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PRESSEMELDING 

Oslo 1. september 2016 

Klar med et av verdens største traktordekk 

Danske Kvosted Maskinstasjon er først i verden til å montere Michelins 
traktordekk – Michelin AxioBib IF 900/65 R46. Med e n høyde på hele 2,32 meter 

er dekket det største i Michelins traktorsortiment.  

Det en traktor av modellen New Holland T8.435 som har fått montert dekkene som bakdekk. AxioBib IF 
900/65 R46 tilhører gruppen RC150, og bygger på Michelins Ultraflex-teknologi. Dekket er skapt for å møte 
jordbrukernes behov og gir økt trekkraft, lavere drivstofforbruk og redusert jordpakking.  

– Dette er det ultimate dekket for traktorer, forklarer Åge Boller, teknisk ekspert for landbruksdekk i Michelin i 
Norden. 

– Med et bakdekk på 2,32 meter i diameter, tilbyr Michelin AxioBib IF 900/65 R46 Kvosted Maskinstasjon en 
rekke fordeler. Sammenlignet med RCI49 dekk, som New Holland T8.435 er opprinnelig utstyrt med, kan vi 
redusere dekktrykket med minst 10 prosent. Dette er fordi den høye diameteren også øker volumet av luften i 
dekket. Med et lavere lufttrykk blir kontaktflaten større, slik at flere mønsterblokker kommer i kontakt med 
bakken. Dermed kan traktoren overføre kraften fra motoren på en bedre måte, som igjen gjør at man sparer 
drivstoff, sier Åge Boller. 

 
Michelin Ultrafiex teknologi 
Ved hjelp av Michelins Ultrafiex-teknologi er det mulig for Michelin AxioBib IF 900/65 R46 å håndtere tung 
belastning med opp til 0,8 bar lavere dekktrykk enn tradisjonelle traktordekk. Dette innebærer blant annet 
bedre grep på jordoverflaten, lavere drivstofforbruk og redusert jordpakking under tung traktor. 

I dag er Michelin verdens ledende leverandør av radiallandbruksdekk. Michelins utvalg av traktordekk har gått 
fra 1,95 meter til 2,05 meter, 2,15 meter og nå 2, 32 meter i høyden. 
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