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 Michelin på Paris Motor Show 2014:  

EverGrip-teknologien debuterer i Europa, og innovat iv ny “Tall & 
Narrow”-dimensjon 
 
På årets utgave av Paris Motor Show, verdens mest besøkte bilutstilling med over 1,5 millioner besøkende, 

presenteres den nye EverGrip-teknologien i Europa for første gang, sammen med innovasjoner som «Tall & 

Narrow»-dekk og en ny utviklingsteknologi basert på «The Internet of Things».  

 

MICHELIN “Tall & Narrow”-dekk sparer energi og redu serer støy 
På Paris Motor Show viser Michelin en nyutviklet dekktype som sparer energi og leverer 

meget godt grep, levetid og kjøreglede. Ordene “Tall & Narrow” – høyt og smalt – er en 

perfekt beskrivelse av de innovative, nye og høyeffektive dekkene som er spesialutviklet 

for den nye Renault EOLAB prototypen. 

Michelins konstruktører har utviklet en helt ny dekkdimensjon, (145/70 R 17) spesielt for 

denne konseptbiler for å gi den enestående aerodynamiske egenskaper og 

energieffektivitet. Et smalt dekk med lang diameter forbedrer ytelsen på flere punkter:  

• Energi-effektiviteten økes takket være lavere rullemotstand og bedre aerodynamikk  

• Motstandsevne mot vannplaning forbedres takket være den sterkere “baug-

effekten” som oppstår med større dekkdiameter. 

• Støyen reduseres takket vær dekkets lengre og smalere kontaktflate mot veien. 

Designmessig utnytter Tall & Narrow-dekket den nye Michelin Premium Touch teknologien 

kjent far supersportseriene som skaper en fløyelslignende overflate hvor dekkmerkingene 

kommer tydelig fram, samtidig som overflaten også gjør dekket med aerodynamisk 

effektivt.  
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 På messen viser Michelin også sin nyeste generasjon vinterdekk MICHELIN Alpin 5 samt MICHELIN 
Latitude Sport 3, et high performance-dekk for SUV-biler. 

 

MICHELIN EverGrip™ teknologi 
Michelins EverGrip™ teknologi, som ble lansert på North American International Auto Show i Detroit, vises i 

Europa for første gang på årets Paris Motor Show. EverGrip™-teknologien sørger for godt grep på våt vei også 

ettersom dekket slites.  

MICHELIN EverGrip™ teknologien kombinerer tre tekniske egenskaper:  

• Skjulte riller i dekkskulderen kommer fram når dekket slites, slik at mønsteret tilsynelatende regenerer 

seg selv over tid. Over 150 ekstra riller evakuerer vann og sikrer solid grep gjennom hele dekkets 

levetid. 

• En unik gummiblanding forbedrer grep spesielt på vått underlag. 

• Riller i regnmønsteret utvides når dekket slites. Når tradisjonelle dekk slites, blir regnmønsteret 

grunnere og dekket mindre effektivt til å fjerne vann. MICHELIN EverGrip™ teknologien motvirker 

dette ved at regnrillene er formet slik at de blir bredere når dekket slites, slik at same mengde vann 

evakueres fra dekkmønsteret selv om mønsteret ikke er like dypt. 

MICHELIN EverGrip™-teknologien ble først lansert I USA tidligere I år. I løpet av de kommende år vil 

teknologien tilpasset til ulike kjøremønster og behov i ulike markeder. 

 

Michelin skaper laboratorium i virkeligheten for ul ike typer veibruk 
Hvert år investerer Michelin over 640 millioner EURO forskning og utvikling. Michelin mener at å forstå hvordan 

bilførere kjører er nødvendig for å kunne utvikle dekk som yter maksimalt på alle felt som er viktige for 

brukerne. For det formålet har Michelin nå opprettet et av verdens største veibaserte laboratorier.  

Via sensorer fra 2800 kjøretøy hentes sanntids kjøredata inn fra førere med helt ulike kjørevaner. Sensorene, 

som er installert på flåtekjøretøy, privatbiler og yrkesbiler, og hos så vel begynnere som erfarne sjåfører, 

samler data om hastighet og bremsing både på rett vei og i svinger. Sammenholdt med vær- og kartdata og 

informasjon om veienes beskaffenhet setter datamengdene Michelin i stand til å få en enda bedre forståelse av 

kjørevaner og utvikle enda mer relevante dekk. All informasjon som samles inn gjennom Michelins 

veilaboratorium er selvsagt anonymisert og anvendes kun for statistiske formål. 
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