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Goodyear tar dig längre med det nya EfficientGrip
Performance 2-däcket
Goodyear lanserar nya EfficientGrip Performance 2 med uppskattad 50 %
längre körsträckaiii än sin föregångare och 20 % längre körsträcka än Michelini
Goodyear tillkännager lanseringen av däcket EfficientGrip Performance 2, och visar upp
branschledande prestandameriter med det nya högprestandadäcket. Däcket är en efterföljare
till det hyllade EfficientGrip Performance, och riktar sig till förare med 15–19-tumsfälgar som
är ute efter däck med lång körsträcka och höga prestandanivåer vid inbromsning på vått och
torrt underlag.
Däcket imponerar med en uppskattad 50 % längre körsträcka än sin föregångareiii, och
presterar också bättre än Michelin, den närmaste testade konkurrenteni, med 20 % i tester av
körsträcka. De oberoende testerna av TÜV SÜD rapporterade också de kortaste
bromssträckorna på våta och torra vägar jämfört med fyra testade konkurrenterii.
”Nya EfficientGrip Performance 2 erbjuder en lösning utan kompromisser för konsumenter som
vill få längsta möjliga körsträcka från sina däck och samtidigt bibehålla en hög prestandanivå",
säger Xavier Fraipont, VP EMEA Product Development på Goodyear. ”Tack vare de tekniska
framstegen som vårt team av designers och ingenjörer har uppnått, får konsumenterna längre
körsträckai med våra EfficientGrip Performance 2-däck. Den prestationen är något vi är väldigt
stolta över. Förarna får inte bara bättre prestanda, utan hjälper även miljön genom att få ut
längre livslängd från däcketi.”
Ett antal innovativa funktioner gör att däcket kan leverera den extra körsträckani, och samtidigt
leverera en hög prestandanivå:
•

Hög elasticitet och flexibilitet i slitbanan minskar däckslitage från svåra
vägförhållanden utan att kompromissa med prestanda på våta och torra vägar.

•

Fler och längre gripande kanter tillsammans med en gummiblandning med
optimerad styvhet förbättrar vattendränering och minskar bromssträckorna på vått
väglag.

•

Stora ribbor i mitten av slitbanan ger mer styvhet och förbättrar stabiliteten och
väghållningen i nödsituationer.

Goodyear EfficientGrip Performance 2 finns tillgängligt i 45 dimensioner.
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Luxemburg, utvecklas toppmoderna produkter och tjänster som sätter branschstandarden för teknik och prestanda.
För mer information om Goodyear och dess produkter, besök www.goodyear.eu
För fler bilder, besök nyhetsredaktionen online: http://news.goodyear.eu.
Du kan även följa oss på Twitter @Goodyearpress och gå med i vår grupp ThinkGoodMobility på LinkedIn.

i

20 %/11 000 km längre körsträcka än den näst bästa testade konkurrenten. Körsträckan (dvs. tills den lagliga
gränsen för däckslitage nås) jämfört med de fyra senaste designerna från konkurrenterna i sommar-HPsegmentet (Michelin Primacy 4, Continental PremiumContact 6, Bridgestone Turanza T005, Pirelli Cinturato P7
Blue). Testat av TÜV SÜD Product Service GmbH i november 2019 på begäran av Goodyear. Testad
däckdimension: 205/55R16 91V; testbil: VW Golf Mk7, Testplats: öppna vägar i centrala Tyskland.
Rapportnummer:
713171748.
Den
fullständiga
rapporten
finns
på:
https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports/tire-test-reports-summer.html. Antaganden för
genomsnittlig körsträcka per år: 13 000 km (ADAC, Rapport: Benefits of passenger car travel in Europe).
ii

Kortare bromssträckor på våta och torra vägar än alla testade konkurrenter. Jämfört med de fyra senaste
designerna från huvudkonkurrenterna i sommar-HP-segmentet (Michelin Primacy 4, Continental
PremiumContact 6, Bridgestone Turanza T005, Pirelli Cinturato P7 Blue). Testat av TÜV SÜD Product Service
GmbH i november 2019 på begäran av Goodyear. Testad däckdimension: 205/55R16 91V; testbil: VW Golf
Mk7; testplatser: ATP Papenburg (DE), GPG Mireval (FR), TÜV SÜD PS Garching (DE), Neubiberg (DE), Denburg
(DE). Rapportnummer: 713171748. Den fullständiga rapporten finns på:
https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports/tire-test-reports-summer.html
iii

Interna uppskattningar. Jämfört med föregångaren EfficientGrip Performance. Däckdimension: 205/55R16
91V; bil: VW Golf 7, plats: öppna vägar i Luxemburg och Frankrike.

