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Pirelli Carrier Winter – nytt transportdäck
ökar säkerhet, livslängd och prestanda
Efter lanseringen av Carrier sommardäck för nyttofordon i våras kommer Pirelli nu
med vinterversionen. Det nya Carrier Winter garanterar optimal säkerhet i kallt väder,
lång livslängd och förbättrade prestanda på våta underlag, egenskaper som svarar
perfekt till de höga krav som professionella transportförare idag ställer.
Nya Carrier Winter har utformats med en full silicablandning och en
mönsterdesign med optimerad profil, speciellt utvecklat för den
europeiska marknaden. Det ökar däckets livslängd med 30 %
jämfört med föregående produktgeneration. Slitaget har också
minskat tack vare att rullmotståndet är reducerat med 10 %.
Designen av det nya däckmönstret kännetecknas av tre breda
längsgående spår och en mer öppen skuldra, som bidrar till att öka
körsäkerheten i våta förhållanden. Jämfört med ledande
konkurrenter är den nya Carrier Winter 10 % bättre på att undvika
vattenplaning och 5 % bättre i inbromsning på vått.
Tack vare dessa kvalitetsförbättringar har Carrier Winter fått toppresultat i internationella
däcktester i ledande motortidningar.
Carrier Winter-sortimentet säsongen 2014-2015 kommer att vara tillgängligt i 22 storlekar
från 14 till 16 tum. Målet är att bli marknadsledande inom sitt segment i Europa.
Carrier Winter har fått toppresultat i tester utförda av Pirellis ingenjörer:





Säkerhet i alla vinterförhållanden
Ökad däcklivslängd med 30 procent
Bättre grepp på vått underlag
Ledande på den europeiska marknaden

Pirelli
Företaget grundades 1872 och är den femte största däcktillverkaren i världen sett till försäljning. Pirelli finns i över
160 länder, har 22 produktionsanläggningar i fyra världsdelar och sysselsätter omkring 36 000 personer.
Företaget är en ledande tillverkare av premiumdäck, tack vare sitt engagemang i forskning och utveckling. Det är
ett område där företaget varje år investerar cirka 3 procent av de totala intäkterna (5.6 miljarder euro 2011) eller 7
procent av intäkterna från premiumsegmentet, vilket gör Pirelli till en av däckindustrins främsta forskningsföretag.
Syftet är att löpande förbättra prestanda och säkerhet med minimerad miljöpåverkan.
Pirelli har varit aktivt i motorsport sedan 1907, och är idag ensam leverantör av däck till Superbike World
Championship”. Men framförallt är det Pirelli som levererar alla däck till Formel 1-mästerskapet under
treårsperioden 2011-2013. Företagets vinterprodukter utvecklas och testas på företagets testanläggning i Älvsbyn
i norra Sverige. Vintertesterna säkerställer däckens höga prestanda i typiska nordiska vinterförhållanden.
Huvudkontoret för Sverige, Finland och Norge ligger i Stockholm, Sverige. Företagets globala huvudkontor är
beläget i Milano, Italien.

