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Goodyear
Γκάμα
Ελαστικών
Επιβατικά ελαστικά

Ελαστικά για 4x4

Ελαφρά Φορτηγά
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ΠΑΓΚOΣΜΙEΣ ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝOΤOΜΙΑ

Η πιο αξιοσέβαστη εταιρία της Αμερικής στην
αυτοκινητοβιομηχανία το 2009.
Περιοδικό Forbes

No 1 σε καινοτομία ανάμεσα στις εταιρίες
ανταλλακτικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.
Περιοδικό Fortune’s 2009, The Most Admired List.

Bραβείο καλύτερου προϊόντος της χρονιάς.
Περιοδικό China’s Auto, σχετικά με την Goodyear Assurance

Η κορυφαία επιλογή All Season ελαστικών αυτοκινήτου.
Περιοδικό Consumers Digest, σχετικά με τo Assurance TripleTred

Βραβείο καινοτομίας στην παραγωγή.
The Luxemburg Business Federation, σχετικά με τo Goodyear OptiGrip

Ηµεροµηνία κατασκευής / Χώρα Προέλευσης
Όλα τα ελαστικά του ομίλου Goodyear - Dunlop είναι κατασκευασμένα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ε.Τ.R.T.O.
Τα ελαστικά του ομίλου μας διατηρούν όλες τις επιδόσεις τους ακόμα
και μετά από 3 χρόνια αποθήκευσης από την ημερομηνία παραγωγής,
εφ’όσον αυτά φυλάσσονται σε ξηρό χώρο και προφυλαγμένα από τις
ακτίνες του ηλίου όπως συνιστά ο Ε.Τ.R.T.O.
Τα ελαστικά του ομίλου Goodyear - Dunlop προσφέρουν πάντα την ίδια
ποιότητα ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία κατασκευάζονται διατηρώντας τόσο τις επιδόσεις όσο και τις ιδιότητες τους.
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O∆HΓIEΣ XPHΣHΣ EΠIBATIKΩN EΛAΣTIKΩN
ΑΠO ΤΗΝ GOODYEAR

Α

ΠIEΣH EΛAΣTIKΩN
H τήρηση της σωστής πίεσης των ελαστικών είναι υψίστης σηµασίας για την ασφαλή οδήγηση.
H υποπίεση προκαλεί:
1. Yπερθέρµανση που µειώνει τη ζωή των ελαστικών.
2. Mείωση της πρόσφυσης στο οδόστρωµα άρα µειωµένο κράτηµα.
3. Aνώµαλη φθορά των ελαστικών.
4. Eσωτερικά τραύµατα που µπορεί να καταστρέψουν τα ελαστικά.
H υπερπίεση κάνει τα ελαστικά πιο ευαίσθητα στα τραύµατα από πρόσκρουση.
Πάντοτε ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών πρέπει να γίνεται όταν αυτά είναι κρύα διότι η πίεση αυξάνεται µε τη θερµοκρασία που προκαλείται κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
ΣYNTHPHΣH/ΦPONTI∆A TΩN EΛAΣTIKΩN
Σε περίπτωση που ένα ελαστικό χάνει τον αέρα του πρέπει να αντικατασταθεί αµέσως διότι συνέχιση της οδήγησης θα καταστρέψει τον
σκελετό. Kάθε ελαστικό που έχασε αέρα πρέπει να βγαίνει από τη ζάντα και να ελέγχεται εάν έχει και άλλες δευτερεύουσες βλάβες (π.χ.
τραύµατα).
ANTIKATAΣTAΣH EΛAΣTIKΩN
Tο βάθος του πέλµατος πρέπει να ελέγχεται συχνά. Tα ελαστικά νέας γενιάς έχουν δείκτες φθοράς πάνω στο πέλµα που προειδοποιούν
τον χρήστη ότι το ελαστικό φθάνει στο όριο της φθοράς του. Όσο πιο ρηχό γίνεται το πέλµα τόσο πιο πολύ µεγαλώνει ο κίνδυνος γλιστρήµατος σε βρεγµένους δρόµους.
Mεταχειρισµένα ελαστικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται εάν το ιστορικό της προϋπηρεσίας τους είναι άγνωστο.
ΓHPANΣH EΛAΣTIKΩN
Tα ελαστικά γερνάνε έστω και αν χρησιµοποιήθηκαν λίγο ή καθόλου. Σκασίµατα στο πέλµα ή στα πλευρά, συνοδευόµενα µερικές φορές µε παραµορφώσεις του σκελετού είναι απόδειξη γήρανσης. Tα παλιά και γηρασµένα ελαστικά πρέπει να ελεγχθούν από έναν ειδικό πριν χρησιµοποιηθούν. Σε µεγάλο χρόνο ακινητοποίησης του οχήµατος συνιστάται να ελευθερώνονται τα ελαστικά από το φορτίο τους και να σκεπάζονται
για προστασία από το φως. Iδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η ρεζέρβα η οποία µπορεί να είναι παλιά ή γηρασµένη. Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε προσοχή και να αντικατασταθεί το γρηγορότερο.
MEIKTEΣ TOΠOΘETHΣEIΣ
Eκτός από έκτακτη και για µικρό χρονικό διάστηµα χρησιµοποίηση ελαστικού ρεζέρβας, τα ελαστικά στον ίδιο άξονα πρέπει να είναι του ιδίου
µεγέθους, τύπου και κατασκευής.
ΑΠOΘΗΚΕΥΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Tο πέλµα και τα πλαϊνά των ελαστικών είναι φτιαγµένα µε µίγµατα που αντιστέκονται στην καταστροφή από τον ήλιο και το όζον.

