
 

Som ledende dekkprodusent har Michelin  forpliktet seg til å forbedre kundens mobilitet på en bærekraftig måte ved å produsere og 
distribuere de mest passende dekkene, tjenestene og løsningene for å møte kundenes behov. Michelin tilbyr også digitale tjenester, kart 
og guider for å gjøre reisen til en rikere og mer unik opplevelse. Michelin utvikler også høyteknologiske materialer som brukes i 
mobilitetsindustrien. Gruppen har sitt hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrike, og opererer i 170 land, har 114 000 ansatte over hele 
verden og 70 produksjonsanlegg i 17 land, som sammen produserte 190 millioner dekk 2017. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemme 
side www.michelin.com eller www.michelin.no. 

      

 

PRESSEMELDING 

Oslo 13. september 2019 

Nye MICHELIN Road 5 GT 

Dekket for den som er glad i landeveiskjøring 

MICHELIN Road 5 GT  er det siste tilskuddet til Michelin Road 5-
dekkserien for motorsykler. Dekket er designet for 

langkjøringsentusiaster og vil være tilgjengelig hos forhandlere fra 
september 2019.  

Tilhengere av touring-sykler, som eier modeller som BMW R 1200 RT, 
BMW K 1600 GT, YAMAHA FJR 1300, HONDA PAN EUROPEAN 

1300, KAWASAKI 1400 GTR, TRIUMPH TROPHY og lignende, forventer 
dekk som leverer på sikkerhet, komfort, lang levetid, stabilitet og ren 
kjøreglede, uavhengig av forhold1, selv når et høyt antall kilometer er 
tilbakelagt. 

GT-utgaven er utviklet etter de nøyaktig samme prinsippene og strenge standardene som Michelin Road 5, og 
har alle de tekniske fordelene som kjennetegner de andre dekkene som utgjør Road 5-serien.  

For å imøtekomme de høye kravene fra eiere av denne typen motorsykkel, vektlegger Michelin Road 5 GT 
ytelse, spesielt på vått føre, samt stabilitet og effektiv bremseevne, særlig ved tilfeller der sjåføren blir 
overrasket av dårlig vær. Ved interne tester kom dekket ut som best i test på veigrep og bremseevne på vått 
føre2, til og med når mønsterdybden var slitt 50 prosent3. 

Michelin Road 5 GT drar nytte av additiv metallproduksjonsteknologi som gjør det mulig å utarbeide 
høysofistikerte former, og forener dette med Michelin XST Evo-teknologien der seipene til slitebanemønsteret 
utvides. Dermed opprettholdes dekkets vannklaringskapasitet etterhvert som dekket slites. 

  

                                                
1 Ikke på snø og is, eller ved andre ekstreme forhold. 
2 I henhold til en selvstendig verifisert interntest ved Michelin sine egne testveier i Frankrike. Sammenliknet med MICHELIN ROAD 5 
(front: 120/70 ZR17 / bak: 180/ZR17) med ekvivalenten METZELER ROADTEC 01, DUNLOP ROADSMART 3, CONTINENTAL ROAD 
ATTACK 3, PIRELLI ANGEL GT og BRIDGESTONE T30 EVO-dekk tilpasset til en SUZUKI BANDIT 1250. 
3 Ifølge en selvstendig intern observarsjonstest ved Michelins Centre of Excellene i Ladoux, Frankrike. Sammenliknet en MICHELIN 
ROAD 5 som hade tilbakelagt 5 636 km og hadde en dekkslitasje på 50 prosent av mønsterdybden, med en ny MICHELIN PILOT ROAD 
4. 
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Tilgjengelige størrelser:  
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