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Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy. 
Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-
Ferrand i Frankrike. Michelin sysselsetter 115 000 mennesker i mer enn 170 land, hvorav ca. 300 i Norden. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside  
www.michelin.com eller www.michelin.no 
 

 
Maksimal trekkraft med nye MICHELIN AxioBib IF 900/ 60 R 42 
 
Nye MICHELIN AxioBib er et dekk utviklet for å gi m aksimal trekkraft 
til traktorer med sterke motorer og samtidig skåne jorden. Resultatet 
innebærer effektive kjøretøy og en åker som raskt k an komme seg 
etter tidligere innhøstinger. 
 
For å møte de tøffere kravene i dagens moderne jordbruk brukes traktorer med mye 
motorkraft for å pløye stadig større åkere. 
 
– Det nye MICHELIN AxioBib er spesielt utviklet for at disse traktorene skal kunne 
utnytte motorens trekkraft fullt ut med mindre sluring. Med nye MICHELIN AxioBib kan 
traktorene kjøres med et lavere lufttrykk som gjør at kontaktflaten blir opptil 16 prosent 
større enn kontaktflaten til dekk med tradisjonell teknologi, sier Nurgül Atayer, markedssjef for 
jordbruksdekk i Michelin Nordic. 
 
Den overlegne trekkraften innebærer at jordbrukerne sparer både tid og drivstoff - to fordeler som 
spiller en viktig rolle for å gjøre virksomheten mer lønnsom. 
 
MICHELIN AxioBib optimaliserer åkerens avkastningsp otensial 
Takket være MICHELIN Ultraflex-teknologien kan traktorer som er utstyrt med MICHELIN AxioBib 
lastes tyngre og samtidig ha et lavere lufttrykk. En belastning på 6 500 kilo kan for eksempel kjøres 
med 0,8 bar lavere lufttrykk med de nye dekkene sammenlignet med tradisjonelle dekk. Resultatet er 
en større kontaktflate som reduserer jordpakkingen og spordannelsen, og en åker som raskt kan 
komme seg for fremtidige innhøstninger. 
 
Nye MICHELIN AxioBib kan kjøres i opp til 65 km/h på landevei og tilbyr en forbedret kjørekomfort. 
 
Den nye dimensjonen av MICHELIN AxioBib IF 900/60R42 lanseres i juli 2012. MICHELIN AxioBib er et IF-dekk 
(Improved Flexion) som klarer opp til 20 prosent større belastning ved samme lufttrykk i sammenligning med 
tradisjonell dekkteknologi. Nye MICHELIN AxioBib har en diameter på 2,15 meter. 
 
Michelin utvikler nye serier og dimensjoner av dekk for å støtte utviklingen av større, tyngre, og mer 
kraftfulle maskiner. Takket være de nye dekkene som er utviklet med MICHELIN Ultraflex-teknologien 
kan jordbrukerne øke produktiviteten sin, samtidig som de skåner jorden og reduserer sine 
driftskostnader. 
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