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Goodyear lanserar nytt nordiskt dubbfritt däck 

 

 

Nya UltraGrip Ice 2 levererar prestanda i extrema vinterförhållanden.  

 

Åre, Sverige – 4 februari, 2014 – Goodyear har idag lanserat ett nytt dubbfritt vinterdäck - 

UltraGrip Ice 2. Det nya däcket är särskilt framtaget för att möta det tuffa nordiska 

vinterklimatet. 

 

Halka på is och snö är främsta orsakerna till förhöjd olycksrisk under vintern. När 

temperaturen stiger under dagen och sedan hastigt sjunker över natten fryser smält is och 

snö, vilket kan leda till att föraren får svårt att tolka vägunderlaget och därmed anpassa sin 

körning.  

  

Under snöförhållanden är kurvtagning och inbromsning de huvudsakliga utmaningarna en 

bilförare ställs inför. Men när temperaturen stiger och det blir varmare möter föraren andra 

typer av vintervägsrisker, såsom våta vägar och framförallt slask på vägen som kan orsaka 

vattenplaning.  

 

UltraGrip Ice 2 har utvecklats för att leverera stabil prestanda i låga temperaturer, med 

förbättrat grepp och inbromsningsförmåga på snö och is samt övergripande förbättrad 

prestanda på vått och torrt väglag. När temperaturen sjunker under -15°C har UltraGrip Ice 2 

en viktig funktion att fylla genom att bidra till säkrare körning under mer oförutsägbara 

vägförhållanden. För att lyckas med detta har Goodyears ingenjörer ägnat tre år till att 

utveckla det nya däcket. UltraGrip Ice 2 bygger dessutom på Goodyears över 100 åriga 

erfarenhet från däckbranschen, där Goodyear genom åren har utvecklat några av världens 

mest avancerade däckteknologier för hårt vinterklimat. 

 

Tre års ingenjörs- och testarbete, samt sju olika designversioner, har resulterat i en ny nivå 

av däckprestanda. Omkring 200 tester har genomförts för att säkerställa däckets kvalitativa 

egenskaper. Idag har UltraGrip Ice 2 en ny avancerad gummiblandning, skapad för att 
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behålla gummits flexibilitet även under nordiska vinterförhållanden, samt för att behålla det 

bästa greppet på snö, is och torra underlag. En kombination av ”Active Grip” teknologi, 

framtaget för att optimera kontakten mellan väg och däck på väldigt hala vägar, och den nya 

gummiblandningen gör däcket till ett optimalt val. Grepp och inbromsning på snö och is stöds 

av däckets raka sajpningar, som gräver sig ner  i vinterväglaget. 

 

- UltraGrip Ice 2 är inte ett vanligt däck. Att utveckla vinterdäck för en region med tuffa 

väderförhållanden är en riktig utmaning eftersom däcken används under så mycket mer 

extrema klimatförhållanden än i andra länder. Utvecklingsarbetet som ligger bakom vår nya 

produkt är ett bevis på hur dedikerat Goodyears ingenjörsteam är till att säkerställa att 

slutkonsumenterna får de bästa förutsättningarna för att hålla sig rullande på vägarna med 

hög kontroll – varje dag, säger Fabien Desarcon, Goodyears Produktchef EMEA för 

vinterdäck. 

 

När det kommer till manövrering på is levererar UltraGrip Ice 2 ett jämnt fördelat avtryck, som 

säkerställer att kontakten med vägen är jämnt fördelat på hela däckytan. Varje del av varje 

block fungerar effektivare på hala ytor. Genom kombinationen med raka sajpningar och de 

aktiva blocksajpningarna, kan en hög kontrollnivå och bra grepp levereras, även i svåra 

körsituationer, jämfört med körning med däck utan samma teknologi.   

 

Goodyears UltraGrip Ice 2 finns tillgänglig i 29 storlekar mellan 13- till 18 tum, från och med 

maj 2014.  
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