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Michelin Anakee Wild - for eventyr der veien tar sl utt 
 
Michelin lanserer nå sitt nye Michelin Anakee Wild- dekk. 
Dekket er beregnet for store eventyrmotorsykler og er et 
radialdekk som er utformet for bruk både på og uten for 
veien. 
 
I første omgang blir dekket tilgjengelig i fire dimensjoner, inkludert det som 
flaggskipet i denne kategorien, BMW R 1200 GS, er utstyrt med. I løpet av 
2016 kommer dekket i ytterligere tre dimensjoner, og vil dermed kunne 
leveres til de fleste eventyrmodeller på markedet. 
 
Tre framdekk 
110/80 R 19 (tilgjengelig i løpet av de fire første månedene i 2016) 
120/70 R 19 (tilgjengelig i løpet av de fire første månedene i 2016) 
90/90 - 21 
 
Fire bakdekk 
150/70 R 17 (tilgjengelig i løpet av de fire første månedene i 2016) 
170/60 R 17 (tilgjengelig i løpet av de fire første månedene i 2016) 
130/80 – 17 
140/80 – 17 
 
Nye Michelin Anakee Wild er utviklet for motorsyklister som søker eventyr, uavhengig av om man kjører 
alene eller med passasjerer, i grupper eller for seg selv, og som er ute en helg eller lenger. Dekket er 
designet for å yte optimalt i alle forhold det utsettes for, enten det er veikjøring, i varierte klima eller på 
ujevne sandete, steinete og gjørmete stier.   
 
Oppgaven for ingeniørene som utviklet dekket var å kombinere tre egenskaper. Nye Michelin Anakee 
Wild har derfor: 
 

• Lang levetid og er robuste mot overoppheting og slitasje. Dette kommer av det nye 
mønsterdesignet og en optimalisert mønsterdybde. 

• Stabilitet og komfort ved landeveiskjøring. For første gang er radialteknikken tilgjengelig i fire 
størrelser til grove grusdekk. Se lenke for tekniske forklaringer og film: 
https://youtu.be/Sxprsd31YOo  

• Våtgrep , kjørepresisjon og samtidig et solid grep ved terrengkjøring. Disse kombinerte 
kjøreegenskapene er muliggjort med den innovative utformingen av mønsterblokkene, inspirert 
av Michelin Desert-dekk som har vunnet Paris-Dakar 33 ganger. 

 
Michelin Anakee Wild er spekket med teknologi 
Michelin innhentet erfaringer fra motorsyklister da de skulle utforme nye Michelin Anakee Wild. Dekket er 
utviklet med bistand fra T3 Aventure, et selskap som spesialiserer seg på ekstreme eventyrreiser over 
hele verden.  
 
T3 Aventure har siden 2013 bidratt til utviklingen av Michelin Anakee Wild ved å teste dekket i tøffe 
forhold på fire kontinenter. I løpet av fire ekspedisjoner kjørte de 40 000 km på BMW R 1200 GS med 
temperaturvariasjoner på over 50 grader (-5 til + 45 grader): 
 

• 12 500 km i 2013, under Long Way Home Asia-ekspedisjonen. Fra Ulan Bator, hovedstaden i 
Mongolia, til Istanbul i Tyrkia. 

• 7500 km i oktober 2014 under GS ZOULOU-ekspedisjonen. Fra Windhoek, hovedstaden i 
Namibia, til Cape Town i Sør-Afrika. 
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• 4000 km på seks dager våren 2015, under Wild Runners-ekspedisjonen gjennom Frankrike og 
Spania. 

• 15 000 km høsten 2015, under GS Gringo-ekspedisjonen. Fra Montevideo, hovedstaden i 
Uruguay, til Ushuaia i Argentina. Ekspedisjonen gikk via Antofagasta, en kystby i Chile, og 
gjennom Brasil, Paraguay, Bolivia og Peru. 
 

Takket være T3 Aventure kunne både dekkets levetid, holdbarhet og evne til å tilpasse seg alle overflater, 
så vel som komfort og kjørepresisjon, vurderes. Med Michelin Anakee Wild kunne deltakerne på hver 
ekspedisjon benytte det samme dekksettet, uten å bekymre seg for om de klarte å gjennomføre 
eventyret.  
 
For å oppleve de skiftende forholdene som møtte deltakerne på de forskjellige ekspedisjonene, vennligst 
se: https://youtu.be/pVs-MSocBTw 
 
En invitasjon til å reise 
Analysene etter disse ekspedisjonene og fra motorsykkelens totale brukeropplevelse på verdensbasis, 
har gjort det mulig for Michelin å utvikle dekkprogrammet som Michelin Anakee Wild nå er en del av. 
Derfor kan den samme motorsykkelen nå utstyres med tre forskjellige typer dekk, og hvert av disse er 
utformet for sitt spesielle bruksområde: Pilot Road 4 Trail, Anakee 3 og nye Anakee Wild. 
 
 
 
For mer informasjon vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
 


