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Michelin Pilot Sport Cup 2 på nye Mercedes-AMG GT R  

En eksklusiv versjon av Michelin Pilot Sport Cup 2- dekk blir det eneste 
banefokuserte originalutstyret montert på nye Merce des-AMG GT R.  

De veigodkjente Michelin Pilot Sport Cup 2-dekkene har en optimalisert profil og asymmetrisk 
mønsterdesign, sammen med en ny singel gummiblanding som er utviklet i motorsportserier som World 

Endurance Championship. Denne kombinasjonen har sikret den perfekte balansen mellom 
kjøreegenskaper, grep og utholdenhet på banen. 

Som AMGs mest avanserte bil for bruk på vanlige veier, var utfordringen for Michelins ingeniører å designe 
et ultra-høyytelsesdekk som gir høyest mulig nivå av sikkerhet i en rekke vei- og baneforhold. Samtidig skulle 
ikke dette gå på bekostning av dekkets levetid – spesielt under kretsbruk. 

I løpet av den 18 måneder lange utviklingsprosessen testet og produserte Michelin nesten 900 prototypedekk 
og 800 pre-serie dekk. Disse ble grundig testet av både Michelin sine testsjåfører og AMG-ingeniører på en 
rekke baner, inkludert Nardo, Nürburgring og Michelins egne Ladoux-testbaner i nærheten av Clemont-
Ferrand i Frankrike. 

I tillegg til mono-sammensatt og asymmetrisk dekkmønster, innlemmer også Michelin Pilot Sport Cup 2-
dekkene motorsport-utviklede Track Variable Contact Patch 3.0. Dette optimaliserer trykket i dekkets 
kontaktflate, slik at samme mengde gummi alltid er i kontakt med underlaget, enten man kjører i rett linje eller i 
svinger. 

Michelin Pilot Sport Cup 2-dekkene bruker også Premium Touch-effekt i utformingen av sideveggene, som 
forbedrer utseendet på dekket. 

Mercedes-AMG GT R-dekkstørrelsene er som følger:  

275/35 ZR 19 foran og 325/30 ZR 20 bak. 
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