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MICHELIN BibLoad Hard Surface med patentert dekkmøn ster 
 
Michelin lanserer nå en ny serie dekk for kompakte industrimaskiner. Det heter 
MICHELIN BibLoad Hard Surface og tilbys i ti forskj ellige dimensjoner. Det har et 
nytt, patentert mønster med diamantformede blokker.  
 
Som navnet antyder er MICHELIN BibLoad Hard Surface beregnet på maskiner som bærer last – noen 
ganger tung last - på harde underlag, tørre så vel som våte også på vinterføre. 
 
Dekkmønsteret består av blokker med en diamantformet design som gir godt grep i alle retninger. Ved 
siden av det innovative, patenterte dekkmønsteret gir Michelins nye dekk en rekke verdiskapende 
fordeler for brukeren. 
 
Bedre grep på allslags underlag 
Dekkmønsteret gir en trinn-for-trinn-effekt, det vil si at klossene på den ytre delen av skuldrene og de 
diamantformede blokkene i midten ligger på linje. Resultatet er at de gir et konstant grep mellom dekkets 
midtparti og dekkskuldrene. Samtidig gir utformingen økt kjørekomfort. 
 
Bedre stabilitet i 360 grader 
Hver diamantformet blokk har seks kanter og 12 forskjellige retninger. Det gjør at mønsteret er utformet 
for alltid å fungere effektivt, uansett i hvilken retning kjøretøyet beveger seg, med en konstant stabilitet. 
Det patenterte mønsteret på MICHELIN BibLoad Hard Surface er virkelig multidireksjonalt. 
I tillegg til de diamantformede mønsterblokkene har dekket også mønsterblokker i skulderområdet. Også 
disse mønsterblokkene er spesielt utformede og minsker i størrelse fra midten av dekket og mot 
dekksidene. Resultatet av dette er at dekket selvrenses raskere for jord og annet overflatemateriale som 
setter seg fast i mønsteret. Disse skulderblokkene har også et mønsterspor som gir sideveis grep på 
glatte overflater. 
 
Bedre kjørekomfort i arbeidet 
Den forbedrede kjørekomforten avhenger av to egenskaper i dekkmønsteret, dets stivhet og de reduserte 
vibrasjonene under gang. I løpet av hver omdreining hjulet ruller kommer 24 blokker på hver side av 
dekket og 48 i midtpartiet – til sammen 96 – i kontakt med bakken på en uvanlig måte som reduserer det 
antallet blokker som kommer i kontakt med bakken samtidig. Derfor oppstår det ingen hamring, noe som 
reduserer vibrasjoner og støy, spesielt i høy hastighet. 
 
Bedre beskyttelse mot skjæreskader på dekksiden 
Den forbedrete beskyttelsen mot skjære- og riveskader på MICHELIN Bibload Hard Surface skyldes to 
ting: Et spesielt belte beskytter dekksiden mot riveskader, som er den formen for slitasje som noteres 
oftest, og en avviser som beskytter kantene på navet når dekket brukes på grove underlag og som 
hindrer steiner i å komme inn mellom dekkets kant og felgen. 

 
Lenger levetid 
Dekkets levetid avhenger av to egenskaper. Den første er den større andelen gummi som er i kontakt 
med bakken sammenlignet med forrige dekkgenerasjon. Den andre er de sidebryggene som binder 
sammen de diamantformede blokkene med mønsterblokker i dekkets skulderområde, og som forsterker 
mønsteret når det utsettes for sidekrefter. Det øker beskyttelsen mot den slitasjen som forårsakes av 
forskyvninger i lasten. 
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MICHELIN BibLoad Hard Surface produktsortimentet 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 mer informasjon vennligst kontakt: 
Lotta Wrangle, pressekontakt Michelin Nordic 
Tel: +46 8 709 07 76 
Mobil: +46 72 250 07 40 
E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 


