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MICHELIN Pilot Sport 4 Acoustic på Volvo S90 og V90  

Nye Michelin Pilot Sport 4 Acoustic skal monteres p å nye Volvo S90 
og V90 i hele verden. Flesteparten av bilene i dime nsjonen 255/40 

R19 leveres med dissa dekk.  

Lanseringen av Volvo S90 og V90 markerer et stort fremskritt for Volvo Cars hva gjelder 
dynamikk, prestasjon og følelse. Volvo Cars har forandret kjøreopplevelsen totalt for å oppnå 
presisjon, engasjerende kontroll og komfort, hvilket gjør Michelin til den perfekte 

samarbeidspartneren. 

Michelin Pilot Sport 4 Acoustic tilhører en ny generasjon superdekk, som tilbyr en unik 
kombinasjon av kjøreglede og sikkerhet. Dekket tilpasser seg underlaget, takket være dekkets 
design og materialsammensetning. Det innovative dekkmønsteret er basert på Michelins racing-
erfaring fra blant annet Formel E. 

– Michelin Pilot Sport 4 Acoustic gir sikker kjøring med presis styrerespons, samt den komforten 
som du kan forvente av høyytelsesbiler som Volvo S90 og V90. Michelin har utviklet et dekk med 
sportslige egenskaper uten å gå på kompromiss med funksjoner som vanligvis kjennetegner 
Michelins dekk, slik som bremseeffektivitet, livslengde og sikkerhet. Dette er kvaliteter som 
harmonerer med Volvos filosofi, sier Anders Svensson, Volvo OE Senior Commercial Manager hos 
Michelin. 

Michelin Pilot Sport 4 inneholder en rekke innovasjoner:  

Rask og presis styrerespons: Den helt nye Dynamic Response-teknologien består av et beltelag 
med en hybrid av aramid og nylon, som sikrer optimal styringskontroll og respons. Det lette 
komposittmaterialet har høy tetthet og er fem ganger så sterkt som stål. Dette gir maksimal kontroll 
av sentrifugalkreftene slik at dekket beholder sin kontaktflate med bakken, uansett hastighet. 
 
Sikkerhet og bremsing på våt vei:  Forbedret ytelse ved kontakt med vann, takket være en ny 
gummiblanding med spesifikke funksjonelle elastomerer og silika. De brede og dype langsgående 
sporene sørger også for effektiv eliminering av vann på våte overflater..  
 
Livslengde og drivstoff-effektivitet: Den nye gummiblandingen gjør at dekkenes levetid og 
drivstoff-økonomi er forbedret sammenlignet med forgjengeren. 

 
Michelin Acoustic – økt komfort med lavere støynivå  
Volvo Cars har også valgt Michelins Acoustic-teknologi som standard i dekkene til de nye Volvo 
S90 og V90-bilene. Den nye teknologien reduserer lyden inne i bilen med hele 15 - 20 prosent, og 
skaper dermed en bedre kjøreopplevelse og komfort for både sjåfør og passasjerer. Michelin 
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Acoustic-teknologi innebærer at man tilsetter et polyuretanskum på innsiden av 
dekket, som absorberer lyd som oppstår ved kontakt med veibanen og dens 

ujevnheter.  
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