
           

Michelin  er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon 
og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøyer. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og 
publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 
land, har 112 300 ansatte, hvorav 300 er i de nordiske landene, og 68 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for 
forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside 
www.michelin.com eller www.michelin.no. 

 

PRESSMEDDELANDE  
Oslo 9 juni 2016 
 

MICHELIN CerexBib-dekk for den nyeste generasjonen skurtreskere 

Michelin lanserer nå den hittil største dimensjonen  av treskerdekket Michelin 
CerexBib i Norge. Det er Michelin CerexBib IF 1000/ 55 R32 CFO utstyrt med 
Michelin UltraFlex-teknologi. 
 
Nye Michelin CerexBib i dimensjon IF 1000/55 R 32 CFO er det største dekket for høstingsarbeid med 
Michelin UltraFlex-teknologi. Dekket er en ny dimensjon i det eksiterende programmet. 
 
Høstingstiden er en avgjørende periode for bøndene. Selv om den er lønnsom er det en stressende 
periode som bestemmes av et værvindu som gjerne bare er åpent i et par uker. Dessuten gjør stadig 
større gårder avstandene og kjøreveien lengre. 
 
Med krav om økende produktivitet går bøndene over til stadig mer effektive skurtreskere. I 1965 var 
motoreffekten i en skurtresker på 80 hestekrefter. Disse maskinene kunne dekke et hektar i timen, som 
tilsvarer 4,5 tonn i produksjon. I 2010 hadde skurtreskerne 600 hestekrefter, dekket seks hektar og 
produserte 66 tonn i timen. Innen fem år kommer maskinene til å ha 800 hestekrefter og kunne produsere 
rundt 105 tonn i timen. 
 
Nye Michelin CerexBib IF 1000/55R32 CFO er utviklet i samarbeid med de største produsentene av 
skurtreskere, som for eksempel ROPA og Holmer. 
 
Den nye generasjonen skurtreskere blir større. Disse er opptil 15 meter lange og fire meter høye, og har 
et skjærebord som er opptil 13 meter bredt. De kan veie så mye som 32 tonn tomme og 65 tonn ute på 
jordet. Slike maskiner må ofte arbeide under utfordrende forhold, på fuktig og bløtt underlag. 
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