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PRESSEMELDING 
Oslo 13 mars 2018 

MICHELIN Pilot Sport Cup 2-dekk 
til den nye Ferrari 488 Pista 

Alle de nye Ferrari 488 Pista-sportsbilene vil være  utstyrt med 
spesialtilpassede MICHELIN Pilot Sport Cup 2 K2 høy -ytelsesdekk når de ruller 
av produksjonsbåndet; 245/35 ZR20 foran og 305/30 Z R20 bak.  

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 K2 er den nyeste generasjonen av Michelins gategodkjente banedekk, 
spesielt designet for Ferrari 488 Pista. Sammenlignet med MICHELIN Pilot Sport Cup 2 K1-merkede dekk 

designet for Ferrari 458 Speciale, sørger det nye dekket for raskere rundetider takket være bedre grep og 
mer sporty håndtering. Det gir også sjåfører en unik balanse mellom sikkerhet og kjøreglede, noe som gjør 

det egnet til daglig bruk på vei, samt de krevende forholdene man møter på en bane. 

Utviklingen av dekkene tok 14 måneder. I løpet av denne tiden ble dekkene utviklet og finjustert i samarbeid 
med Ferrari for å sikre at dekket fikk de egenskapene som Ferraris ingeniører krevde for den nye 488 Pista. 
Resultatet ble et nytt dekk som gir svært godt grep, konsistent ytelse og god balanse mellom front og bakdel. 

Den omfattende utviklingsprosessen førte til produksjonen og testingen av mer enn 1100 prototyper. I tillegg 
ble det gjennomført over 1800 kilometer med banetesting på Michelins Ladoux-testsenter i Frankrike og 
Fiorano- og Nardo-banene i Italia. 

Et innovativt utvalg av teknologier, utviklet for motorsport, brukes i dekkene. Inkludert en «multi-compound»-
teknologi, hvor ulike gummiblandinger brukes på de indre og ytre delene av slitebanen. Av disse er det 
spesielt én gummiblanding som sørger for høy og konsistent gripeevne under ulike værforhold. MICHELIN 
Pilot Sport Cup 2 har to innovasjoner: 

- En tilpasset dekkmønsterstruktur, med økt sideveggs stivhet – for å absorbere tverrgående krefter 
og tillate raskere svinger 

- Et skreddersydd aramidbelte for optimalisert kontroll 

 
– Ferraris ambisjoner fikk oss til å utvikle et svært høyteknologisk dekk for 488 Pista, hvor gripeevnen er 
betydelig forbedret sammenlignet med 458 Speciale. Målet med å forbedre rundetider var utfordrende, 
ettersom Pilot Sport Cup 2-dekket måtte være enkelt å kontrollere, slik at enhver 488 Pista-sjåfør kan nyte 
kjøreopplevelsen, uavhengig av ferdighetsnivå. Ved hjelp av simuleringer har vi kunnet utvikle et dekk med en 
kontaktflate som er maksimert under alle forhold, som for eksempel under vannplanlegging, og som er like 
sikkert som 458 Speciale, forteller Pierre Chaput, dekkdesigner for Ferrari 488 Pista.  
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