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Nytt sommerdekk:  
Her er nye Michelin CrossClimate til SUV 
 
Michelin CrossClimate for SUV-klassen er et 
revolusjonerende nytt sommerdekk som er tilpasset 
vekslende værforhold på nordiske veier – fra tidlig  vår til 
sen høst.  
 
Tidligere i år introduserte Michelin sitt første sommerdekk med 
vinteregenskaper. I juni lanseres dekket med den første dimensjonen for 
SUV-segmentet, og i september kommer dekket i ytterligere fire dimensjoner.  
 
– Michelin CrossClimate er utviklet for å tåle det vekslende været som vi ofte opplever om våren. Det innebærer alt 
fra tørt sommervær den ene dagen, til nedbørstunge dager med kalde temperaturer den andre, og til og med 
uventet snøfall som vi opplevde så sent som i april i år. Dermed gir dekket en større sikkerhet på veien enn man får 
med et tradisjonelt sommerdekk, sier Johan Kvarnerud, markedssjef i Michelin i Norden. 
 
Ytelsen i nye Michelin Cross Climate SUV er et resu ltat av en unik kombinasjon av fire ulike teknologi er:   
 
Intelligent ny gummiblanding 
En svært følsom gummiblanding øker dekkets evne til å gripe selv de minste ujevnheter på veien. Det nye dekket 
har dermed et utmerket veigrep under varierende værforhold – enten det er på tørre, våte eller snølagte veier. 
 
Tilpasset dekkonstruksjon  
Dekket har en dobbel ramme og forsterkede sidevegger som gir robusthet for kjæretøy med høyt tyngdepunkt og 
høye sidevegger. Det gjør at dekket også egner seg for noe offroad-kjøring. 
 
Kombinasjon av et unikt V-format dekkmønster og nye  effektive lameller  
Dette gjør at dekket har et utmerket grep på tørre veier og en bedre akselerasjon på snø. I tillegg får 
dekket en utmerket levelengde. 
 
Innovativ kombinasjon av skrå mønsterblokker og 3D- lameller for høy ytelse  
Det nye dekket kombinerer sommer- og vinterteknologier. De bølgede og dype lamellene gir en 
kloliknende egenskap på snø som fører til bedre veigrep, samt en effektiv oppbremsing på tørre veier. 

 
 
Nye SUV-dimensjoner: 
235/65 R 17 108 W XL (september) 
235/60 R 18 107 W XL (juni) 
235/55 R 19 105 W XL (september) 
225/65 R 17 106 V XL (september) 
215/55 R 18 99 V XL (september) 
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