
 

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 124 000 ansatte over hele 
verden og 70 produksjonsanlegg i 17 land, som sammen produserte 200 millioner dekk 2019. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemme 
side www.michelin.com eller www.michelin.no. 

      

 

PRESSEMELDING 

Oslo 3. mars 2021 

I mars kommer Michelin sitt nye dekk – det miljøans varlige 
e.PRIMACY 

1. mars kommer Michelin med et nytt dekk for person biler og SUV-er. Michelin 
e.Primacy er designet med moderne ingeniørkunst, og  med fokus på holdbarhet 

for både elbiler og vanlige biler. 

Det nye Michelin e.Primacy er det første miljøansvarlige Michelin-dekket hvor livssyklusanalysen har blitt 
integrert i utviklingen av dekket. Alt fra utvinningen av råmaterialer til transport til butikken, har blitt 

designet med den hensikt at Michelin e.Primacy-dekket vil være CO2-nøytralt når du kjøper det.  

Som et resultat er dekket fylt opp med teknologi, og Michelin e.Primacy er det mest effektive dekket i sin 
kategori når det gjelder rullemotstand. Det gjør det mer miljøvennlig og rimeligere å bruke, i tillegg til at det har 
alle de ytelsesfordelene som sikkerhet, grep og holdbarhet, som Michelin-dekk er kjent for. Dekket passer til 
alle biltyper, og er et mer mijøvennlig valg nå når man skal ha dekk til sommeren. 

Eksemplarisk på rullemotstand og levetid 
Takket være den overlegne rullemotstanden har Michelin e.Primacy rangeringen A i energieffektivitet og B i 
grep på våte forhold. Dette gjør dekket til et av de beste på markedet, tatt i betraktning at færre enn én 
prosent av dekk innehar kombinasjonen A i rullemotstand og A eller B i grep på våte forhold. 
Michelin e.Primacy sin lave rullemotstand betyr at føreren kan spare rundt 0,21 liter drivstoff per 100 km, eller 
rundt 80 euro i løpet av dekkets levetid.. Kanskje enda mer spennende for oss nordmenn er at Michelin 
ePrimacy sin rullemotstand forbedrer effektiviteten til elektriske biler, og øker rekkevidden med cirka 7% eller 
rundt 30 km for en bil med 400 km i rekkevidde, i motsetning til andre dekk i denne kategorien. 

Som andre Michelin-dekk vil selvsagt Michelin e.Primacy levere høy ytelse fra den første til den siste 
kilometeren. Selv etter 30.000 km på veien, ligger fortsatt Michelin e.Primacy over den europeiske 
terskelverdien for vått grep (R117). 

Michelin e.Primacy: Miljø og ytelse, hånd i hånd 
Å redusere miljøpåvirkningen har vært kjernen i Michelin sin innovasjonsstrategi i nesten 30 år. I 1992 kom 
markedets første «grønne» dekk. Den lave rullemotstanden gjorde at man reduserte CO2-utslippene og 
forbedret drivstoffeffektiviteten (gitt at dekk utgjør mellom 20 - 30% av bilens drivstoffbruk). 

Faktaboks: 

o 27% reduksjon i rullemotstand med Michelin e.Primacy-dekket sammenlignet med andre i sin kategori 
o 0, 21 l/100 km:  Gjennomsnittlig kostnadskutt på drivstoff 
o  €80 spart etter 35.000 km 
o  174 kg  reduksjon av CO2 utslipp i løpet av dekkets levetid 
o 7% økning i rekkevidde for elektriske biler 
o 58: Mengden størrelser fra 15 til 20 inches 
o 1. mars, 2021:  Lanseringdatoen når de første produktene kommer for salg 

Pressekontakt : Lotta Wrangle, Mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@michelin.com 

 

Bakgrunn, tekniske data og kilder relatert til lanseringen av Michelin e.Primacy finnes her på engelsk: https://www.michelin.com/en/press-
releases/the-eco-responsible-michelin-e-primacy-tire-made-to-last/ 


