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Roborace får Michelin som officiel dækpartner
Michelin bliver officiel dæksponsor til
verdens første racerløbsserie for førerløse,
eldrevne racerbiler, Roborace. Dermed
udbygger den franske dækgigant sit
engagement i motorsport og ikke mindst i
motorløb for eldrevne racere.
FIA’s nye løbsserie for førerløse, eldrevne racerbiler, Roborace,
får Michelin som officiel dækpartner. I al hemmelighed har den
franske dækgigant gennem måneder lagt testfaciliteter til
samarbejdet med Roborace. Her har parterne udviklet en eksklusiv dækløsning til den førerløse racerbil, som
i 2017 stiller til start i en helt ny løbsserie i forbindelse med FIA’s Formula E-racerløb.
Roborace-bilen er designet af Daniel Simon og byder på teknologi fra Michelins kommende generationer af
dæk til almindelige biler. Og i tråd med Roboraces mål om at bidrage til at fremskynde udvikling og salg af ny,
innovativ teknologi, vil Michelins nyudviklede dæk også passe til almindelige personbiler.
Med den første løbsserie for førerløse racere samler Roborace nogle af verdens førende producenter. Blandt
andet med det formål at flytte grænserne for den uafhængige udvikling af teknologi og innovation. Michelins
bidrag er et specialdæk, som er skræddersyet hastighederne og det heftige format, som den nye løbsserie får,
når Roborace skydes i gang i 2017.
Michelin er den tredje globale partner, som Roborace offentliggør. Partnerkredsen består også af Nvidia, som
leverer kunstig intelligens til bilerne og af Charge, som producerer ellastbiler og forsyner Roborace med alle
elektriske dele.
- Vi er stolte over at have fået Michelin som officiel partner. Vores partnere deler troen på en fremtid for
førerløse køretøjer – en fremtid, hvor vores byer bliver grønnere, mere sikre og stille og smartere indrettet.
Michelin har en dyb indsigt og forståelse for den voldsomme udvikling, som vejtransport, som vi kender den,
vil undergå de kommende år. Derfor er de den perfekte partner for os. Med Michelin kan vi skabe en verden,
hvor vi går fra ide til virkelighed og inspirerer hinanden til at udvikle de bedst mulige løsninger, siger Denis
Sverdlov, CEO i Roborace.

Michelin er en førende dækproducent engageret i at bidrage til at forbedre bæredygtige transporter af varer og mennesker
gennem fremstilling, distribution og markedsføring af dæk til alle typer køretøjer. Michelin tilbyder også innovative
virksomhedsløsninger og digitale rejsetjenester samt udgiver rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort. Michelin har
hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrig og er repræsenteret i 170 lande, har 112.300 medarbejdere, heraf ca. 300 i Norden,
og 68 produktionsanlæg i 17 lande. Virksomhedens teknologicenter for forskning og udvikling har aktiviteter i Europa,
Nordamerika og Asien. Hvis du vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller
www.michelin.dk
Michelin Motorsport er officiel dækleverandør og teknisk partner for FIA Formula E Championship, FIA World Endurance
Championship, FIA World Rally Championship og MotoGP™. Dertil kommer flere andre konkurrencer og events.

- Det er en stor glæde for os at kunne offentliggøre partnerskabet med Roborace. Vi har fulgt
tilblivelsen af den nye løbsserie tæt i lang tid, og det er imponerende, hvor hurtigt Roborace har
udviklet deres førerløse teknologi og hardware. Selvkørende teknologi er hastigt på vej, og vi vil
være med helt i front, når det handler om forskning og udvikling på området. Michelin har altid
været dedikeret til innovation, og via bl.a. motorsport har vi løftet vores produkter til nye højder.
Med Roborace får vi en unik mulighed for at bringe vores erfaring og viden ind i en ny verden af
selvkørende biler. Hos Michelin vil vi være med til at forme fremtiden, ikke bare være en del af den,
siger Pascal Couasnon, direktør for Michelin Motorsport.
Michelin er en af verdens førende dækproducenter og har et historisk stærkt engagement i motorsport.
Senest som en af grundlæggerne af FIA Formula E Championship – verdens største raceserie for 100
procent elektriske biler. Her er Michelin eksklusiv dækleverandør med sit revolutionerende energidæk
Michelin Pilot Sport EV2.
Roborace er netop nu i gang med sin beta-sæson, hvor seriens udviklingsbil, DevBot, udstilles i forbindelse
med Formula E-race. I løbet af 2017 vil den færdige Roborace-bil blive officielt præsenteret.
Roborace dokumenterer processen med at skabe verdens første Championship for førerløse, elracere.
Videoserien, Inside Roborace, kan ses på YouTube. Seneste episode fra den 16. december handler om
udvikling og test af Roboraces specielle Michelin-dæk og foregår ved Michelins globale hovedkontor i
Clermont-Ferrand.
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