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Michelin Starcross 5 
Michelin lanserer nytt high performance crossdekk 
 
Michelin lanserer nå den nye serien motocrossdekk, Michelin 
Starcross 5. Gjennom tre år har førere på alle nivå , fra 
verdensmestere til amatører, gjennomført et omfatte nde test- 
og utviklingsprogram. Ved å samle inn deres 
ekspertkunnskaper har forsknings- og utviklingsteam ene og 
Michelin Motorsport samarbeidet for å få en gjennom gripende 
forståelse for både motorsykler og dekk. 
 
Serien Michelin Starcross 5 byter ny mark i motocross-verdenen for Michelin. 
Med de nye dekkene kommer Michelin tilbake til dette konkurranseutsatte og 
konstant foranderlige markedet. Hele tilbudet av motocrossdekk forventes å bli 
totalt fornyet i løpet av de neste to år.  
 
Bruksområder 
Dekkene finnes i fire versjoner: hard, medium, myk og sand. Michelin Starcross 5 
er utformet for å gi meget gode ytelse på alle typer underlag og i det terreng man 
møter i motocross- og enduroløp. 
 
Sammenlignet med forgjengerne Michelin Starcross 3 og 4 har Michelin Starcross 5 en ny og lettere 
stamme som gir mer lettkjørte og kvikkere egenskaper uten at levetiden påvirkes takket være sterkere 
materiale med høyere tetthet. 
 
Den mer fleksible stammen gir også føreren andre fordeler som for eksempel: 

− Bedre grep rett framover og mer progressive egenskaper i svinger 
− Muligheten til å kjøre med høyere lufttrykk uten å miste grep eller komfort, for å redusere risikoen 

for at dekket vrenges av felgen 
− Dekket behøver ikke "kjøres inn" fordi den fleksible stammen yter bedre helt fra dag 1 
− Enklere å montere 

 
Kombinasjonen av den nye stammen, utviklet for å optimalisere kontaktflaten, samt mer aggressivt 
dekkmønster både foran og bak, spesielt utformet for denne typen bruksområder og terreng, gir eksakt 
styring og maksimalt veigrep også i konkurranser som foregår under veldig vanskelige forhold. 
 
Retningsbestemte mønsterklosser i midten og langs sidene gir god styrerespons fra forhjulet og grep fra 
bakhjulet, mens de sentrale klossene er utformet spesielt for å forbedre bremseevne og grep på alle 
underlag – der de fungerer som kroker som graver seg ned og driver motorsykkelen framover. 
 
Michelin Starcross 5 kommer i mange dimensjoner pluss noen nye beregnet på cross country 
konkurransesykler: 
− Michelin Starcross 5 hard - Ideelt for Supercross 
− Michelin Starcross 5 medium - For blandede/harde overflater 
− Michelin Starcross 5 soft - For blandede/myke overflater 
− Michelin Starcross 5 sand - For konkurranser på sandete underlag 

 

Bilder: 

http://mediaevent.michelin.com/PRESS/02_PNEUS-TYRES/2ROUES-
2WHEELS/MICHELIN%20StarCross%205/ 

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


