
 

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 17. august 2020 

Banerekord på «Ringen» for Michelin-skodd Porsche P anamera 

Den nye Porsche Panamera, utstyrt med spesialutvikl ede MICHELIN Pilot 
Sport Cup 2-dekk, har satt ny banerekord for «execu tive cars» på den 20,832 

kilometer lange Nurburgring Nordschleife-banen i Ty skland, med tiden 7 
minuter og 29,81 sekunder. 

Panameraen var utstyrt med Michelin Pilot Sport Cup 2 ND0-dekkene 275/35 ZR 21 i front og 325/30 ZR 
21 bak, og ble kjørt av Porsches testsjåfør Lars Kern. Dekkene er utviklet for den nye Panamera og vil bli 

tilgjengelig som et valg når bilen slippes på markedet. 

– Bilens forbedrede sideveis-dynamikk og det økte veigrepet som kommer med de nye Michelin PS Cup 2-
dekkene har hatt stor effekt på Schwedenkreuz. Her klarte jeg å nå en sving-hastighet som jeg tidligere ville 
tenkt var umulig med en Panamera, uttalte Lars Kern etter å ha satt den nye rundetiden. 

Michelin Pilot Sport Cup 2 kommer med teknologi utviklet for det høyeste nivået av motorsport og kommer 
allerede som standardutstyr for flere klasse-ledere fra den Tyske bilprodusenten, blant annet 918 Spyder, 
Cayman GT4, 911 GT3 og GT3 RS, og 911 GT2 RS. Teknologien er dermed tilgjengelig for vanlige sjåfører – 
noe som lar dem dra nytte av noe av det ypperste man finner innen holdbarhet, veigrep, manøvrering og 
sikkerhet. 

Utviklingen inkluderer en gummiblandingsteknologi og casing-design som sikrer høyt og varig veigrep i flere 
typer værforhold, og dekkstivhet for eksepsjonell styrepresisjon, balanse og manøvrering. Som følge av dette 
kan lidenskaplige sjåfører dra fordel av en unik kombinasjon av sikkerhet og kjøreglede som gjør Michelin 
Pilot Sport Cup 2-dekkene passende for hverdagsbruk så vel som banekjøring  

Under utviklingen av disse dekkene har Michelin og Porsches ingeniører optimalisert og fintunet dekket til å 
møte behovene Porsche hadde for den nye Porsche Panamera. Dette resulterte i dekk som ikke bare gir 
veldig godt veigrep, konsistent prestasjon og utmerket balanse mellom front- og bakhjul, men som også 
samsvarer med de Europeiske reglene for rllemotstand (R117-2). 
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