
 

Vælg de rigtige dæk og øg din lønsomhed 
På Elmia Lantbruk Maskin & Fält var Michelin på plads og demonstrerede, hvordan man kan 
påvirke lønsomheden i sin virksomhed ved at vælge de rigtige dæk.  Der var stor interesse 
blandt landbrugerne, og der var tryk på hele tiden på Michelins stand. Nysgerrige 
landbrugere ville vide mere om, hvordan de kan tjene penge ved at vælge de rigtige dæk. 
De seneste år har landbruget været under hårdt pres, men man kunne se, at der var 
optimisme at spore og vilje til at investere blandt landbrugerne. 
 
Inden for landbrug påvirker valget af dæk direkte resultatet. Med det rigtige valg af dæk kan 
man nemlig: 

• mindske brændstofforbruget 
• mindske arbejdstiden 
• øge lønsomheden gennem større høstudbytte 

 
Michelin har i mange år arbejdet for at udvikle teknik, som støtter landbruget. Med 
MICHELIN Ultraflex-teknologien, som i dag benyttes i MICHELIN XeoBib, er det muligt at 
opnå disse forbedrede resultater. Ved at vælge det rigtige dæk kan man tjene op til 
35.000 DKK på 3 år.  
 
Hvordan kan man tjene penge med det rigtige dæk? 
Hvis man tager en gård på 150 ha med en traktor på 130 hk og en arbejdstid på 310 timer 
som eksempel, kan man med MICHELIN Ultraflex-teknologien: 

• mindske kørestrækningen med 50 km 
For at pløje 150 ha med en plov med fem underplove og 16 tommer furebredde skal 
du køre cirka 875 km. Med MICHELIN Ultraflex-teknologien behøver du kun køre 825 
km takket være den større kontaktflade mod jorden, hvilket giver flere 
mønsterklodser i marken og dermed mindsket hjulslip.   

• tjene mindst tre arbejdsdage ind 
Med MICHELIN Ultraflex-teknologien arbejder du i højere hastighed og med mere 
præcision. I ovenstående eksempel mindskes hjulslippet fra 18 procent til 12 procent, 
og det medfører en gevinst på en hel arbejdsdag.  

• øge høstudbyttet med 150 kg/ha 
Med MICHELIN Ultraflex-teknologien får du mindre jordpakning, hvilket gavner 
rodudviklingen og dermed giver højere høstudbytte. Tænk på, at spordannelsen på 
en overflade på 150 ha med en arbejdsbredde på 4 meter svarer til 33 procent, dvs. 
50 ha eller 22.500 kg. 
 

SAMLET GEVINST  53.000 DKK 
PRISFORSKEL XEOBIB-AGRIBIB 18.000 DKK 
GEVINST PÅ TRE ÅR  35.000 DKK  

 
MICHELIN Ultraflex-teknologien giver større kontaktflader, mindre jordpakning og større 
afkast. Helt konkret er de fleste fordele med MICHELIN Ultraflex-teknologien forbundet med 
den større kontaktflade og det lave lufttryk mod jorden. 
 
Takket være karkassens smidighed og dens store bøjelighed bliver kontaktfladen længere 
og bredere med MICHELIN Ultraflex-teknologien. Større kontaktflade mod jorden giver mere 
trækkraft og dermed mindre hjulslip. Mindre hjulslip betyder færre kørte kilometer, hvilket 
igen betyder lavere brændstofforbrug og samtidig mindre arbejdstid. 
 
Demonstrationen på Michelins stand blev gennemført af en lønsomhedssimulator, som 
tydeligt viste forskellen på kontaktflade og lufttryk mellem MICHELIN Ultraflex-teknologien 
og dæk med konventionel teknik. Simulatoren var udstyret med tre dæk med samme 



 

belastning på tre ton. De forskellige dæk skulle have forskelligt lufttryk for at klare 3 ton ved 
40 km/t. Lufttrykket i dækkene var: 
1,6 bar MICHELIN AgriBib , standarddæk 18.4 R 38 
1,0 bar MICHELIN MultiBib , serie 65 dæk 600/65 R 38 
0,65 bar MICHELIN XeoBib , dæk med MICHELIN Ultraflex-teknologi VF 650/60 R 38  
 
Hvert dæk på simulatoren laver et fodaftryk i sandet med en belastning på 3 ton. Man 
opmåler hvert fodaftryk og sammenligner derefter forskellen på kontaktfladen. 
 

 
Billedet viser forskellen på kontaktfladen. Den største kontaktflade ses hos MICHELIN XeoBib, som er et dæk 
med MICHELIN Ultraflex-teknologi. MICHELIN XeoBib har 59 procent større kontaktflade end MICHELIN 
AgriBib. 
 
At et lavere lufttryk giver en brændstofbesparelse på 15 til 20 procent kunne vi læse i forrige 
nyhedsbrev (forår 2010). Da havde Michelin sammen med et tysk universitet foretaget 
målinger, hvor man kørte kultivator med en Claas Axion 220. At sænke lufttrykket fra 1,6 bar 
i alle dækkene til 0,9 bar bag og 0,7 bar for mindskede brændstofforbruget med 19 procent. 
Så det at udstyre sin traktor med dæk, som kan udføre arbejdet ved et lavere lufttryk, giver 
bedre resultater på den enkelte gård. 
 

 
På billedet ses forskellen på de tre forskellige dæk, når de belastes på hårdt underlag. Billederne viser, hvordan 
dækket presses sammen, og den "fysiske" position, som et Michelindæk skal arbejde i. 
 
I dag findes MICHELIN Ultraflex-teknologien til mellemstore traktorer med MICHELIN 
XeoBib og til motorstærke traktorer med MICHELIN AxoiBib. I løbet af foråret udvider vi 
familien med MICHELIN CerexBib til mejetærskere og MICHELIN SprayBib til 
rækkeafgrøder. Dette betyder, at man kan benytte MICHELIN Ultrafl ex-teknologien til 
alle landbrugsopgaver fra såning til høst.  


