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PRESSEMELDING 

Oslo 28 oktober 2016 

Michelin lanserer nye dekk for sportsmotorsykler 

En helt ny dekkserie, Michelin Power RS, setter ny standard for 
landeveisdekk for sportsmotorsykler.  

 
Dekkene lanseres under Michelin Australian Motorcycle Grand Prix og blir 
tilgjengelige fra 1. januar 2017.  

 
Michelin Power RS kan skilte med et høyt presisjonsnivå, både når det gjelder grep på 
tørre veier, smidighet, stabilitet og prestasjon1.  

Kombinasjonen av nye gummiblandinger og en ny dekkstamme gir godt grep på tørre veier og en unik 
opplevelse for sjåføren.  

Det innovative bakdekket er preget av patentert konstruksjon som gir god retningsstabilitet ved hjelp av 
Michelin ACT+ teknologi.  

Dekket vil være tilgjengelig i 13 ulike størrelser, fordelt på fire fordekk og ni bakdekk, og passer dermed til et 
bredt spekter av motorsykler, fra 300 cc til store Supersportmodeller.  

Bilder og illustrasjoner i anledning av lanseringen av Michelin Power RS er tilgjengelige på: 
http://michel.in/2deJjvm 
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1 I følge en rekke tester utført av Motorrad Test Center i oktober 2016 på Boxberg et Neuhausen-banen i Tyskland. Testene ble utført 
på en BMW S1000RR utstyrt med dekk i dimensjonen 120/70ZR17 og 190/55ZR17, og hvor man sammenlignet de nye Michelin Power 
RS med følgende konkurrenter: Pirelli Diablo Rosso 3, Dunlop Sportsmart 2, Continental Sportattack III, Bridgestone S21, Metzeler M7 
RR. 

 


