
 

Michelin  er en førende dækproducent engageret i at bidrage til at forbedre bæredygtige transporter af varer og mennesker 
gennem fremstilling, distribution og markedsføring af dæk til alle typer køretøjer. Michelin tilbyder også innovative 
virksomhedsløsninger og digitale rejsetjenester samt udgiver rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort. Michelin har 
hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrig og er repræsenteret i 170 lande, har 112.300 medarbejdere, heraf ca. 300 i Norden, 
og 68 produktionsanlæg i 17 lande. Virksomhedens teknologicenter for forskning og udvikling har aktiviteter i Europa, 
Nordamerika og Asien. Hvis du vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller 
www.michelin.dk                 
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København, 20 april. 2017 

Michelin runder 90 år i Danmark 

Den franske dækkoncern Michelin kan i år fejre, at det er 90 år siden det 
danske datterselskab, Michelin Gummi Compagni A/S, så dagens lys. 

Selv om stadigt flere danskere kan forvente at runde de 90 år, er det trods alt et særsyn, at et dansk 
selskab fejrer 90 års jubilæum. Men det er netop, hvad dækgiganten Michelins danske datterselskab gør 

i år. Michelin Gummi Compagni A/S blev stiftet i 1927 med domicil på H.C Ørstedsvej på Frederiksberg. 
Med etableringen i Danmark tog Michelin selv styring med salg og markedsføring af sine dækprodukter 

over for den hastigt voksende danske bilpark. 

Timingen for Michelins etablering i Danmark viste sig at være god. Fra 1920 til 1929 steg antallet af biler 
herhjemme fra 18.000 til over 100.000. Og meget sigende bød året 1927 da også på Danmarks første 
egentlig færdselslov – fremskyndet af det stigende antal biler på vejene. 1927 var også året, hvor Ford T 
nummer 100.000 trillede ud fra Fords danske samlefabrik i Københavns Sydhavn. 

Ikke overraskende fik Michelin Gummi Compagni derfor en god start på det danske bilmarked. På få år 
etablerede den nye virksomhed sig blandt de førende dækleverandører til de mange nye bilejere i Danmark. 

Innovation i hjertet 
Som opfindere af det først luftfyldte dæk og siden radialdækket, der i 1946 forandrede dækbranchen for altid, 
har Michelin altid haft en stærk rolle i at få bilister sikkert frem og hjem. Den dag i dag er Michelin det førende 
dækmærke i Danmark - anerkendt som kvalitetsproducent og garant for innovative, sikre dæk til alt fra 
motorcykler til personbiler, lastvogne, busser og køretøjer i landbruget og byggeriet. 

Senest har Michelin bl.a. lanceret en ny version af ”danskerdækket”, Michelin CrossClimate+. Det første 
sommerdæk med vintercertificering og testvinder i bl.a. FDM’s test af helårsdæk. 

- Holdbarhed, kvalitet og lang livslængde er tre ord, der kendetegner Michelin og vores danske historie. Vi, 
som i dag passer forretningen og vores mange loyale kunder, har arvet en helt særlig ånd og en unik 
produktpallette. Derfor er vi nærmest historisk forpligtet til at bringe innovative, kvalitetsprodukter til markedet. 
Det har vi gjort i 90 år, og det vil vi naturligvis arbejde hårdt for at fortsætte med, siger Claus Chouhan, 
salgsdirektør i Michelin Danmark. 

Læs mere om Michelins historie på www.michelin.com/eng/michelin-group/profile/history-of-the-michelin-
group. 
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