
 

PRESSEMELDING 

 

Jaguar velger det nye Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV som 

originalutstyr på Jaguar E-PACE 
 

Jaguar har valgt Goodyear som leverandør av originaldekk til Jaguar E-PACE, en mellomstor SUV 

fra den britiske bilprodusenten.  

 

Goodyear vil utstyre Jaguars nye SUV med Eagle F1 Asymmetric 3 SUV og Eagle F1 Asymmetric 

SUV All-Terrain, og begge vil bli synlig merket med «JLR» som tegn på at de er godkjent av Jaguar 

Land Rover. Dekkene er utviklet av Goodyears tekniske designere for å oppfylle bilprodusentens 

spesifikke krav om lav rullemotstand, lav vekt og gode kjøreegenskaper i terreng, og har blitt 

godkjent som originalutstyr i følgende dimensjoner: 

 

Dekknavn Dimensjoner Spesielle egenskaper 

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 

235/60R18 107V XL Klasse A på rullemotstand 

235/55R19 105W XL Klasse A på rullemotstand 

245/45R21 104Y XL SoundComfort-teknologi 

Eagle F1 Asymmetric SUV AT 

235/65R17 108V XL Klasse A på rullemotstand 

235/60R18 107V XL  

245/45R21 104W XL SoundComfort-teknologi 

 
 

Goodyear leverte rullemotstandskoeffisient (RTC) i klasse A RRC for 3 av de 6 dimensjonene, mens 

2 dimensjoner ble utstyrt med Goodyear SoundComfort-teknologi, en løsning med skum i dekkene 

som reduserer innvendig støy med opptil 50 % (-4 dbA) i gjennomsnitt1.  

 

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV er et UHP-dekk spesielt utviklet for SUV-er, og er den nyeste modellen 

i Goodyears Eagle F1 Asymmetric-serie. Det fokuserer på optimaliserte bremse- og 

håndteringsegenskaper under alle forhold.  

 

Eagle F1 Asymmetric SUV er en mer terrengorientert versjon av Eagle F1 Asymmetric 3 SUV. 

Dekket er spesielt utviklet for Jaguar, og trengte bredere spor for bedre grep ved terrengkjøring.  

                                                           
1Basert på interne målinger av dekk på vei. Testet i oktober 2010. Dekkdimensjon: 245/40R18. Testbil: Audi A8. Sted: Støybaner på 
GIC*L testbane. 



 

PRESSEMELDING 

 

«Ved å utvikle og konstruere disse originaldekkene for de nye, ikoniske Jaguar Land Rover-

plattformene viser vi igjen Goodyears evne til å forstå og implementere kravene fra de store 

bilprodusentene», sier Nick Harley, direktør for originalutstyr i forbrukersegmentet i EMEA-

området. «E-PACE er den nyeste av Jaguars Premium-SUV-er som får originaldekk fra Goodyear, 

noe som viser at dette langvarige leverandørforholdet fortsetter å levere nye, gode løsninger. 

Goodyear vil fortsette å levere den ultimate kjøreopplevelsen og gi Jaguar-førere gode 

kjøreegenskaper, komfort og sikkerhet under alle forhold.» 

Goodyear  
 

Om Goodyear  

Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. Selskapet har cirka 66 000 ansatte og produserer sine produkter på 48 anlegg i 

21 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 

Goodyear og deres produkter, kan du gå til: http://www.goodyear.no. 

 

http://www.goodyear.no/

