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Jaguar kiest de nieuwe Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV als
eerste montage voor de Jaguar E-PACE
Met trots kondigt Goodyear aan dat het door Jaguar gekozen is om banden te leveren in eerste
montage voor de Jaguar E-PACE, de compacte SUV van de Britse autofabrikant.
Goodyear zal de nieuwe SUV van Jaguar voorzien van zowel de Eagle F1 Asymmetric 3 SUV als
de Eagle F1 Asymmetric SUV All-Terrain, die beide de “JLR” markering dragen als teken van
goedkeuring door Jaguar Land Rover. De ingenieurs van Goodyear hebben deze banden speciaal
ontwikkeld, zodat ze voldoen aan de specifieke vereisten van de constructeur: een lage
rolweerstand, een laag gewicht en goede off-road prestaties. Onderstaande bandenmaten zijn
gehomologeerd:

Band

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Eagle F1 Asymmetric SUV All-Terrain

Bandenmaat

Speciale eigenschap

235/60 R18 107V XL

Rolweerstand: klasse A

235/55 R19 105W XL

Rolweerstand: klasse A

245/45 R21 104Y XL

SoundComfort Technology

235/65 R17 108V XL

Rolweerstand: klasse A

235/60 R18 107V XL
245/45 R21 104W XL

SoundComfort Technology

Drie van de zes bandenmaten hebben klasse A voor rolweerstand en 2 bandenmaten hebben de
Goodyear Sound Comfort Technology, een technologie die het waarneembare geluid van de
banden in de auto verlaagt met maar liefst 4 decibel (= een halvering van het geluid)1.
De Eagle F1 Asymmetric 3 SUV is een Ultra High Performance band die speciaal ontwikkeld is voor
SUV’s Het is ook de meest recente band in het Goodyear Eagle F1 Asymmetric gamma. De
belangrijkste eigenschappen van de band zijn optimale remprestaties en handling in alle
omstandigheden.

1Bij

montage van 4 banden. Gebaseerd op interne testen, uitgevoerd in oktober 2010 ; Bandenmaat : 245/40 R18; Testauto: Audi A8;
Locatie: GIC*L
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De Eagle F1 Asymmetric SUV All-Terrain is een band die meer off-road georiënteerd is. De band is
specifiek ontworpen voor Jaguar en heeft bredere groeven (voor meer grip in off-road omstandigheden)
en diepere lamellen (voor betere prestaties in de winter).

"Banden ontwerpen en produceren voor de nieuwe modellen van Jaguar Land Rover toont opnieuw
de capaciteiten van Goodyear om de hoge verwachtingen van toonaangevende autoconstructeurs
te begrijpen en te implementeren”, zegt Nick Harley, Goodyear’s Managing Director OE
Consumer EMEA. “De E-PACE is de meest recente SUV van Jaguar die met Goodyear uitgerustis,
een bewijs van onze succesvolle, jarenlange samenwerking. Goodyear bezorgt de Jaguar
bestuurders de ultieme rij-ervaring, dankzij de prestaties, het comfort en de veiligheid die de banden
bieden.”

Goodyear
Over Goodyear
Goodyear is één van 's werelds grootste bandenleveranciers. Het bedrijf vervaardigt zijn producten in 48 fabrieken in 22 landen overal
ter wereld en heeft circa 66.000 medewerkers in dienst. In twee innovatiecentra - in Akron, Ohio, en Colmar-Berg, Luxemburg - werken
we aan de ontwikkeling van geavanceerde producten en diensten die de norm bepalen voor de industrie op het gebied van technologie
en prestaties. Meer informatie over Goodyear en zijn producten vindt u op http://www.goodyear.eu .

