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MICHELIN Pilot Super Sport: 
Høyteknologiske dekk for den nye BMW M6 
 
BMW har sertifisert MICHELIN Pilot Super Sport – ve rdens raskeste gatedekk på 
bane1 – for originalmontering på sin nye M6 høyytelse sp ortssedan. Dekket bygger 
på all den motorsportserfaring Michelin har bygget opp gjennom mange år – ikke 
minst fra Le Mans 24-timersløpet. 
 
– Segmentet for høyprestasjonsdekk er en viktig arena for vår innovasjon, sier nordisk markedssjef Michel 
Pfeiffer i Michelin. – Her vi får mulighet til å omsette Michelins store racing-erfaring i produkter for 
forbrukeren. MICHELIN og BMW M-programmet har vært et nært samarbeid gjennom mange år, og vi er 
glade for at BMW satser 100 prosent på oss som leverandør.  
 
Under utviklingen er nærmere 1200 dekkprototyper og 1000 førseriedekk produsert, målt og testet under 
ekstreme forhold, fra Nordschleife-banen på Nürburgring i Tyskland til testbanene i Ladoux i Frankrike har 
dekkene gjennomgått omfattende testing på så vel vei som bane.  
 
– Disse vei- og banetestene er kritiske for så vel BMW M som Michelin og gjenspeiler vår felles satsing på 
høy ytelse, sier Michel Pfeiffer. 
 
Unik kombinasjon av tre teknologier 
Helt fra den nye BMW M6 kommer på markedet sommeren 2012, vil den kun bli utstyrt med de avanserte 
MICHELIN Pilot Super Sport dekkene. Dekkene har unik kombinasjon av tre teknologier:  
 

• Det Twaron®-forsterkete beltet 
• Bikomponent (Bi-Compound) slitebane 
• Variabel kontaktflate-teknologien Variable Contact Patch 2.0. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Twaron®: 5 ganger mer 

motstandsdyktig enn stål 

 

Bi-Compound: ulik gummiblanding på 

venstre og høyre side 
Variable Contact Patch 2.0: Endrer form 

avhengig av kjøreforholdene 

 
  

                                  
1
 Raskeste rundetid på tørt underlag. Tester utført I 2010 av TÜV SÜD på 245/40ZR18Y og 235/35ZR19Y, sammenlignet med 
hovedkonkurrentene med dekk tilgjengelige på det europeiske markedet. 
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Twaron® beltet  er en høytetthets fiber som hovedsakelig brukes i flyteknologi og militært verneutstyr, og 
dens viktigste egenskap er dens høye strekkmotstand. Twaron® er sterk og lett på samme tid og fem ganger 
så motstandsdyktig som stål ved samme vekt. Takket være dets variable spenning strammer beltet 
slitebanen mer enn skuldrene, slik at sentrifugalkraften overvinnes mer effektivt og trykk fordeles mer jevnt. 
 
Bikomponent-teknologien Bi-Compound  benytter forskjellige gummiblandinger på venstre og høyre side av 
dekket. På yttersiden sørger en elastomer for enestående motstandskraft i krappe svinger, mens en 
annerledes elastomer på innsiden har en spesiell mønsterutforming som gjør at dekket kan bryte gjennom 
vannfilmen på våt vei og finne feste i selv de minste ujevnheter i veien. 
 
Den nyskapende egenskapen variabel kontaktflate – Variable Contact Patch 2.0 – er at den endrer form 
avhengig av de faktiske kjøreforholdene, noe som sikrer full kontroll med kjøretøyet. Selv om selve 
kontaktflatens form endrer seg under svingkjøring, sørger denne teknologien for at dekket holder samme 
mengde gummi i kontakt med veien. 
 
Det er denne kombinasjonen av disse tre teknologiene som leverer den inspirerende kjøreopplevelsen som 
oppfyller BMW M-seriens krav, spesielt når det gjelder styrepresisjon, sportslighet og sikkerhet, på vei så vel 
som på bane. Denne balanserte ytelsen er beviset på en vellykket teknologioverføring fra racerbane til 
offentlig vei, og resultat av det nære samarbeidet med bilprodusenten som ble påbegynt for flere år siden i 
BMW M5-prosjektet. 
 
– Dette er enda et kvalitetsbevis for MICHELIN Pilot SuperSport, som allerede har høstet mye lovord av 
bilprodusenter og i tester, sier Michel Pfeiffer. 
 
MICHELIN OG BMW M: NØKKELTALL 

• 100 % av alle BMW M6 vil bli utstyrt med MICHELIN Pilot Super Sport dekk 
• 100 % av alle BMW M5 er utstyrt med MICHELIN Pilot Super Sport dekk 
• Alle BMW M3 med 18’’ hjul er utstyrt med MICHELIN dekk, og 30 % av de med 19’’ hjul 

 
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:  
Pressekontakt for Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 (0)8 709 07 76, mobil: +46 (0)72 250 07 40,  
E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 