Nα αποθηκεύετε
Σε µέρος καθαρό, δροσερό, σκοτεινό, χωρίς υγρασία και που αερίζεται χωρίς να δηµιουργείται ρεύµα. Tοποθετώντας τα ελαστικά µε τέτοιο τρόπο που να µην παραµορφώνονται τα κάτω.
Xωρίς να ακουµπούν κατ' ευθείαν στο έδαφος τα ελαστικά που είναι έξω.
Nα µην αποθηκεύετε
Σε µέρη µε υγρασία, λάδια, γράσσα ή πετρελαιοειδή.
Σε µέρη που δηµιουργούνται πολύ υψηλές και πολύ χαµηλές θερµοκρασίες.
Σε µέρη που τα βλέπει ο ήλιος κατευθείαν.
Σε µέρη που υπάρχει ηλεκτρικό µοτέρ για να µην έρχονται σε επαφή µε το όζον.
Aν αποθηκεύετε ελαστικά ζανταρισµένα φροντίστε να έχουν τη συνιστώµενη πίεση λειτουργίας τους.

Σήµανση Ελαστικού

1. 205 : Φάρδος ελαστικού σε mm
2. 55 : Σειρά ελαστικού
Σχέση ύψους πλαϊνού / φάρδος ελαστικού
3. R : Radial σκελετός
4. 16 : Εσωτερική διάμετρος ζάντας σε ίντσες
5. 91 : Δείκτης φορτίου
6. V : Δείκτης ταχύτητας
7. DOT : Υπουργείο μεταφορών ΗΠΑ
Κωδικός κατασκευαστή

Επιπλέον σημάνσεις
Μ + S : Κατάλληλο για χειμερινές συνθήκες
XL : Extra Load - ενισχυμένο
RFD : Reinforced - ενισχυμένο
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Επιβατικά

Ελαστικά 4x4

Ελαφρά φορτηγά
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επιβατικά
Duragrip
Απευθύνεται σε αυτοκίνητα πόλης μικρού και μεσαίου κυβισμού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Τ και Η
ΣΕΙΡΑ: 55 έως 80
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 13 έως 15

Το καινοτόμο ελαστικό που εξοικονομεί καύσιμα
Πολύ καλό κράτημα σε στεγνό και βρεγμένο
οδόστρωμα

• Ασύμμετρος σχεδιασμός πέλματος
• Τεχνολογία 3D - BIS
• Διάρκεια ζωής
• Xαμηλά επίπεδα θορύβου
• Φιλικό προς το περιβάλλον

5

entypo GY:Layout 1

7/2/09

10:36 AM

Page 6

επιβατικά
Optigrip
Απευθύνεται σε αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού,
οικογενειακά και σπορ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: H έως & W
ΣΕΙΡΑ: 45 έως 65
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 15 έως 17

Tο ελαστικό με Εξαιρετικές Επιδόσεις σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του.
Νέες εγκοπές και νέα επίστρωση γόμας πέλματος
αποκαλύπτονται με τη χρήση, προσφέροντας εξαιρετικές
επιδόσεις στο βρεγμένο δρόμο.
• 20% μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος στο βρεγμένο *
• 6 % μεγαλύτερη αντίσταση στην υδρολίσθηση *

* Επιδόσεις μετά τα 30.000 χλμ. Τεστ απέναντι σε 2 κύριους
ανταγωνιστές από τον TÜV SÜD Automotive τον Απρίλιο 2008,
Διάσταση ελαστικού: 225/45R17, Όχημα: VW Golf, Αναφορά #
76230122-1
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επιβατικά
Efficientgrip
Απευθύνεται σε οικογενειακά αυτοκίνητα μεσαίου, μεγάλου
κυβισμού και υψηλών επιδόσεων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: H έως & Y
ΣΕΙΡΑ: 35 έως 65
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 14 έως 19

