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MICHELIN CerexBib landbrugsdæk: 
Sikrer en skønsom høst og et effektivt jordbrug 
 
Michelin udvider udbuddet af CerexBib, og som en op følger på 
sidste års succes lanceres nu yderligere dimensione r af MICHELIN 
CerexBib. 
 
- For at kunne imødekomme kravene fra moderne, højeffektive jordbrug har vi udviklet 
vores dæk, så det er muligt for landbrugere at arbejde under alle vejrforhold uden at 
skulle bekymre sig om, at høsten tager skade. Desuden passer dækkene til de største 
maskiner på markedet, hvilket er en forudsætning for stordrift landbrug, siger Nurgül 
Atayer, markedschef for landbrugsdæk hos Michelin Nordic. 
 
I dag kan en moderne mejetærsker med 600 hestekræfter høste mere end 60 ton 
korn på en time. Fra 2015 til 2030 vil endnu mere motorstærke maskiner kunne høste op til 80 ton på en 
time. I 1965 kunne en maskine med 80 hestekræfter kun høste 4,5 ton korn på en time. 
 
Eftersom høstperioden er så kort, er mejetærskerens ydelse ekstra vigtig, og moderne landbrugere 
stiller konstant krav til dem selv om at øge produktiviteten. For at kunne præstere dette skal de hele 
tiden overvinde de vanskeligheder, de støder på. Det kan blandt andet være: 

- høste de afgrøder, der er klar til høst, i løbet af en periode, som bliver kortere og kortere, og 
som tilmed påvirkes af ustabilt vejr 

- køre på almindelige veje for at nå frem til markerne, som ligger stadig længere fra hinanden 
- optimere den tid, det tager at høste 

 
Dette indebærer, at kapaciteten for moderne mejetærskere er nødt til at blive forbedret, hvis høsten skal 
sikres. I 2003 var kapaciteten 8.000 liter, i 2010 var den steget til 11.000 liter, og i dag er den mere end 
14.500 liter. 
 
Samtidig skal maskinerne hele tiden klare tungere belastninger. En foraksel skal kunne bære mere end 
28 ton. Dækkene skal være så smidige som muligt for at kunne bære tung belastning uden at synke alt 
for dybt ned i marken eller pakke jorden for meget. Som svar på disse øgede krav og de voksende 
behov hos moderne landbrugere har Michelin udviklet nye størrelser af sit seneste landbrugsdæk, og 
MICHELIN CerexBib fås nu i IF (Improved Flexion) 800/70 R 38 CFO og IF 900/60 R 38 CFO (Cyclic 
Field Operation), begge med en større diameter på 2.050 mm. 
 
Dækkene er allerede blevet godkendt af førende fabrikanter som John Deere, New Holland, Claas og 
Laverda og monteres nu på deres mejetærskere som forberedelse på den nye sæson. Disse nye, store 
dimensioner i dæksortimentet forandrer også landbrugernes investeringsfokus, da de ikke længere 
behøver investere i firehjulstrukne maskiner eller bælter, som både er dyrt at købe og dyrt at 
vedligeholde. 
 
- På otte år er lastekapaciteten hos en mejetærsker næsten fordoblet. For at imødekomme de øgede 
produktionskrav fabrikeres større og tungere maskiner og stadig skrappere krav, har vi koncentreret os 
om at udvikle et dæk, som giver landbrugerne frihed til at arbejde uhindret i marken og samtidig skåne 
jorden, siger Nurgül Atayer, markedschef for landbrugsdæk hos Michelin Nordic. 
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MICHELIN Ultraflex-teknologi 
MICHELIN Ultraflex-teknologien gør, at MICHELIN CerexBib kan køres med et lavt lufttryk på under 2 
bar. Med en ekstra smidig opbygning af karkassen får dækket et højt deflektionsniveau og mindst 22 % 
større kontaktareal med marken end traditionelle dæk. Dette medfører både reduceret jordpakning og 
forlænget høstperiod, da dækket præsterer bedre i vådt vejr. Deflektionen går heller ikke ud over 
dækkets holdbarhed eller slidstyrke. 
 
MICHELIN Ultraflex-teknologien findes i fyra forskellige dæktyper: MICHELIN CerexBib til 
mejetærskere, MICHELIN SprayBib til sprøjter og MICHELIN AxioBib til ekstremt motorstærke traktorer. 
Fra tidligere indgår også traktordækket MICHELIN XeoBib, i serien af landbrugsdæk. 
 
 
 
Nærmere information fås ved at kontakte: 
Nurgül ATAYER, markedschef Michelin Nordic, Landbru gsdæk  

Telefon: +46 8 709 07 20, mobil: +46 70 250 48 52  

E-mail: nurgul.atayer@se.michelin.com  

 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE 
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40 
E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com  


