Інформація для преси
Нова шина Ice+ продемонструвала на 8% кращі показники в порівнянні з трьома
провідними конкурентами *1

Незалежні випробування підтвердили:
Goodyear UltraGrip Ice+ - найкраща шина для суворої зими

*1

Брюссель, Бельгія, 10 лютого 2010 року – незалежна організація тестування і сертифікації
Test World закінчила велику програму випробувань і підтвердила лікуючі позиціх робочиз
характеристик шини Goodyear UltraGrip Ice+ у
порівнянні із провідними конкурентами. На
думку фахівців Test World, UltraGrip Ice+
“найкраща шина в умовах суворої зими”. *1
Для досягнення цього лідуючого стану, новій
шині Goodyear Ultragrip Ice+ необхідно було
продемонструвати

видатні

результати

в

екстремальних погодних і дорожніх умовах у
ході об'єктивної програми випробувань, проведеної досвідченими й безсторонніми
інженерами організації Test World.
У січні 2010 року фахівці Test World здійснили порівняльні випробування шини Goodyear
Ultragrip Ice+ і її трьох основні конкурентів у таких параметрах як гальмування, керованість
і стійкість до аквапланування й проходження треку на вологій дорозі на полігонах у
Фінляндії й Франції. У ході випробувань у Фінляндії вимірялися показники шини на снігу й
на льоді, установленої на автомобіль Ford Focus 2.0 з бензиновим двигуном, у розмірі
205/55R16 94T. Випробування у Франції дозволили оцінити робочі характеристики шини на
вологій і сухій дорозі, для випробувань використовувався автомобіль із турбодизельним
двигуном VW Golf 6 V2.0 TDI із шинами 205/55R16 94T. *1
Як показали випробування, нова шина Ultragrip Ice+ пропонує споживачам у країнах із
суворими зимами цілий ряд переваг:

Чудові характеристики на снігу
Під час суворих зим, властивих країнам Північної Європи, Прибалтики, Україні, Білорусі й
Росії, водіям часто доводиться мати справа з дорогами, засипаними снігом. Одним зі
способів забезпечення безпеки руху є вивчення технік зимового водіння для збереження
контролю автомобіля на снігу. Оснащення автомобіля відповідними шинами, що
гарантують чудові характеристики при будь-яких несприятливих умовах також скорочує
ймовірність ДТП. У ході випробувань гальмування на снігу, шина Ultragrip Ice+
продемонструвала на 3% меншу довжину гальмівного шляху в порівнянні із провідними
конкурентами.
Випробування параметрів керованості на снігу також відзначені значною перевагою над
конкурентами. * 2

Покращене зчеплення й контроль на льоді
Ожеледь – одна їз найнебезпечніших умов на дорозі. З'являючись раптово й найчастіше
залишаючись невидимою, лід на дорозі стає причиною безлічі аварій на зимових дорогах.
Шина Ultragrip Ice+ забезпечує поліпшені показники зчеплення й контролю на льоді, з
поліпшенням характеристик контролю на 3% і характеристик зчеплення - на 1% у
порівнянні із провідними конкурентами. *
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Зимові місяці означають не тільки сніг і лід, але й найчастіше - заливні дощі, здатні
перетворити дорогу в непереборну перешкоду. Саме тому, зимові шини повинні завжди
забезпечувати чудові показники керованості й гальмування на вологій дорозі. У ході
випробувань гальмування й керованості на вологій дорозі, шина Ultragrip Ice+ показала
вражаюче скорочення довжини гальмівного шляху на 11%, поліпшення поперечної
стійкості до аквапланування на 11%, на 5% більше контролю й на 4% - поперечного
зчеплення. * 3
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неперевершені робочі характеристики шини Ultragrip Ice+", відзначив Жан- Пьєр Жюзет
(Jean-Pierre Jeusette), директор компанії Goodyear за технологіями шинної продукції для
споживчого ринку країн Європи, Близького Сходу й Африки, додавши: "Країни Скандинавії
й Росія відрізняються суворими зимами. Споживачам у цих країнах необхідні шини, на які
можна покластися і які забезпечать такий набір робочих характеристик, який дозволить
звести до мінімуму фактори небезпеки зимового водіння. Нова шина Goodyear Ultragrip
Ice+ продемонструвала провідні результати у своєму класі продукції".

Один з європейський лідерів у тестуванні зимової продукції: Test World
Організація Test World у Фінляндії, розташована більш ніж в 300 кілометрах північніше
Полярного кола, неподалік від Івало, експлуатує один із самих досконалих

зимових

полігонів для випробувань у Європі. Test World спеціалізується в проведенні незалежних
випробувань легкових автомобілів і шин. Тривалий зимовий сезон і арктичний клімат у
цьому північному регіоні дозволяє фахівцям організації проводити жорсткі програми
тестування з виконанням всіляких випробувань у суворих і стійких зимових умовах аж до
кінця квітня.
Значна частина випробувань організації Test World припадає на безсторонню оцінку
продукції для різних спеціалізованих журналів, таких як Tekniikan Maailma, Фінляндія, Auto
Motor & Sport, Швеція, Motor, Норвегія, Авто Ревю, Росія, а також естонська версія журналу
Tekniikan Maailma.

Про компанію Goodyear
Компанія Goodyear – один з найбільших виробників шинної продукції у світі. Компанія
Goodyear зі штатом близько 70 000 співробітників робить свою продукцію більш ніж на 60
підприємствах в 26 країнах світу.

________________________________________________________________________________________________________
1* Для порівняльних випробувань використовувалися 3 сучасні зимові шини провідних конкурентів, з визначенням
параметрів на снігу й на льоді, випробування проведено в січні 2010 року фахівцями Test World, розмір шин: 205/55R16 94Т;
автомобіль: Ford Focus 2.0 з бензиновим двигуном, в Івало (Ivalo), Фінляндія, звіт № TW20100032; на вологій і сухій дорозі, у
січні 2010 року фахівцями Test World, розмір шин: 205/55R16 94Т; автомобіль: VW Golf 6 V2.0 TDI, в Mireval, Франція, звіт №
TW20100032
2* Для порівняльних випробувань використовувалися 3 сучасні зимові шини провідних конкурентів, з визначенням
параметрів на снігу й на льоді, випробування проведено в січні 2010 року фахівцями Test World, розмір шин: 205/55R16 94Т;
автомобіль: Ford Focus 2.0 з бензиновим двигуном, в Івало (Ivalo), Фінляндія, звіт № TW20100032.
3* Для порівняльних випробувань використовувалися 3 сучасні зимові шини провідних конкурентів, з визначенням
параметрів на снігу й на льоді, випробування проведено в січні 2010 року фахівцями Test World, розмір шин: 205/55R16 94Т;
автомобіль: VW Golf 6 V2.0 TDI, в Mireval, Франція, звіт № TW20100032.

