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Michelins radialdekk for motorsykler fyller 25 år 
– Nå presenterer Michelin MC-dekknyhetene for 2013  
 
I 1987 lanserte Michelin radialdekket for motorsykl er. MICHELIN A59X og M59X 
signaliserte begynnelsen på en revolusjonerende ny æra av høyprestasjonsdekk for 
motorsykler. I dag, 25 år senere, står radialdekken e for en betydelig del av markedet. Nå 
presenterer Michelin 2013-nyhetene for motorsykler.  
 
Bare tre år etter at radialdekket først ble tatt i bruk i racing-sammenheng, besluttet Michelin i 
1987 å lansere sitt radialdekk for motorsykler. Radialdekket innebar at motorsyklistene kunne 
utnytte de nye motorsyklenes fulle potensial og oppnå maksimal kjøreopplevelse.  
 
I dag står radialdekk for motorsykler for hele 58 prosent av markedet i Europa. I USA er 
andelen 32 prosent.  
 
– 25 spennende år er tilbakelagt. Vi bør huske at uten radialdekket hadde motorsykkelsporten 
aldri vært så stor som den er i dag. Tradisjonelle diagonaldekk takler ganske enkelt ikke 
dagens 1000-cc motorer, sier Anders Svensson, nordisk markedssjef for motorsykkeldekk i 
Michelin. Det var også Michelin som i 1946 lanserte det første radialdekket for bil. 
 
Utviklingen går stadig raskere, og trenden mot radialteknologien blir bare tydeligere. 
 
I løpet av 2013 presenterer Michelin flere nye dekkserier for motorsykler: 
 

 
 
 
MICHELIN Power Supersport  er konstruert for sportssykler og beregnet på 
bruk på så vel vei (50 prosent) som bane (50 prosent). 
 
 
 
 
 
 
 
MICHELIN Pilot Power 3  er konstruert for roadstere og sportssykler og er 
først og fremst beregnet for bruk på vei (85 prosent), men kan også gi en 
spennende kjøreopplevelse på bane. 
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MICHELIN Anakee 3  er et allrounddekk for store terrengsykler. Dekkets design 
er et virkelig gjennombrudd sammenlignet med eksisterende standarder i denne 
dekk-kategorien. 
 
 
 

 
 
MICHELIN Pilot Street  er beregnet på små motorsykler og er et ideelt dekk for 
daglig bruk i by- og forstadsområder. Denne motorsykkeltypen er populær så vel 
i hele Europa som i Sydøst-Asia og Sør-Amerika. Denne dekkserien er 
bekreftelsen på at Michelin vil utvikle tilbudet sitt for alla typer motorsykler. 
 
 
 
 

 
 
 
For mer informasjon vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE 
Mobil: +46 (0)72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 


