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Michelin CargoXBib Heavy Duty för trailer 
 
Michelin lanserar nu det nya däcket Michelin CargoX Bib 
Heavy Duty för lantbrukare som efterfrågar tillförl itlighet 
och stabilitet när de kör tungt lastade trailer såv äl på väg 
som på fälten. 
 
Trailerdäcket Michelin CargoXBib Heavy Duty ger lantbrukare professionell 
effektivitet och bekvämlighet. Det nya däcket utvidgar serien Michelin 
CargoXBib och är ett tillskott till Michelin CargoXBib High Flotation med 
teknologin Michelin Ultraflex. 
 

Jämfört med den tidigare generationen trailerdäck utmärker sig Michelin 
CargoXBib Heavy Duty genom sin mångsidighet som gör det till ett perfekt 
verktyg för arbeten på väg och fält. 
 
Däckstommen och profilen har utformats för att optimera livslängd och för att 
vara bekväm vid landsvägskörning. På fälten skiljer Michelin CargoXBib 
Heavy Duty ut sig tack vare sin stabilitet på sluttande mark och sin höga 
belastningskapacitet (upp till nära 8330 kg per däck). Ytterligare är självrensningen förbättrad och kan 
vara tre gånger snabbare än för förra generationen Michelin CargoXBib. 
 
Däckets prestanda är ett resultat av följande teknologiska 
utvecklingar: 

• Tripod mönsterklackar: Det nya mångsidiga "Tripod" mönstret 
förbättrar stabiliteten på väg och på fält, optimerar slitstyrkan 
och förlänger livslängden. 

• Riktningen på "Tripod"-mönsterklackarna med deras 
alternerande riktning underlättar rensning av lera. 

• Kraftiga rundade däckskuldror skyddar vegetationen och 
förbättrar körning på hårt underlag. 

• Utformningen av däckmönstret är platt och brett så att 
kontaktytan optimerats. 

 
Michelin CargoXBib Heavy Duty har tagits fram i nära samarbete med 
tillverkare som kommer att montera däcket som originalutrustning. 
Däcket finns tillgängligt till trailer och halmpressar i tre dimensioner: 

• 560/60 R22.5 (från november 2015) 

• 560/45 R22.5 (från juli 2016) 

• 500/60 R22.5 (från augusti 2016) 

 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Presskontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 


