenskaber, god 

vejrespons og håndtering på både tørre og våde veje, samtidig med at kørekomforten er i top. Goodyear 

EfficientGrip Performance sikrer enestående præstationer, når det gælder CO2-udledning og 

brændstofeffektivitet. 

 

                                                           
1 Hvis du kører på et dæk med lavt dæktryk, må du ikke køre hurtigere end 80 km/t og ikke længere end 80 km. Undgå også hård belastning af dækket 

i svingene. 
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Nick Harley, Goodyears Managing Director OE Consumer EMEA siger: "Vi er stolte af at være en del af 

Alfa Romeo Giulia-projektet. Begge de produkter, Alfa Romeo har valgt, er særdeles velegnede til 

Guilia-bilisten, som går efter fremragende håndtering under alle forhold, komfortabel kørsel og en god 

brændstofeffektivitet – vigtige faktorer for både OEM’er og forbrugere”. 

 

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.  

http://www.goodyear.eu/
http://news.goodyear.eu./

