
           

Michelin er en førende dækproducent, hvis mission er at bidrage til at forbedre bæredygtige transporter af varer og mennesker 
gennem fremstilling og markedsføring af dæk til alle typer af køretøjer. Michelin udgiver også rejse-, hotel- og restaurantguider og 
vejkort samt elektroniske rejsetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin 
beskæftiger 111.200 mennesker i mere end 170 lande, heraf cirka 300 i Norden. Michelin har 67 fabrikker i 17 lande. Hvis du vil have 
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PRESSEMEDDELELSE  

København, 1 Juli 2014 
 

Gennem minefelter uden at udløse minerne 
 
Michelin har udviklet et nyt dæk til mine-
rydningskøretøjer. Et køretøj med det nye dæk 
kan køre gennem et minefelt uden at udløse 
eksplosioner.  

 
Michelin har gjort det umulige muligt. Minerydderen SOUVIM 
II kan køres tværs igennem et minefelt uden at udløse 
minerne. Dette er muligt, fordi trykket mod underlaget er 
ekstremt lavt, lavere end fodaftrykket fra et menneske. 
 
Et almindeligt pansret rekognosceringskøretøj udøver et tryk mod underlaget på 5 kg pr. 
kvadratcentimeter. Udstyret med MICHELIN LX PSI 710/75 R 34 antilandminedæk har den 7,5 ton tunge 
SOUVIM II et tryk mod underlaget på bare 360 gram pr. kvadratcentimeter. Det er lavere end et 80 kg 
tungt menneskes fodaftryk, som er cirka 660 gram pr. kvadratcentimeter og – anekdotisk – endda lavere 
end trykket fra en kanin på 2,5 kg, hvis tryk er 450 gram pr. kvadratcentimeter. 
 
Det gør det muligt at minerydde en strækning på op til 150 km pr. dag ved en gennemsnitsfart på 20 km i 
timen. Med antilandminedæk kan SOUVIM II køre over flade landminer uden at blive opdaget, og det kan 
deformeres rundt om spidsen på koniske landminer, uden at de aktiveres. 
 
Den største udfordring har været at håndfremstille og fastgøre et bredt, ti centimeter tykt bånd af skum på 
en karkasse fra Michelins dæk til landbrugsmaskiner. Karkassen fungerer ved meget lavt dæktryk for at 
frembringe et så langstrakt aftryk som muligt. Skummaterialet er ekstremt svært at forme og bearbejde. 
Det tykke bånd af skum dækkes derefter med et tyndt lag gummi, "skim", for at beskytte mod slitage og 
for at give et bedre greb. 
 
Dermed kan SOUVIM II forsynet med antilandminedæk fra Michelin køres med det rekordlave dæktryk på 
0,36 bar. 
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