Tο ελαστικό που μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
χωρίς να μειώνει τις υπόλοιπες επιδόσεις.
Χαμηλή αντίσταση κύλισης συνεισφέροντας
σε ένα καλύτερο περιβάλλον
• 13% μικρότερη αντίσταση κύλισης *
• 1,9% περισσότερη οικονομία καυσίμου *
• 2% μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος σε στεγνό και
βρεγμένο*
• 8% περισσότερη χιλιομετρική απόδοση στον άξονα με κίνηση
• 49% περισσότερη χιλιομετρική απόδοση στον άξονα χωρίς
κίνηση
* Σύγκριση με την μέση επίδοση 4 κύριων ανταγωνιστών. Τεστ
από τον TÜV SÜD Automotive τον Μάρτιο 2009, Διάσταση
ελαστικού: 205/55R16, Όχημα: VW Golf, Αναφορά # 76236753

Διατίθεται και σε
7
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επιβατικά
Excellence
Απευθύνεται σε οικογενειακά αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: H έως & Y
ΣΕΙΡΑ: 40 έως 65
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 14 έως 20

Ένα ασφαλές και άνετο ελαστικό με πολύ
καλό κράτημα σε στεγνό και βρεγμένο.
Προσφέρει άνεση και Ασφάλεια

Eagle F1 (GSD-3)
Απευθύνεται σε σπορ οχήματα υψηλών επιδόσεων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: V έως & Y
ΣΕΙΡΑ: 30 έως 60
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 15 έως 21

Ελαστικό υψηλών επιδόσεων με πολύ καλό
κράτημα και ασφάλεια
• Εξαιρετικό φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης
• Μεγάλη αντίσταση στην υδρολίσθηση

* Διατίθενται και σε
8
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επιβατικά
Eagle F1 Asymmetric
Απευθύνεται σε σπορ αυτοκίνητα υψηλών - υπέρ υψηλών
επιδόσεων και απαιτήσεων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: W και Y
ΣΕΙΡΑ: 25 έως 55
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 17 έως 20

Το Κορυφαίο ελαστικό υπέρ υψηλών επιδόσεων
με εξαιρετικό κράτημα και έλεγχο ιδιαίτερα στις
στροφές.
Εφαρμογή Τεχνολογίας Active CornerGrip
• Μείγμα γόμας αγωνιστικού χαρακτήρα με χρήση νέας
Τεχνολογίας Πολυμερών για να εκμεταλλευτείτε με ασφάλεια
την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου σας
• Κορυφαία συμπεριφορά, υψηλή απόλαυση στην οδήγηση

* Διατίθεται και σε
9

entypo GY:Layout 1

7/2/09

10:36 AM

Page 10

επιβατικά 4 εποχών
Vector 4 Seasons
Απευθύνεται σε αυτοκίνητα μεσαίου και μεγάλου κυβισμού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: T , H και V
ΣΕΙΡΑ: 45 έως 70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 13 έως 17

Το Ελαστικό για όλες τις εποχές, σε όλες τις
καιρικές συνθήκες.

Χιόνι:

5% Καλύτερη πρόσφυση *
2.4% μειωμένη απόσταση φρεναρίσματος *

Πάγος:

5% Καλύτερη πρόσφυση *
11% μειωμένη απόσταση φρεναρίσματος *

Βρεγμένο: 4% υψηλότερη αντίσταση στη Υδρολίσθηση *
*Συγκριτική δοκιμή έναντι 2 κυρυφαίων ανταγωνιστών από τον
TÜV SÜD Automotive τον Μάρτιο και Απρίλιο 2008, Διάσταση
ελαστικού: 175/65R14, Όχημα: VW Polo, Αναφορά # 76230122-2
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χειµερινά
UltraGrip 7+
Απευθύνεται σε αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: T και H
ΣΕΙΡΑ: 55 έως 70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 13 έως 16

Το ελαστικό που προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο
σε χειμερινές συνθήκες
• Σχεδιασμός πέλματος διπλού V & πολλαπλές εγκοπές
• Κράτημα σε ολισθηρούς δρόμους, ελκτική ικανότητα σε χιόνι /πάγο
• Μεγάλη διάρκεια ζωής και οικονομία καυσίμου

UltraGrip Performance 2
Απευθύνεται σε αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: H και V
ΣΕΙΡΑ: 35 έως 60
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 16 έως 19

