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PRESSEMELDING 
Oslo, 24 juni 2015 
 

Michelin presenterer nye dimensjoner på Borgeby Fäl tdagar 
 
Michelin viser fram et stort antall nye dimensjoner  av flere eksisterende dekk på 
landbruksmessen Borgeby Fältdagar den 24.-25. juni.  
 
 
 
MICHELIN CerexBib 
Michelin utvider CerexBib-tilbudet, og som en oppfølger til tidligere suksesser 
lanseres nå ytterligere dimensjoner av MICHELIN CerexBib. 
 
Takket være MICHELIN Ultraflex-teknologien som ger økt fleksibilitet, større 
kontaktflate, lavere lufttrykk og økt komfort, skåner det nye skurtreskerdekket 
MICHELIN CerexBib jorden og gjør innhøstingen mer effektiv for dagens 
ressursoptimaliserte jordbruk. 
 
MICHELIN CerexBib kan, takket være forbedret drivgrep som følge av den 
store kontaktflaten, klare en helling opptil 24 prosent, mot 19 prosent for 
tradisjonelle dekk. MICHELIN CerexBib er dessuten det første dekket som kan 
benyttes både foran og bak på skurtreskeren – bak med enda lavere lufttrykk 
for å ytterligere skåne jorden. MICHELIN CerexBib er trass i den økte 
kontaktflaten betydelig smalere enn vanlige dekk for denne typen store 
maskiner. Dette medfører at maskinene kan kjøres på offentlig vei uten å gå ut 
over gjeldende maksimalbredde for kjøretøy – 3,5 meter – som også er EU-
grensen for krav om følgebiler. 
 
Disse dekkene er allerede godkjent av ledende produsenter som John Deere, Case, New Holland, Claas 
og Laverda. 
 
 
 
MICHELIN BibLoad Hard Surface 
MICHELIN BibLoad Hard Surface for kompakte industrimaskiner kommer nå i nye 
dimensjoner og vil i løpet av 2015 bli tilbudt i åtte forskjellige størrelser. Det har et 
patentert mønster med diamantformede klosser. 
 
Som navnet antyder er MICHELIN BibLoad Hard Surface beregnet for maskiner 
som bærer last - iblant tung last - på harde underlag, tørre så vel som våte også 
på vinterføre. Dekkmønsteret utgjøres av klosser med et diamantformet design 
som gir godt grep i alle retninger. Foruten det innovative, patenterte 
dekkmønsteret gir Michelins dekk en rekke verdiskapende fordeler for brukeren: 
 
− Bedre grep på alle underlag 
− Bedre stabilitet i 360 grader 
− Bedre kjørekomfort i arbeidet 
− Bedre beskyttelse mot skjæreskader i dekksiden 
− Lenger levetid 
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MICHELIN Cargo XBib High Flotation 
Michelin lanserer MICHELIN Cargo XBib High Flotation tire, det første Michelin 
Ultraflex trailer-dekket tilpasset CTI-system (sentralt dekktrykksreguleringssystem) 
 
MICHELIN Cargo XBib High Flotation-dekkets avrundede skuldre er mer skånsomt 
mot vegetasjonen og tilbyr bedre motstandsevne mot slitasje. Dekksmønsteret 
med vinklede mønsterklosser, uten rotasjonsretning, gir godt grep i hellinger, 
samtidig som de sørger for at dekkene slites jevnt for lavere rullemotstand og økt 
levetid. Den langsgående midtseksjonen gir god motstand mot slitasje, og takket 
være en ny gummiblanding økes dekkmønsterets levetid med ti prosent 
sammenlignet med forrige generasjon. 
 
Stor avstand mellom skuldrenes riller, og evakueringskanaler, forbedrer evne til å 
rense dekket for jord og leire. Det nye dekkmønsteret renser dekket for leire tre 
ganger raskere enn forrige generasjon MICHELIN Cargo XBib-dekk. 
 
MICHELIN Cargo XBib High Flotation lanseres i tre nye dimensjoner i 2015. 
 
 
 
MICHELIN SprayBib 
Michelin lanserer nå nye dimensjoner av MICHELIN SprayBib, et dekk for 
selvgående sprøyter. MICHELIN SprayBib bygger på Michelins Ultraflex 
teknologien som innebærer at mer last kan kjøres med lavere lufttrykk. Lavere 
lufttrykk reduserer jordpakkingen og dermed påvirkningen på avlingen. 
 
MICHELIN SprayBib gjør det mulig å kjøre med opptil 35 prosent lavere lufttrykk 
enn dekk med tradisjonell teknologi på samme felg. Rent praktisk innebærer 
dette at når et tradisjonelt dekk fylt til 5,5 bar kan bære 5,8 tonn, kan MICHELIN 
SprayBib bære samme vekt med 4,6 bar. Lavere lufttrykk reduserer 
spordannelsen på jordene og maskinenes påvirkning på avlingen. 

Nye MICHELIN SprayBib kan kjøres i opptil 65 km/h på landevei med en last på 
opptil 6.500 kg per dekk. Den nye utformingen av dekkets klosser reduserer 
vibrasjonene i førerhuset og bidrar til bedre komfort. 

 
 
 
 
 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40 
E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 


