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Goodyear ble valgt til den etterlengtede Alfa Romeo Giulia 

Håndtering og drivstoffeffektivitet opp på nye nivåer for dette nye stykket italiensk 

design  

Goodyear kan stolt kunngjøre at nye Eagle F1 Asymmetric 3 og Goodyear EfficientGrip Performance er 

offisielt godkjent som originalutstyr på den nye og høyst etterlengtede Alfa Romeo Giulia. 

Det nye sommerdekket Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Ultra High Performance, som er utviklet for å 

oppfylle behovene for førere av de kraftigste person- og sportsbilene, vil bli montert i et allround-oppsett 

(225/45 R18 91 Y) eller i et blandet oppsett (225/45 R18 91 Y foran og 255/40 R18 95Y bak) i samsvar 

med markedets krav.  

Begge dimensjonene er utstyrt med Goodyears RunOnFlat-teknologi, som omfatter forsterkede 

sidevegger som kan bære vekten av en bil i opptil 80 km1 etter en punktering med fullstendig tap av 

lufttrykk. 

Goodyear EfficientGrip Performance, Goodyears dekkserie spesielt utviklet for å redusere 

drivstofforbruk, vil bli montert i dimensjon 205/60 R16 92W. På grunn av den lave rullemotstanden vil 

denne dimensjonen bli montert på «AE»-versjonen («Advanced Efficiency») av Giulia, som fokuserer 

på å redusere CO2-utslippene. 

Alle dekkene vil bli merket med «AR» for å vise at de er godkjent av Alfa Romeo som originalutstyr på 

deres biler. 

Den nye Alfa Romeo Giulia er laget av de fineste materialer, med den nyeste teknologien, en 

aerodynamisk design og optimal vektfordeling, som til sammen skaper kjøreegenskaper på aller 

høyeste nivå. Med Eagle F1 Asymmetric 3 på hjulene er Giulia klart til å gi overlegne 

bremseegenskaper, responsiv håndtering og kontroll på både tørt og vått føre, samtidig som komfort og 

                                                           
1 Ved lavt lufttrykk bør bilen ikke kjøres i mer enn 80 km eller i høyere hastighet enn 80 km/t, og man bør unngå krappe svinger. 
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kjøreglede ivaretas på aller beste måte. Goodyear EfficientGrip Performance sikrer overlegne 

egenskaper når det gjelder CO2-utslipp og drivstoffeffektivitet. 

 

 

Nick Harley, Goodyears administrerende direktør for originalutstyr for forbrukermarkedet i EMEA-

regionen, sier det slik: «Vi er stolte over å være en del av Alfa Romeos Giulia-prosjekt. Begge 

produktene Alfa Romeo har valgt, passer svært godt for dem som vil kjøre Giulia, de som søker både 

utmerket håndtering under alle forhold og behagelig kjøreglede, samtidig som drivstoffeffektiviteten er 

en viktig faktor både for originalutstyrsprodusenten og forbrukerne.» 

 

Om Goodyear 

Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. Selskapet har cirka 66 000 ansatte og produserer sine produkter på 

49 anlegg i 22 land over hele verden. De to innovasjonssentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider 

for å utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen både innen teknologi og kjøreegenskaper. 

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyears eller deres produkter, kan du gå til www.goodyear.eu.  

Flere bilder er tilgjengelige i vårt digitale presserom på http://news.goodyear.eu.   

Du kan også følge oss på Twitter @Goodyearpress eller bli med i vår ThinkGoodMobility-gruppe på LinkedIn.  

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

