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Nye Kleber Topker tilgjengelig på det norske marked et 
 

Kleber styrker nå sitt tilbud til landbruket ved å utvide Topker-
programmet med to par nye dekk. Disse ble lansert p å 
Agritechnica 2015 og blir nå også tilgjengelige på det norske 
markedet. 
 
Dekkene er i diameter 2,05m og 1,95m for motorsterke traktorer med opptil 280 hk, 
som er svært populære på det europeiske markedet. I Vest-Europa ble det i 2014 
solgt rundt 14 000 traktorer mellom 180 og 250 hk, som er utrustet med dekk i 
tilsvarende dimensjon som Klebers nye dekk.  
 

• 2,05m: Det nye Kleber Topker-dekkparet 710/70 R42 & 600/70 R30 
• 1,95m: Det nye Kleber Topker-dekket 710/70 R38, kombinert med det 

eksisterende 600/65 R28-dekket. 
 
De nye dekkene er meget funksjonelle og utgjør en betydelig ressurs i arbeidet. De nye 
dekkmønstrene gir jordbrukerne følgende fordeler: 
 

• Optimalisert trekkraft, spesielt på mykt og vått un derlag, noe som sparer tid . 
Større avstand mellom mønsterblokkene og massive skuldre forbedrer kontakten 
med underlaget. Den utvidete profilen optimaliserer kontaktflaten med underlaget.  
 

 
 

• Selvrensingskapasitet:  Nytt design mellom mønsterklossene gjør dekket mer 
effektivt i forbindelse med å rydde bort jord. 

 
 
 
 

 
• Lengre levetid både på veien og på jordene . Dette er et resultat av mønsterklossenes 

pyramidestruktur. Mønsterklossenes harde midtparti gir kontrollert styring ved kjøring 
med motorsterke traktorer. 

 

 

 

 

 
For mer informasjon 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 
 
 



 
Klebers historie: 
 
1911 
Société Française Goodrichs fabrikk bygges i Colombes og produserer sitt første dekk 8. 
desember 1911. 
 
1945 
Mot slutten av andre verdenskrig åpner selskapet sitt hovedkontor i Paris på avenue Kléber. 
Navnet endres til Kléber-Colombes. En ny logo lanseres sammen med det nye navnet. 
 
1948 
Lansering av det første dekket for landbruk. Kleber gjør suksess og samme år har Kleber en 
serie landbruksdekk i 18 dimensjoner. 
 
1951 
Kleber revolusjonerer landbruksdekket ved å lansere det første slangeløse dekket. Med denne 
teknologien har selskapet nå en betydelig fordel overfor andre produsenter. 
 
1970 
Lansering av Klebers første radialdekk for landbruk, ”Le Super Tracsol”. Med lanseringen 
etablerer Kleber seg som Europas ledende produsent av landbruksdekk.  
 
1981 
Michelin-gruppen kjøper opp Kleber. 
 
2013 
Klebers indre slanger er i 100 % Butyl. 
 
2015 
Serien Kleber Topker monteres på motorsterke traktorer. Historien fortsetter og andre nyheter fra 
Kleber ventes i 2016… 
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