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PRESSEMELDING 
Oslo, 9. oktober 2015 
 

Michelin CargoXBib Heavy Duty for tilhenger 
 
Michelin lanserer nå det nye dekket Michelin CargoX Bib 
Heavy Duty for jordbrukere som etterspør påliteligh et og 
stabilitet når de kjører tungt lastede tilhengere p å så vel vei 
som på jorder. 
 
Tilhengerdekket Michelin CargoXBib Heavy Duty gir jordbrukere profesjonell 
effektivitet og komfort. Det nye dekket utvider serien Michelin CargoXBib og 
er et tilskudd til Michelin CargoXBib High Flotation med teknologien Michelin 
Ultraflex. 
 

Sammenlignet med den tidligere generasjonen trailerdekk utmerker Michelin 
CargoXBib Heavy Duty seg med sin allsidighet, noe som gjør det til et perfekt 
verktøy for arbeid både på vei og i åkeren. 
 
Dekkstammen og profilen er utformet for å optimalisere levetid og for å være 
komfortabel ved kjøring på vei. På jordene skiller Michelin CargoXBib Heavy 
Duty seg ut takket være sin stabilitet på skrånende mark og sin høye 
belastningskapasitet (opp til nærmere 8330 kg per dekk). Selvrensingen er ytterligere forbedret og opp til 
tre ganger raskere enn for forrige generasjon Michelin CargoXBib. 
 
Dekkets ytelser er et resultat av følgende teknologiske nyvinninger: 

• Tripod mønsterblokker: Det nye, allsidige «Tripod»-mønsteret 
forbedrer stabiliteten på vei og jorde, optimaliserer 
slitestyrken og forlenger levetiden. 

• Retningen på «Tripod»-mønsterblokkene med deres 
vekslende retning forbedrer rensing av leire. 

• Kraftige, avrundede dekkskuldre verner vegetasjonen og 
forbedrer kjøring på hardt underlag. 

• Utformingen av dekkmønsteret er flatt og bredt, slik at 
kontaktflaten optimaliseres. 

 
Michelin CargoXBib Heavy Duty er utviklet i nært samarbeid med 
produsenter som kommer til å montere dekket som originalutstyr. 
Dekket er tilgjengelig for tilhenger og halmpresser i tre dimensjoner: 

• 560/60 R22.5 (fra november 2015) 
• 560/45 R22.5 (fra juli 2016) 
• 500/60 R22.5 (fra august 2016) 

 

 
For mer 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 


