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MICHELIN BibLoad Hard Surface med patenteret dækmøn ster 
 
Michelin introducerer nu en ny serie dæk til kompak te industrimaskiner. Det 
hedder MICHELIN BibLoad Hard Surface og tilbydes i ti forskellige størrelser. Det 
har et nyt patenteret mønster med diamantformede kl odser. 
 
Som navnet antyder, er MICHELIN BibLoad Hard Surface udviklet til maskiner, som bærer last - 
undertiden tung last - på hårde underlag, tørre såvel som våde, og udemærker sig også med gode 
vinteregenskaber. 
 
Dækmønsteret består af klodser med et diamantformet design, som giver godt greb i alle retninger. Ud 
over det innovative, patenterede dækmønster giver Michelins nye dæk en række værdiskabende fordele 
for brugeren. 
 
Bedre greb på alle underlag 
Dækmønsteret giver en trin for trin-effekt, hvilket betyder, at klodserne på den udvendige del af skuldrene 
og de diamantformede klodser i midten danner en konsekvent linje. Resultatet er, at dækkets midterparti 
og skuldrene sammen giver et konstant greb. Samtidig giver udformningen bedre kørekomfort. 
 
Bedre stabilitet 360 grader rundt 
Hver diamantformet blok har seks kanter og 12 forskellige retninger. Som følge af dette er mønsteret 
udformet til altid at fungere effektivt, uanset i hvilken retning vil køretøjet bevæger sig med en konstant 
stabilitet. Det patenterede mønster på MICHELIN BibLoad Hard Surface er i sandhed 
multiretningsbestemt. 
 
Ud over de diamantformede mønsterblokke er der desuden mønsterblokke i dækkets skulderområde. 
Også disse mønsterblokke er specialdesignede og bliver mindre fra midten af dækket og ud mod 
dæksiderne. Resultatet af dette er, at jord og andet overflademateriale, som sætter sig fast i mønsteret, 
selvrenses hurtigere. Mønsterblokkene har ligeledes et mønsterspor, som giver sideværts greb på glat 
underlag. 
 
Bedre kørekomfort under arbejdet 
Den forbedrede kørekomfort skyldes to egenskaber i dækmønsteret, dets stivhed og de færre vibrationer 
under kørsel. For hver omgang, hjulet ruller, kommer 24 klodser på hver side af dækket og 48 i 
midterpartiet - i alt 96 klodser - i kontakt med underlaget på en enestående måde, som mindsker det antal 
klodser, der er i kontakt med underlaget samtidig. Derfor opstår der ingen ”hamren”, hvilket mindsker 
vibrationer og støj, især ved høje hastigheder. 
 
Bedre beskyttelse mod skæreskader på dæksiden 
Den forbedrede beskyttelse mod skære- og snitskader for MICHELIN BibLoad Hard Surface skyldes to 
ting. Dels et særligt bælte, der beskytter dæksiden mod snitskader, som er den form for slitage, der oftest 
ses, og dels en gummikant som beskytter fælghornet, når dækket bruges på grove underlag, og 
forhindrer f.eks. sten i at komme ind mellem dækket og fælgen. 

 
Længere levetid 
Dækkets levetid skyldes to egenskaber. Den første er den større andel af gummi, som er i kontakt med 
underlaget sammenlignet med forrige generation af dækket. Den anden er de sidebroer, som skaber 
forbindelse mellem de diamantformede klodser og mønsterblokkene i dækkets skulderområde, og som 
forstærker mønsteret, når det udsættes for sideværts kræfter. Det øger beskyttelsen mod den slitage, 
som forårsages af forskydninger i lasten. 



           

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 
mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk  
 

 

PRESSEMEDDELELSE  

København, 18 november 2014 

 
 

Sortimentet af MICHELIN BibLoad Hard Surface er som følger; 
340/80 R18 143A8/143B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

400/70 R18 147A8/147B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

340/80 R20 144A8/144B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

400/70 R20 149A8/149B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

460/70 R24 159A8/159B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

500/70 R24 164A8/164B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

540/70 R24 168A8/168B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

480/80 R26 167A8/167B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

440/80 R28 163A8/163B IND TL BIBLOAD HARD SURFACE 

 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 


