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MICHELIN CrossClimate: Et dæk til sommer og vinter
Med MICHELIN CrossClimate introducerer den franske
dækvirksomhed det første sommerdæk, der forener sommer- og
vinterteknologi i ét og samme dæk. Michelin CrossClimate er det
første sommerdæk med vintercertificering.
Som noget helt nyt får danske bilister nu mulighed for at vælge et dæk, der
kombinerer fordelene ved sommer- og vinterdæk i ét og samme dæk. Med
Michelin CrossClimate fusionerer Michelin egenskaber fra de to typer dæk,
der hidtil ikke har kunnet forenes, i et innovativt, nyt dæk.
- Med Michelin CrossClimate giver vi de ca. 15 pct. af bilisterne i Danmark*, som vælger bare at
køre med en type dæk året rundt en innovativ, ny mulighed. Nu kan denne gruppe bilister vælge
ét dæk, som tilbyder rigtig gode egenskaber både sommer og vinter i sammenligning med
sommerdæk, vinterdæk og helårsdæk, siger Arne Sköldén, produktspecialist for personbilsdæk
hos Michelin i Norden.
Med dækket tilbyder Michelin noget helt nyt til bilister, som ønsker en optimal og sikker
løsning i ét dæk både sommer og vinter. Med hjælp fra avancerede teknologier har Michelin
skabt et dæk, der præsterer godt under alle køreforhold.
Michelin CrossClimate føjer således ekstra egenskaber til Michelins særkende, lang levetid,
energieffektivitet og komfort. Michelins ambition om konstant at forbedre dækkenes
præstationer og sikkerhed, uden at gå på kompromis med nogen af disse egenskaber, er
sammenfattet i strategien Michelin Total Performance.
En fransk revolution
Det nye Michelin CrossClimate fusionerer sommer- og vinterteknologi. Teknologier, der indtil nu har
været anset for at være uforenelige i et og samme dæk. Michelin CrossClimate er samtidig det første
sommerdæk med vintercertificering.
Kort fortalt præsterer Michelin CrossClimate både kort bremselængde på tør vej og A-niveau for
opbremsning på våd vej (jf. EU’s dækmærke). Og så opfylder dækket kriterierne for at få
vintermærkningen, 3PMSF.
Michelin CrossClimate kommer på markedet i maj 2015 og vil supplere Michelins eksisterende udvalg
af sommer- og vinterdæk. Dækket lanceres i 23 forskellige størrelser fra 15-17 tommer. Yderligere
størrelser forventes lanceret i 2016.
Teknologi i Michelin CrossClimate
Egenskaberne i Michelin CrossClimate er opnået ved at kombinere forskellige af Michelins
teknologier, der tilsammen giver optimale køreegenskaber på både tør, våd og snedækket vej.
•
•
•

Innovativ gummiblanding gør dækket fleksibelt, så det griber fat i alle ujævnheder i underlaget
Nyeste generation af silica i dækkets gummiblanding reducerer friktionsvarme, så
brændstofeffektiviteten forbedres
V-formet dækmønster med 3D-lameller optimerer greb på snedækket vej med ’klo-effekt’. Det
sikrer høj stabilitet uanset underlaget – både under opbremsning, acceleration og i sving

Kombinationen af avancerede teknologier giver gode egenskaber i sne, præcise styreegenskaber og
lang levetid for dækket.

Michelins mission er at forbedre bæredygtige transporter ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af
køretøjer. Michelin udgiver også rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort samt elektroniske rejsetjenester på
ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin beskæftiger 111.200
mennesker i mere end 170 lande, heraf cirka 300 i Norden. Hvis du vil have mere information, kan du gå ind på vores
hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk
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Michelin investerer hvert år over 4,7 mia. kr. i forskning og udvikling og gennemfører ca. 75.000
brugertests i hele verden. Alene Michelins egne dæktests runder årligt 1,8 milliarder kilometers
testkørsel.
Mere om Michelin/CrossClimatePress
* Dæktælling af personbiler foretaget af Dækimportørforeningen 2010-2015. For hver tælling: 2.000-6.000 personbiler i cirka 30
byer i Danmark.
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