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Michelin AxioBib däckserien utökas i Sverige och di gitaliseras  
 
De nya Michelin AxioBib IF 900/65 R 46 som 
visades upp på Borgeby Fältdagar introduceras 
nu på den svenska marknaden. Däcket kommer 
som två bakdäck i 46 tum och två tillhörande 
framdäck i 38 tum. 
 
Med de nya däcken introducerar Michelin även det första 
uppkopplade däcket via Michelin Flash Services. Michelins 
lantbruksdäck blir nu utrustade med ett elektroniskt chip, RFID, 
som gör det möjligt för lantbrukaren att få tillgång till olika 
digitala lösningar för att underlätta sin daglig utmaning med 
däck/maskin samt få exklusiva och personaliserade 
erbjudanden. 
 
Däckserien Michelin AxioBib gör det möjligt att utnyttja 100 procent av motoreffekten i de allt större och 
kraftfullare traktorerna. Traktortillverkaren FENDT har redan monterat de nya Michelin AxioBib IF 750/75 
R 46 och AxioBib IF 900/65 R 46 som orginalmontering på sina traktorer. 
 
Michelin erbjuder därmed en serie av stora däck med Michelin Ultraflex-teknologi som ger bättre 
dragkraft, mindre jordpackning och en design som bidrar till en mer effektiv användning av mycket 
motorstarka traktorer (det vill säga med över 350 hk). 
 
Michelin följer därmed utvecklingen av lantbruksmaskiner och lantbrukarnas förväntningar genom att 
erbjuda världens största traktordäck med en diameter av 2,32 meter (RC150-kategorin). Att erbjuda 
denna däckdimension innebär att man behärskar en komplex industriell process. 
 
Den här däckserien utvecklades för tre huvudsakliga använingsområden: 

• Arbete med hög dragkraft, något som är typiskt för jordbruk i Europa. De här däcken monteras på 
maskiner som används för plöjning och djupluckring av jorden. 

• "Extensivt" tungt arbete med mycket breda redskap, som vid direktsådd. 
• Transportarbeten vid skörd och gödselspridning, som oftast kräver traktorer med 

vridmomentstarka motorer. 
 
Michelin Flash Services – Ny digital tjänst 
Förutom utmärkta prestanda erbjuder Michelin ett serviceerbjudande för de två 46-tums dimensionerna i 
serien. Michelin Flash Service är en mobil applikation som gör det möjligt för lantbrukare att registrera sin 
traktor, däcken och deras detaljer. När väl lantbrukare prenumererat på erbjudandet via smartphone, får 
de tillgång till en gratis personaliserad service och exklusiva fördelar; hembesök av en expert från 
Michelin, som väger traktorer och redskap, som räknar ut det rätta lufttrycket för varje traktor/ 
redskapskombination, och som ger råd om barlast samt personliga tips. 
 
Exklusiv teknologi 
Specifikationerna för lantbruksdäck blir alltmer komplexa. Däcken måste kunna bära last på ett säkert sätt 
samtidigt som de uppfyller kraven vad gäller komfort och säkerhet på vägen, och framförallt garantera 
skörden långsiktigt genom att vara skonsamma mot jorden. 
 
Den patenterade Michelin UltraFlex-teknologin uppfyller de kraven. Michelins jordbruksdäck med den 
teknologin kan arbeta med en nivå av flexibilitet utan motstycke. Det minskar jordpackningen och gör att 
marken "andas" bättre. Den ökade produktiviteten och den förbättrade ekonomin i lantbruket beror inte 
bara på en optimerad skonsamhet mot jorden utan också på minskad bränsleförbrukning och däckens 
förbättrade livslängd. 
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Michelin utnyttjar sin exklusiva Michelin UltraFlex-teknologi genom hela skördecykeln. Den består av fem 
huvudsakliga faser över året: jordbearbetning och sådd, gödsling/växtskydd och skörd, samt transport. 
För var och en av de faserna erbjuder Michelin en speciell serie däck utrustad med sin exklusiva Michelin 
UltraFlex-teknologi. Den här däcksfamiljen är lätt att identifiera genom akronymen IF (Improved Flexion) 
och VF (Very high Flexion). 
 
Däckfamiljen består nu av Michelin CerexBib för skördemaskiner, Michelin SprayBib för sprutor/traktorer, 
Michelin AxioBib för tungt arbete (som kräver mycket effektstarka traktorer). Michelin XeoBib är avsedda 
för jordbearbetning och sådd (traktorer från 80 hk till 220 hk) och Michelin CargoXBib High Flotation som 
trailerdäck. 
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