∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η Cooper Tires µε την µακρόχρονη και εξαιρετική παράδοση στην κατασκευή
ποιοτικών ελαστικών off road , παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο ελαστικό για
επιβατικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων , το Cooper Zeon CS Sport.
To Cooper Zeon CS Sport. σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε για να ενθουσιάσει µε τις
επιδόσεις του κάθε οδηγό αυτοκινήτου υψηλών ταχυτήτων . Το νέο ελαστικό
προσφέρεται για τοποθέτηση σε ζάντες 18” και 19” .
Η Cooper ενσωµατώνει στα ελαστικά της νέο σχεδιασµό και χαρακτηριστικά που
βελτιστοποιούν τις επιδόσεις και απογειώνουν την οδηγική εµπειρία στο µέγιστο.
Το πέλµα χάρη στην υψηλή πυκνότητα και κατανοµή σιλικόνης, προσφέρει
βελτιωµένη απόδοση στους βρεγµένους δρόµους και εξαιρετική πρόσφυση στους
στεγνούς .
Η τεχνολογία Optinoise εξασφαλίζει αθόρυβη οδήγηση και µεγαλύτερη άνεση.
Το ενισχυµένο πλαϊνό συµβάλλει στην άµεση απόκριση του τιµονιού και σε
απαράµιλλη πλευρική ευστάθεια., ενώ η µηδενική σε µοίρες παραµόρφωση του
ελαστικού κατά τη στρέψη, βελτιώνει τις επιδόσεις στις υψηλές ταχύτητες.
Η ενισχυµένη κεντρική γραµµή πέλµατος και η διπλή επίστρωση λινών στο σκελετό,
προσφέρουν εξαιρετικά σαφή αίσθηση και ακρίβεια κατά την οδήγηση,
υποβοηθούµενη πάντα από τα µεγάλα πλαϊνά τµήµατα του πέλµατος.
Τα ελαστικά CS Sport αποτελούν τα κορυφαία ελαστικά υψηλών επιδόσεων της
Cooper και αποτελούν την ναυαρχίδα της. Στοχεύουν στο να προκαλέσουν τον
ανταγωνισµό και να τον ξεπεράσουν ειδικά όταν συγκρίνονται στο κράτηµα σε
βρεγµένους δρόµους.
Η Cooper Tire & Rubber Company έχει κατασκευάσει περισσότερα από 430
εκατοµµύρια ελαστικά που εξοπλίζουν οχήµατα σε όλο τον κόσµο. Αυτό σηµαίνει ότι
τα ελαστικά Cooper κάνουν την διαφορά κάθε µέρα στην ποιότητα της ζωής των
ανθρώπων.
Σαν παγκόσµιος κατασκευαστής ελαστικών, η Cooper Tire µε τις θυγατρικές της
διαθέτει εργοστάσια σε τρεις ηπείρους , δίκτυα διανοµής και πώλησης σε ολόκληρο
τον κόσµο τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες και των πιο δυναµικών αγορών.
Η Cooper Tire µε τα κεντρικά της στο Findlay , Ohio, απέκτησε δικαιωµατικά την
φήµη του µακροχρόνιου σταθερού προµηθευτή υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής
εξυπηρέτησης των πελατών.

Αυτή την χρονιά η Cooper πέτυχε την πρώτη συµφωνία µε την Ford σε ελαστικά
πρώτης τοποθέτησης στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η Ford επέλεξε το
Cooper Zeon RS3-A για πρώτη τοποθέτηση στα µοντέλα Ford Focus και Titanium.
Το Cooper Zeon RS3-A είναι ελαστικό υψηλής τεχνολογίας για όλες τις εποχές και
προσφέρει δυναµικό κράτηµα και άνετες αθόρυβες διαδροµές µε άµεση απόκριση
στο τιµόνι και εξοικονόµηση καυσίµου.
Αυτή η πρώτη συµφωνία µε την Ford σηµατοδοτεί την είσοδο της Cooper στην
αγορά των ελαστικών πρώτης τοποθέτησης στην Αµερική.

