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MICHELIN Pilot Super Sport for nye BMW X5 M og X6 M 
 
BMW har valgt MICHELIN Pilot Super Sport som eksklusiv 
21-inch originalmontering for sine nye high-performance 
modeller X5 M og X6 M. 
 
Fra de lanseres tidlig i 2015 vil BMW X5 M og X6 M med 21-tommer smidde 
aluminiumsfelger bli utelukkende få montert MICHELIN Pilot Super Sport 
dekk. Med dimensjonene 285/35ZR21 105Y foran og 325/30ZR21 108Y bak 
inneholder Michelins ultra-high-performance dekk en rekke Michelin-
teknologier, for eksempel multi-compound mønster og Variable Contact 
Patch 2.0.  
 
Michelin har et langt og suksessrikt samarbeidsforhold med BMW M og har 
konstruert dekk for mange av produsentens tidligere modeller1. Disse 
dekkene er et resultat av et toårig utviklingssamarbeid mellom BMW M og 
Michelin. Under denne utviklingsfasen er det produsert omkring 1,400 
prototypdekk og 500 førproduksjonsdekk som er testet for å sikre at dekkene 
leverte de ytelsene BMW-teknikerne krever. 
 
Multi-compound teknologien ble opprinnelig utviklet for endurance racingdekk. Den bruker forskjellige 
gummiblandinger på venstre og høyre side av dekkmønsteret. Den ytre skulderen gir eksepsjonelt grep 
og slitestyrke undre svingkjøring, de mellomliggende ribbene er optimalisert for styring og veigrep, og den 
indre skulderen er konstruert for å bryte gjennom vann og sørge for grep på våt vei.  
 
Den innovative egenskapen Variable Contact Patch 2.0 endrer form avhengig av kjøreforholdene i 
øyeblikket, noe som garanterer full kontroll med kjøretøyet. Det sikrer at selv om kontaktflatens form 
endrer seg under kjøring i sving har den samme gummimengden kontakt med veien. 
 
Takket være kombinasjonen av disse teknologiene leverer MICHELIN Pilot Super Sport en unik balanse 
mellom grep, komfort, sikkerhet og kjøreglede som oppfyller BMW Ms krevende standarder og gjør det 
godt egnet for både bruk i hverdagen og kjøring på bane under krevende forhold – om behovet skulle 
oppstå.  
 
Under utviklingen av dekkene konsentrerte Michelins teknikere seg om å øke ytelsene på mange 
områder samtidig uten kompromiss i andre, et konsept som er kjent som MICHELIN Total Performance. 
Derfor kan førere av BMW X5 M og X6 M som er utstyrt med MICHELIN Pilot Super Sport dekk nyte 
opplevelsen og være trygge på at dekkene både leverer maksimal sikkerhet og lang levetid selv under 
ekstreme bruksforhold.  
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1 Michelin high-performance dekk monteres for tiden på BMW-modellene M3, M4, M5 og M6. 


