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Michelins første scooter-vinterdæk  
 
Michelin lancerer vinterdæk til scootere og forlæng er sæsonen. 
MICHELIN City Grip Winter er designet til vintervej r og giver 
solidt ’fodfæste’ på våd og snedækket vej . 
 
Dækfirmaet Michelin lancerer nu sit første vinterdæk til scootere. MICHELIN City 
Grip Winter byder på en stribe innovative egenskaber til landets scooter-
entusiaster. 
 
Bl.a. gør en ny termoaktiv gummiblanding, at dækket bevarer sin fleksibilitet og sit 
gode vejgreb – selv ved temperaturer under -10°C. O g nye lameller i mønsteret 
sikrer ekstra godt bid i vejen selv i sne, sjap og vand. 
 
Står solidt fast 
Det nye vinterdæk har et stort antal mønsterspor, der leder vand effektivt væk fra 
dets midte. Faktisk har MICHELIN City Grip Winter 10 pct. flere mønsterspor end 
sommerudgaven, MICHELIN City Grip. I samspil med de V-formede lameller forbedrer det 
styre- og bremseegenskaber på våd og snedækket vej. 
 
Banetests hos Michelin viser, at MICHELIN City Grip Winter har 30 pct. bedre vejgreb end 
MICHELIN City Grip1 på snedækket vej. I samme tests præsterede vinterdækket 
omgangstider, der var fire sekunder hurtigere end sommerudgaven2. 
 
Mudder, sne og god komfort 
MICHELIN City Grip Winter er mærket M+S (Mud & Snow) og godkendt efter den EU’s 
standard for vinterdæk. Men trods titlen som vinterdæk leverer dækket samme gode 
præstationer, som MICHELIN City Grip. 
 
- Scooter-ejere kan nu se frem til at stå godt fast hele året. Den termoaktive gummiblanding i vores 
nye vinterdæk gør, at det opvarmes meget hurtigt og griber fat i underlaget fra det øjeblik, du kører ud 
på vejen. Det betyder, at selve kørslen på våd eller snedækket vej opleves mere tryg og komfortabel,” 
siger Guillaume Destoup, nordisk markedschef for motorcykeldæk hos Michelin. 
 
Øget livslængde 
Mønsteret på MICHELIN City Grip Winter er udviklet, så det slides mere jævnt og dækkets 
livslængde øges. Da lamellerne dækker 90 pct. af dækmønsteret, bevarer City Grip Winter 
samtidig sit gode vejgreb gennem ’hele livet’. 
 
MICHELIN City Grip Winter kommer i otte dimensioner og findes i 10 og 14 tommer, så det 
både passer små by-scootere og GT touring-scootere. 
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1 Michelins interne tests på snedækket underlag 
2 Michelins interne tests udført på 120/70-12 og 130/70-12 dæk 


