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København, 17 august, 2020 

Nürburgring-rekord til ny Panamera på specialdæk fr a Michelin  

Iført specialudviklede Michelin Pilot Sport Cup 2-d æk har den nye Porsche 
Panamera netop sat rekord for ”direktørbiler” på de n 20,832 km lange 

Nürburgring Nordschleife. 

Med Porsche testkører, Lars Kern, bag rattet var den nye Panamera udstyret med Michelin Pilot Sport 
Cup 2 ND0 i dimension 275/35 ZR 21 foran og 325/30 ZR 21 bagerst. Dækkene er specialudviklet til den 
nye Porsche og bliver muligt dækvalg for kommende Panamera-ejere. 

Michelin Pilot Sport Cup 2 er i forvejen originalmonteret på en stribe af Porsches modeller som 918 Spyder, 
Cayman GT4, 911 GT2 RS, 911 GT3 og GT3 RS. Dækket gør teknologi, der er udviklet til motorsport på 
højeste niveau, tilgængeligt for biler til almindelig vej. Blandt andet Michelins Multi-Compound-teknologi. 

Efter omgangsrekorden på legendariske Nürburgrings nordsløjfe fremhævede Lars Kern også dækkenes 
bidrag til den nye rekord for en ”direktørbil”.  

- Bilens forbedrede retningsstabilitet og det øgede greb med nye Michelin PS Cup 2-dæk havde stor effekt 
gennem Schwedenkreuz med svinghastigheder, jeg ikke troede var mulige i en Panamera, sagde han. 

Michelin og Porsche har i samarbejde fintunet dækkets egenskaber, så det præcist matcher den nye 
Panamera. Uden at gå på kompromis med EU’s regler omkring rullemodstand er det lykkedes at skræddersy 
et dæk, som kombinerer ekstremt vejgreb med høj stabilitet og sublim balance på både almindelig vej og 
racerbanen. 
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