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Michelin Anakee Wild - til eventyr, der hvor vejen ender 
 
Michelin lancerer nu sit nye motorcykeldæk Michelin  
Anakee Wild. Dækket er udviklet til store 
adventuremotorcykler og er et radialdæk beregnet ti l 
kørsel på og uden for vej. 
 
Til start fås dækket i fire dimensioner inklusive de, som flagskibet i denne 
kategori BMW R 1200 GS er udstyret med. De fire dimensioner vil blive 
suppleret med yderligere tre i løbet af året og dækker derefter behovet 
hos de fleste adventuremodeller på markedet. 
 
Tre fordæk 
110/80 R 19 (fås inden for de første fire måneder af 2016) 
120/70 R 19 (fås inden for de første fire måneder af 2016) 
90/90 - 21 
 
Fire bagdæk 
150/70 R 17 (fås inden for de første fire måneder af 2016) 
170/60 R 17 (fås inden for de første fire måneder af 2016) 
130/80 – 17 
140/80 – 17 
 
Det nye Michelin Anakee Wild er tiltænkt motorcyklister, der søger eventyret, enten alene eller med 
passagerer, som kører i grupper eller alene, som er ude i en weekend eller længere og til dem, som kører 
motorcykel for at opleve og opdage nye ting. Dækket er lavet til mc-kørere, der ønsker at kunne forlade 
den asfalterede vej og fuldt ud udnytte potentialet i motorcykler udviklet til både vej og de allermest 
ujævne sandede, stenede og mudrede stier. Det nye Michelin Anakee Wild er derfor designet til at passe 
til alle typer terræn og alle forhold såvel som de mest forskelligartede klimaer. Kort sagt er det et dæk til 
"multianvendelse", der viser sine præstationer alt efter de forhold, det udsættes for. 
 
Opgaven for de teknikere, der udviklede dækket, var at kombinere tre egenskaber. Det nye Michelin 
Anakee Wild giver derfor: 

• Lang levetid  og modstandsdygtighed over for overophedning og slitage. Dette skyldes den nye 
mønsterudformning og den nye optimerede mønsterdybde. 

• Stabilitet og komfort  ved landevejskørsel. Dette takket være radialteknikken, som for første 
gang fås i fire størrelse til grove grusdæk. Se de tekniske forklaringer nedenfor og videoen, som 
du finder ved at følge dette link: https://youtu.be/Sxprsd31YOo.  

• Vådgreb, styrerespons  og samtidig godt greb ved terrænkørsel. Disse kombinerede 
køreegenskaber er opnået takket være den innovative udformning af mønsterklodserne, der er 
inspireret af Michelin Desert dækkene, som har vundet Paris-Dakar 33 gange. 

 
Michelin Anakee Wild er spækket med teknik 
Erfaringer fra motorcyklister har været med til at udforme det nye Michelin Anakee Wild, som blev udviklet 
med hjælp fra T3 Aventure, et firma specialiseret i ekstreme adventurerejser på alle kontinenter. 
 
T3 Aventure har siden 2013 bidraget til udviklingen af Michelin Anakee Wild ved at udsætte det for 
krævende test på fire kontinenter. På fire ekspeditioner kørte de i alt 40.000 kilometer på BMW R 1200 
GS ved temperaturer, der varierede med over 50 grader (mellem -5 og +45 grader). 

• 12.500 kilometer i 2013 på ekspeditionen Long Way Home Asia fra Ulan Bator, hovedstaden i 
Mongoliet, til Istanbul i Tyrkiet. 

• 7.500 kilometer i oktober 2014 på ekspeditionen GS ZOULOU fra Windhoek, hovedstaden i 
Namibia, til Cape Town i Sydafrika. 
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• 4.000 kilometer på seks dage i foråret 2015 på ekspeditionen Wild Runners gennem Frankrig og 
Spanien. 

• 15.000 kilometer i efteråret 2015 på ekspeditionen GS Gringo fra Montevideo, hovedstaden i 
Uruguay, til Ushuaia i Argentina via Antofagasta, en kystby i Chile, og efter på rejsen at have kørt 
igennem Brasilien, Paraguay, Bolivia og Peru. 
 

Takket være T3 Aventure var det muligt at vurdere både dækkets lange levetid, dets slidstyrke og dets 
evne til at tilpasse sig alle underlag (fra asfalterede veje til de mest krævende grusveje) samt dets 
komfort og styrerespons. Med Michelin Anakee Wild kunne deltagerne på alle ekspeditionerne 
gennemføre eventyret på samme sæt dæk uden at bekymre sig. 
 
Følg linket nedenfor for at se de skiftende forhold, der mødte deltagerne i ekspeditionerne: 
https://youtu.be/pVs-MSocBTw. 
 
En invitation til at rejse 
Analysen af disse ekspeditioner såvel som analysen af motorcyklisters erfaringer verden over har gjort 
det muligt for Michelin at udvikle det dækprogram, som Michelin Anakee Wild indgår i. Derfor kan samme 
motorcykel nu udstyres med tre forskellige typer dæk, hver især udformet til sit specielle 
anvendelsesområde: Pilot Road 4 Trail, Anakee 3 samt det nye Anakee Wild. 
 
 
 
 

 
For yderligere information kontakt venligst: 
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