
           

Michelins mål er å bidra til å forbedre bærekraftig transport ved å utvikle, produsere og selge dekk for alle typer kjøretøy. Michelin 
publiserer også reise-, hotell- og restaurantguider samt tilbyr elektroniske reisetjenester på Viamichelin.com. Michelins hovedkontor 
ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har sysselsetter 113 400 mennesker i over 170 land, hvorav 300 ansatte i Norden. For 
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PRESSEMELDING 
Oslo, 26. juni 2013 
 

Michelin lanserer sitt største traktordekk noensinn e 
 
På landbruksmessen «Borgeby Fältdagar» den 
26-27. juni viser Michelin for første gang i Norden  
en prototyp av sitt hittil største traktordekk, 
MICHELIN AxioBib IF 850/75 R 42. Dette er det 
største traktordekket i Michelins sortiment, det er  
2,32 meter høyt og har en lastekapasitet på 9,5 
tonn. 
 
– For å møte etterspørselen etter økt kapasitet blir 
jordbruksmaskinene stadig større. Prototypen av 
MICEHLIN AxioBib 2m32 er beregnet på meget kraftige 
traktorer på 350 hk o mer, sier Nurgül Atatyer, markedssjef for landbruksdekk i Michelin i 
Norden. 
 
MICHELIN AxioBib 2m32 er helt på linje med trendene innen fremtidens jordbruk. I samme 
takt som traktorene blir stadig sterkere – fra 16-220 hk via 260-350 hk og nå over 350 hk – 
leverer Michelin stadig større dekk: Fra 1,95 m til 2,05 m, 2,15 m og nå hele 2,32 m. 
 
MICHELIN AxioBib IF 850/75R 42 bygger på Michelins Ultraflex-teknologi som gjør det mulig 
å bære tyngre last med lavere lufttrykk – opp til 0,8 bar lavere sammenlignet med tradisjonell 
dekkteknologi. Det innebærer forbedret trekkraft, redusert drivstofforbruk samt redusert 
jordpakking. Med denne nye tekniske og innovative produktutviklingen tilby Michelin en 
konkret løsning på jordbrukernes behov for å øke produktiviteten og samtidig beskytte 
marken. 
 
Forskning og utvikling 
Jordbruksdekkets slitebaner består generelt av mønsterklosser arrangert i to V-formede 
rekker. Men det er ikke bare utformingen av slitebanen som er spesiell; For å skape et dekk 
som skiller seg fra konkurrentene og møter jordbrukernes behov, må alle detaljer tas med i 
beregningen – alt fra slitestyrken i slitebanen og vinkelen mønsterklossene griper jorden 
med, til kvaliteten på kanttråden og gummiblandingen. 
 
Michelin har med dette konseptdekket tatt nok et skritt videre i utviklingen og gjort endringer i 
dekkmønsteret for å kunne levere enda høyere ytelser. Dekket er bare ett av mange 
eksempler på at Michelin utvikler effektive løsninger som tilgodeser innbyrdes motstridende 
krav, for eksempel ved å utvikle dekk som kan arbeide på så vel hardt som mykt underlag og 
på hellende mark.  
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