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Michelins radialdæk til motorcykler fylder 25 år
– Nu præsenterer Michelin 2013's dæknyheder til motorcykler.
I 1987 lancerede Michelin radialdækket til motorcykler. MICHELIN A59X og M59X
markerede starten på en revolutionerende ny ære for højtydende dæk til motorcykler. I
dag, 25 år senere, står radialdækkene for en betydelig del af markedet. Michelin
præsenterer nu 2013's dæknyheder til motorcykler.
I 1987, kun tre år efter at dækket første gang blev benyttet i racingsammenhæng, besluttede
Michelin at lancere sit radialdæk til motorcykler. Radialdækket betød, at motorcyklisterne
kunne udnytte de nye motorcyklers potentiale fuldt ud og få maksimal køreoplevelse.
I dag står radialdækkene til motorcykler for hele 58 procent af markedet i Europa. I USA er
andelen 32 procent.
– 25 spændende år er gået. Lad os huske, at uden radialdækket ville motorcykelsporten aldrig
være blevet så stor, som den er i dag. Traditionelle diagonaldæk er helt enkelt ikke i stand til
at klare nutidens 1.000 kubik motorer, siger Anders Svensson, nordisk markedschef for
motorcykeldæk hos Michelin.
Udviklingen går hurtigere og hurtigere, og tendensen mod radialteknik bliver stadig tydeligere.
I 2013 præsenterer Michelin flere nye dækserier til motorcykler:

MICHELIN Power Supersport er udviklet til sportsmotorcykler og beregnet til
både vej (50 procent) og bane (50 procent).

MICHELIN Pilot Power 3 er udviklet til roadsters og sportsmotorcykler og er
først og fremmest beregnet til kørsel på vej (85 procent), men kan desuden
også give en spændende køreoplevelse på bane.

Michelins mission er at bidrage til konstant at forbedre varer og mennesker mobilitet ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af
køretøjer, f.eks. biler, cykler, entreprenørmaskiner, fly, jorbrugsudstyr, lastvogne, motorcykler og den amerikanske rumfærge. Michelin udgiver
også vejkort, rejse-, restaurant- og hotelguider samt tilbyder elektroniske rejsetjenester på viamichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i
Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin driver virksomhed i mere end 170 lande med 109.000 ansatte, heraf cirka 300 i Norden, og 72 fabriksanlæg
i 19 lande på fem kontinenter. Forskning og udvikling finder sted på tekniske anlæg i Europa, USA og Japan. Nærmere information på:
www.michelin.com eller www.michelin.dk
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MICHELIN Anakee 3 er et allrounddæk til store terrænmotorcykler. Dækkets
design er et ægte gennembrud sammenlignet med de eksisterende standarder i
denne dækkategori.

MICHELIN Pilot Street er beregnet til små motorcykler og er et perfekt dæk til
daglig brug i by- og forstadsområder. Denne type motorcykler er populære i hele
Europa, Sydøstasien og Sydamerika. Denne dækserie er beviset på, at Michelin
vil udvikle sit tilbud til alle typer motorcykler.

Nærmere information fås ved at kontakte:

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Mobil: +46 72 250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com
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