Το Χειμερινό ελαστικό υψηλών επιδόσεων για απόλυτο έλεγχο
σε όλες τις χειμερινές συνθήκες, άριστο
κράτημα και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.
• Κράτημα σε ολισθηρούς δρόμους, ελκτική ικανότητα σε χιόνι / πάγο
• Μεγάλη διάρκεια ζωής και οικονομία καυσίμου

* Διατίθενται και σε
11
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ελαστικά 4x4
Wrangler F1
Wrangler F1(WRL-2)
Για τη νέα γενιά SUV υψηλών επιδόσεων και εντός δρόμου χρήση
100%
ON ROAD
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: V έως & Z
ΣΕΙΡΑ: 30 έως 65
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 16 έως 22

Wrangler F1

Wrangler F1 (WRL-2)

Τα κορυφαία σούπερ σπόρ ελαστικά για τα
πολυτελή και μεγάλης ιπποδύναμης SUV της
αγοράς
• Εξαιρετικό κράτημα και σπόρ συμπεριφορά σε
υψηλές ταχύτητες
• Μέγιστη απομάκρυνση του νερού - άριστο στο βρεγμένο

12
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ελαστικά 4x4
Wrangler HP All Weather
80%
ON
ROAD

20%
OFF
ROAD

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: T , H και V
ΣΕΙΡΑ: 50 έως 80
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 15 έως 20

Κορυφαίο ελαστικό για εντός δρόμου χρήση
• Tεχνολογία SmartTread για εξαιρετική προσαρμογή σε όλες
τις καιρικές συνθήκες.
• Άνετο και με μεγάλη χιλιομετρική απόδοση.

Wrangler AT/SA
50%
ON
ROAD

50%
OFF
ROAD

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: Q έως & Η
ΣΕΙΡΑ: 55 έως 85
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 15 έως 19

Νέο ελαστικό για εντός και εκτός δρόμου χρήση.
•Τεχνολογία SilentArmor και Durawall ενισχυμένα πλαϊνά.
• Κατασκευασμένο από DuPont Kevlar, υλικό πολύ πιο ισχυρό
από ατσάλι, για αντοχή στις καταπονήσεις σε εκτός δρόμου
διαδρομές.

13
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ελαστικά 4x4
Wrangler Duratrac
20%
ON
ROAD

80%
OFF
ROAD

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: P και Q
ΣΕΙΡΑ: 70 έως 80
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 15 έως 17

Νέο ελαστικό για εκτός δρόμου χρήση.
• Μελετημένος σχεδιασμός πέλματος για μέγιστη αντοχή σε
ακραίες συνθήκες οδήγησης

UltraGrip
100%
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: T και H
ΣΕΙΡΑ: 55 έως 75
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 15 έως 17

Aσφάλεια, ελκτική ικανότητα και επιδόσεις
• Για τις πιο άσχημες και ακραίες συνθήκες του χειμώνα.
• Εξαιρετική πρόσφυση σε ολισθηρούς, χιονισμένους και
παγωμένους δρόμους

14
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ελαφρά φορτηγά
Cargo G26
Απευθύνεται σε ελαφρά φορτηγά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: R και T
ΣΕΙΡΑ: 65 έως 75
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 14 έως 16

Άριστη πρόσφυση και στιβαροί ώμοι.
• Αντοχή στην καθημερινή χρήση
• Ελκτική ικανότητα και ασφάλεια

Cargo Vector 2
Ελαστικό 4 Εποχών - Απευθύνεται σε ελαφρά φορτηγά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ: R έως & T
ΣΕΙΡΑ: 65 έως 80
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ: 14 έως 16

Ειδικός σχεδιασμός με επικλινή τακούνια για
συνεχή επαφή με τον δρόμο. Φαρδιές αυλακώσεις για
άριστη πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο.
• Ελαστικό για όλες τις εποχές
• ΄Αριστη πρόσφυση, ελκτική ικανότητα
• Φαρδιές αυλακώσεις για απώθηση νερού και χιονιού
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Goodyear Dunlop Eλαστικά Eλλάς ABEE
Hπείρου 69 & Λ. Kατσώνη
T.K. 135 62 Aγ. Aνάργυροι • T.Θ. 45058, Aθήνα
Tηλ.: 210 26 40 400 • Fax: 210 26 40 420-1

Goodyear Dunlop Service Center
Τηλ. Παραγγελιών
Τηλ.: 210 26 40 410 • Fax: 210 26 40 422
Τηλ. Παραπόνων
Τηλ.: 210 26 40 550

www.goodyear.gr

