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Goodyear Dunlop inviterte for/eden nordisk presse for å vise hvordan det nye piggdekket UltraGrip Extrem klarer is- og 

sneforhold i forhold til UltraGrip 500, som tidligere var fabrikkens bestselger. 

FRANCH HAGERUP 

Da vi kj0rte med UltraGrip 500 på 
tid over to runder og sammenlignet 
med kj0ring av den samme bilen 
under samme forhold skodd med 
nye UltraGrip Extreme, ble vi alltid ca 
5 sekunder raskere. 

Det mest interessante var imidler
tid kj0ring med UltraGrip Extreme på 
svenske vinterveier over flere mil, der 
hastigheten enkelte ganger lå godt 
over fartsgrensen. La oss si det slik at 
en 4x4 SUV med piggdekk omtrent 
ikke hadde klart å kj0re fortere. 

Det var derfor en deilig folelse å 
kunne sno seg perfekt rundt svinger, 
og fra vår plass i forersetet lignet 
dette sterkt på det en bil med som
merdekk presterer i h0ye hastigheter 
på bart sommerf0re. 

Dekkene kan bli for gode dersom 
du ikke tenker på konsekvensene av 
en bråstopp på glatt fore. Teknologi
en har kommet så langt at UltraGrip 
500, som over flere år var et av de 
beste vinterdekk i markedet, nå om
trent er parkert i forhold til piggdek
ket Ultragrip Extreme. 

Dette b0r vcere en advarsel til bil
fotete som bare tenker hastighet, og 
ikke forstår at strekningen som kre
ves i förbindelse med en bråstans 
ikke er proporsjonal med gripeevnen 
til nye piggdekk som omtrent ligger 
klistret til veioverflaten, 

Det store sp0rsmålet er alltid hva 
fabrikken utforer av forskning for å 
henge med i den stadig 0kende 
dekkonkurransen, som i sikkerhetens 
navn gir en gevinst for kundene. 
Men vi sender samtidig en tanke til 
den bileier som velger bort anerkjen
te dekkforhandlere bare for å spare 
noen kroner. For selv om dekkene 

kan se like ut utenpå, kan de vcere 
svcert forskjellige i bruk. 

Otto Drakenberg i Goodyear Dun
lop forteller at det nye piggdekket 
Ultragrip Extreme er basert på et helt 
nytt konsept, der en rekke innovative 
l0sninger bidrar til sikrere dekk ved 
bremsing og unnaman0vrering. Dek
ket har to forskjellige gummiblan
dinger i flere lag, som kombinert 
med nytt V-m0nster og piggteknolo
gi er det beste som Goodyear har ut
viklet. 

Piggfritt fra Dunlop 
Men nå stopper det ikke der. Det 

er noe som heter Dunlop. Fra den 
kanten er andre generasjon av Dun
lop Graspic DS-2 kommet på marke
det. Dette piggfrie vinterdekket er ut
viklet med bruk av simulatorteknolo
gi, ag vi får h0re at det derfor er 
spesielt bra på sn0 og isdekte veier. 
Dekket har indikator som synliggj0r 
for sjåforen når veigrepet er i ferd 
med å bli redusert. 

Som Ono Drakenberg uniykker 
det, er det mange gode dekk som 
se/ges på det nordiske markedet, 
men det er ikke bare gripe-, bremse
evne og evnen til hurtig man0vrering 
som teller. Det er like viktig at kun
dene får god service og tilgjengelig
het. Og på dette hold vet Otto Dra
kenberg hva han snakker om, siden 
han tidligere har vcert med på å ut
vikle en amerikansk matvarekjede. 
Han har helt siden ansettelsen i Go
odyear Dunlop fra januar 2004, sak
te men sikkert innfort det samme 
kundekonseptet som brukes i dag
ligvarebransjen. Og hva finner du 
der: Jo - tilgjengelighet, en • easy-to
do-business" -med h0flige ansatte, 
og varer som er svcert tilgjengelige. 

Sjefen for Goodyear Nordic, Offo Drakenberg, var godt fomeyd med dekknyhetene som b/e pr0vekj0rt. 

NVI: FIAT s·n�Al)A. 
NOl:N MÅ G,J0RE M0KKA,JOBBEN. 

Norges billigste pickup er nå på plass. Mye kraftigere. 

nå med 85 hk·Multijet diesel med hele 200 Nm ved 

1750 o/min. Mye sterkere og med 670 kg lastekapasitet. 

-

Jord, tung last, harde veier, Nye Fiat Strada er klar for enhver oppgave. 

Nytt design og overraskende god komfort. 

Nye Fiat Strada fra kr 128 826,-**. 
Kom og opplev nye 5trada hos oss. 

Ny Fiat- og Alfa Romeo-forhandler i Sandvika 
m/komplett verksted og delelager! 

** Veil. pris eks. mva. Inkl. frakt/reg.omk. 
Årsavgift kommer i tillegg. Mva er kr. 28.000,-
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*AUTOVIA
Du finner oss i en «Shop-in-Shop» i R0hneSelmer
bygget i Sandvika ! Vis-il-vis Sandvika Storsenter. 

Jongsåsveien 4. Tlf. 47 910 910 - www.autovia.no 


