
           

Michelins misjon er å bidra til å forbedre bærekraftig transport gjennom å utvikle, produsere og selge dekk til alle typer kjøretøy. 
Michelin gir også ut reise-, hotell- og restaurantguider og kart samt elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins 
hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin sysselsetter 113 400 mennisker i over 170 land, hvorav ca 300 i Norden. 
For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no  

 

PRESSEMELDING 
Oslo, 27 november 2013 
 

MICHELIN City Grip Winter: 
Michelins første scooter-vinterdekk 
 
Michelin lanserer vinterdekk til scootere og forlen ger sesongen. 
MICHELIN City Grip Winter er spesielt utviklet for vinterforhold 
og gir fint feste på våte og snødekte veier. Dekket  er M+S (Mud 
& Snow)-merket. 
 
Michelin lanserer nå sitt første vinterdekk til scootere. MICHELIN City Grip Winter 
byr på en rekke nye og innovative egenskaper. 
 
Blant annet gjør en ny, termoaktiv gummiblanding at dekket bevarer sin fleksibilitet 
og godt veigrep også ved temperaturer under -10°C. Lamellene i mønsteret gir 
ekstra godt grep på veien også på snø, slaps og våte veier. 
 
Økt sikkerhet på våte og snødekte veier 
Det nye vinterdekket har et stort antall mønsterspor som effektivt leder vann bort fra midten av dekket. 
MICHELIN City Grip Winter har 10 prosent flere mønsterspor enn på sommerdekket, MICHELIN City 
Grip. Det høye antallet mønsterblokker og de v-formete lamellene bidrar til dekkets trekk- og bremseevne 
også på snødekte veier. 
 
Banetester Michelin har gjennomført viser at MICHELIN City Grip Winter har 30 prosent 
bedre veigrep enn MICHELIN City Grip1 på våte veier. I samme test presterer vinterdekket 
rundetider som var fire sekunder raskere enn sommerdekket2. 
 
M+S merket og komfort 
MICHELIN City Grip Winter er M+S merket (Mud & Snow) og godkjent i henhold til 
Europeisk standard som vinterdekk. Men trass i vinterdekkmerket leverer dekket samme gode ytelser og 
presisjon som MICHELIN City Grip. 
 
– Scootereiere kan nå se fram til godt grep hele året. Den termoaktive gummiblandingen i våre nye vinterdekk gjør 
at dekket varmes opp meget raskt og får grep så snart scooteren kjører ut på veien, sier Guillaume Destoup, 
markedssjef for motorsykkeldekk i Michelin. Det betyr at selve kjøringen på våt eller snødekt vei oppleves som 
sikrere og mer komfortabel. 
 
Forbedret levetid 
Mønsteret på nye MICHELIN City Grip Winter er utviklet for jevnere slitasje, noe som bidrar til en økt total 
levetid for dekket. Siden lamellene dekker 90 prosent av dekkmønsteret, bevarer MICHELIN City Grip 
Winter sine gode egenskaper gjennom hele dekkets levetid. 
 
MICHELIN City Grip Winter leveres i åtte dimensjoner og fås i 10 til 14 tommer. Dermed dekker 
sortimentet størstedelen av scootermarkedet og passer både små byscootere og de større GT touring-
scooterne. 
 
 
 
 
For mer informasjon vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 

                                                           
1 Michelins interne tester på snødekt underlag 
2 Michelins interne tester utført med 120/70-12 og 130/70-12 dekk. 


