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Nyt Kleber Topker på det danske marked 
 

Kleber har atter styrket sine bånd til landbruget v ed at udvide 
Topker-programmet med to nye dækpar, der blev præse nteret på 
Agritechnica 2015, og som nu til foråret også vil k unne fås på det 
danske marked. 
 
Det er diametre på 2,05 og 1,95 meter til motorstærke traktorer op til 280 hk, som er 
meget populære på det europæiske marked. I Vesteuropa blev der i 2014 solgt 
omkring 14.000 traktorer med mellem 180 og 250 hk udstyret med dæk i samme 
størrelser som Klebers nye dæk. 
 

• 2,05 meter: det nye Kleber Topker dækpar 710/70 R 42 & 600/70 R 30 
• 1,95 meter: det nye Kleber Topker dæk 710/70 R 38 kombineret med det 

eksisterende 600/65 R 28 dæk 
 
De nye dæk er meget funktionelle og et reelt aktiv i arbejdet. Med de nye dækmønstre giver de 
landbrugerne følgende fordele: 
 

• Optimeret trækkraft, især på blødt og vådt underlag , hvilket sparer tid. Den 
større afstand mellem mønsterklodserne og de massive skuldre forbedrer 
kontakten med underlaget. Den udvidede profil optimerer kontaktfladen mod 
underlaget. 
 

 
• Selvrensningsevne:  det nye design mellem mønsterklodserne fjerner jord mere 

effektivt. 
 

 
• Længere levetid både på vejen og i marken som følge af mønsterklodsernes 

pyramidestruktur. Mønsterklodsernes hårde midterparti giver præcis styring ved 
kørsel med motorstærke traktorer. 

 
 

 

 
For yderligere information kontakt venligst: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 8 709 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
 



 
Klebers historie 
 
1911 
"Société Française B.F. Goodrich" bygger fabrik i Colombes i Frankrig og fremstiller sit første 
dæk den 8. december 1911. 
 
1945 
I slutningen af anden verdenskrig åbner virksomheden sit hovedkontor i Paris på Avenue Kléber. 
Navnet ændres til Kléber-Colombes. I forbindelse med navneskiftet lanceres et nyt logo. 
 
1948 
Lancering af det første dæk til landbruget. Dette bliver en succes, og samme år har kleber en 
serie af landbrugsdæk på 18 dimensioner. 
 
1951 
Kleber revolutionerer markedet for landbrugsdæk ved at lancere det første slangeløse 
landbrugsdæk. Med denne teknologi har virksomheden nu et stort forspring i forhold til andre 
fabrikanter. 
 
1970 
Lancering af Klebers første radialdæk til landbruget, "Super Tracsol". Med denne lancering 
etablerer Kleber sig som Europas førende fabrikant af landbrugsdæk. 
 
1981 
Michelin Gruppen erhverver Kleber. 
 
2013 
Klebers slanger er 100 % af butyl. 
 
2015 
Serien Kleber Topker monteres på motorstærke traktorer. Historien fortsætter, og andre nyheder 
fra Kleber er i vente i løbet af 2016. 
 
 


