Νέο EfficientGrip Performance

Η Goodyear αλαθνηλώλεη ηελ αλαλέσζε ηεο γθάκαο ησλ ειαζηηθώλ ηεο κε
ηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο γθάκαο

EfficientGrip

Performance.

Tν λέν

EfficientGrip Performance, είλαη δηαζέζηκν ζε 39 δηαζηάζεηο από 1 Μαξηίνπ
2013, θαη νη νπνίεο θαηέρνπλ θνξπθαίεο βαζκνινγίεο όζνλ αθνξά ηελ
Επξσπατθή εηηθέηα ειαζηηθώλ θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ήδε ζηελ Ειιεληθή
αγνξά, κε βαζκνινγία Α ζην θξάηεκα ζην βξεγκέλν θαη Β ζηελ αληίζηαζε
θύιηζεο. Επίζεο ζηνλ εμσηεξηθό ζόξπβν, πνπ αθνξά ην ηξίην θξηηήξην ηεο
εηηθέηαο ην ειαζηηθό έρεη ρακειή βαζκνινγία ζηελ πιεηνςεθία ησλ
δηαζηάζεσλ πνπ θαιύπηεη .

Γηα λα κπνξεί λα θαηέρεη θνξπθαίεο βαζκνινγίεο ζηελ εηηθέηα ην λέν ειαζηηθό
EfficientGrip Performance

είλαη εθνδηαζκέλν κε θνξπθαίεο ηερλνινγίεο.

Αλάκεζα ζε απηέο είλαη θαη ε ηερλνινγία WearControl technology, ε νπνία
ξπζκίδεη κηα ηελ νκνηόκνξθε θζνξά ηνπ ειαζηηθνύ πξνζθέξνληαο βειηησκέλν
θξάηεκα ζην βξεγκέλν θαη ταμηλή ανηίζηαζη κύλιζης ζε όιε ηελ δηάξθεηα
δσήο ηνπ ειαζηηθνύ. Χακειή αληίζηαζε θύιηζεο θαη άξα μειωμένη

καηανάλωζη κασζίμοσ νθείινληαη επίζεο ζην λέν κείγκα γόκαο ηνπ
ειαζηηθνύ, ε νπνία κεηώλεη ηελ ζεξκόηεηα ζηελ θάησ πιεπξά ησλ πιατλώλ
ηνπ ειαζηηθνύ , κεηώλνληαο ηελ αληίζηαζε κεηαμύ ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηνπ
δξόκνπ. Έλα βειηησκέλν ζηξώκα CoolCushion δηαβεβαηώλεη ηνλ έιεγρν ηεο
ζεξκόηεηαο θαη ηελ κείσζε ηεο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ειαζηηθνύ,
ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επηηπρία ηνπ ειαζηηθνύ λα έρεη πςειέο βαζκνινγίεο
ζρεηηθά κε ηελ Επξσπατθή εηηθέηα. Μηα βειηησκέλε θαηαλνκή ησλ ηαθνπληώλ
ηνπ πέικαηνο θαη λέεο ιεπηέο εγθνπέο ζηελ πεξηνρή ησλ ώκσλ ηνπ
ειαζηηθνύ πξνζθέξνπλ ταμηλά επίπεδα θορύβοσ πνπ πξνθύπηνπλ από ην
ειαζηηθό.

Σηνρεύνληαο ζηελ βειηησκέλε αζθάιεηα, ζηξαηεγηθόο άμνλαο ηεο Goodyear,
ην ειαζηηθό ελζσκαηώλεη ηελ ηερλνινγία 3D ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ ηαθνπληώλ
ηνπ πέικαηνο ε νπνία νλνκάδεηαη ActiveBraking. Η ηερλνινγία πξνζθέξεη
βειηησκέλε επηθάλεηα επαθήο ηνπ ειαζηηθνύ κε ηνλ δξόκν θαηά ην
θξελάξηζκα.

Μεηώλνληαο

ηελ

απαηηνύκελε

απόζηαζε.

Η

ρξήζε

πεξηθεξεηαθώλ ζεηξώλ ηαθνπληώλ ζην πέικα ηνπ ειαζηηθνύ απμάλνπλ ηελ
πιεπξηθή αθακςία ηνπ ειαζηηθνύ ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε εμαηξεηηθό ρεηξηζκό
θαη έιεγρν ηνπ νρήκαηνο.
«Οη κεραληθνί καο αλάπηπμαλ επίζεο έλα κείγκα chafer θαηάιιειν γηα
κεησκέλε αληίζηαζε θύιηζεο θαη σο απνηέιεζκα ηελ ρακειή θαηαλάισζε
θαπζίκνπ. Με ηελ ηερλνινγία ActiveBraking, επηηύρακε λα απμήζνπκε ηελ
επηθάλεηα επαθήο κε ην δξόκν ζε ζπλζήθεο θξελαξίζκαηνο. Οη επηδόζεηο
είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα εκάο αιιά ε αζθάιεηα είλαη κέζα ζην DNA καο ,θαη
δελ ζα θάλνπκε θαλέλα ζπκβηβαζκό ζε απηό ην θνκκάηη» πξόζζεζε ν
Depres.

