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Michelin pryder BMW X5 M og X6 M 
 
BMW fortsætter sit parløb med Michelin og vælger 
MICHELIN Pilot Super Sport som standard 21 tommer d æk 
til de nye X5 M og X6 M modeller. Dækket sikrer opt imal 
ydeevne og sikkerhed i absolut topklasse. 
 
Når BMW’s nye X5 M og X6 M modeller lanceres, er det med MICHELIN Pilot 
Super Sportsdæk som standard 21 tommer dæk. Med den franske 
dækgigants ultra-high-performance 285/35ZR21 105Y dæk forrest og 
325/30ZR21 108Y dæk bagerst, får de to nye BMW-modeller gavn af 
Michelins avancerede teknologi. Herunder Multi-Compound slidbane og 
Variable Contact Patch 2.0., som automatisk tilpasser dækkets kontaktflade til 
vejen.  
 
Michelins og BMW’s succesfulde samarbejde går flere år tilbage. Michelin har 
udviklet dæk til flere tidligere BMW-modeller1. Dækkene til X5 M og X6 M er resultatet af et to år langt 
samarbejde mellem BMW M og Michelin. I udviklingsfasen er 1.400 prototyper og 500 testmodeller 
blevet gennemprøvet for at sikre, at dækkene leverer præcis den ydeevne, som BMW’s ingeniører 
kræver. 
 
Teknologien bag Pilot Super Sport 
Michelins Multi-Compound-teknologi er oprindeligt udviklet til racerløb. Den kombinerer forskellige 
gummikomponenter mellem den højre og venstre del af dækkets slidbane. Således giver den ydre del 
et stærkt vejgreb i sving og høj slidstyrke, den mellemliggende del af dækket optimerer 
styreegenskaberne, mens den inderste del af dækket er designet til at bryde vandspejlet og sikre godt 
vejgreb på våd vej. 
 
Med Michelins Variable Contact Patch 2.0 teknologi tilpasser dækkets kontaktflade med vejen sig 
automatisk køresituationen. Det giver fuld kontrol over bilen, og selv i sving tilpasser dækket sig vejen. 
Kontaktfladen forbliver dermed ens gennem hele svinget. 
 
Kombinationen af de to teknologier gør, at Pilot Super Sport kan levere en unik balance mellem 
vejgreb, komfort, sikkerhed, holdbarhed og køreglæde i et dæk, som matcher BMW’s høje standarder. 
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1 Michelins high-performance dæk er i dag udviklet til BMW M3, M4, M5 og M6. 


