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Michelin løfter barren for dæk til sportsmotorcykle r  

For at understrege nyskabelsen med Michelin Power R S var 
præsentationen af det nye sportsmotorcykeldæk henla gt til 

Michelin Australian Motorcycle Grand Prix. Den nye dækserie 
leverer exceptionelle præstationer, og dækket er i handlen 
herhjemme fra 1. januar 2017. 

Når det gælder vejgreb på tør vej, smidighed, stabilitet og køreoplevelse løfter 
Michelins nye Power RS sportsmotorcykeldæk standarden for, hvad man som 

motorcyklist kan og skal forvente af et landevejsdæk.  

Dækket er målrettet de mest krævende motorcyklister. De som kun forlanger det bedste også, når det 
kommer til dækkene1. 

Michelin Power RS’ fremragende egenskaber er resultat af Michelin årelange ekspertise og engagement i 
racing på højeste niveau samt selskabets innovative og kompromisløse tilgang til dækudvikling. 

Med nye kombinationer af gummiblandinger, hvoraf nogle udspringer direkte fra racing, og en nyudviklet 
dækstomme har den franske dækgigant med Power RS skabt et dæk, som giver exceptionelt godt vejgreb på 
tør vej og en unik køreoplevelse. 

De nyskabende detaljer illustreres bl.a. ved Michelin Power RS’ innovative bagdæk. Det bygger på en 
patenteret konstruktion, der udnytter Michelins ACT+ teknologi (Adaptive Casing Technology) og derved 
sikrer perfekt stabilitet – på lige vejstræk, såvel som i sving.  

Michelin Power RS kommer på markedet 1. januar 2017 i 13 forskellige størrelser. Fire størrelser i fordæk og 
ni som bagdæk. Dermed passer Michelin Power RS til et bredt udsnit af motorcykler fra 300 CC til de store 
supersportsmodeller. 

Billeder fra lanceringen af Michelin Power RS kan hentes på http://michel.in/2deJjvm. 
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1 Jf. en serie af tests, som blev gennemført af Motorrad Test Center  i oktober 2016 på Boxberg et Neuhausen  banan i Tyskland på en 
BMW S1000RR udstyret med dæk i dimensionen 120/70ZR17 og 190/55ZR17. Her blev de nye Michelin Power RS sammenlignet med 
følgende konkurrenter: Pirelli Diablo Rosso 3, Dunlop Sportsmart 2, Continental Sportattack III, Bridgestone S21 og Metzeler M7 RR. 


