
Michelin lancerer ZEN@TERRA
Vi lancerer en løsning, der med bare to klik beskytter jorden, øger produktiviteten i mar-
ken og effektiviteten ved vejkørsel

I udviklingen fra at være udelukkende 
dækproducent til at blive udbyder af 
totalløsninger har Michelin lancheret 
ZEN@TERRA. Det er en totalløsning, 
der imødekommer nutidige landmænds 
udfordringer.
Produktet er resultatet af et samarbejde 
mellem landmænd og ingeniører, hvor 
opgaven var at lave et enkelt system, 
som kan sikre, at landmanden altid har 
det rette lufttryk i sine maskiners dæk.  

Mange kilometer på vejene
Nutidens landmænd og maskinstationer 
kører stadig flere kilometer på vejene for 
at komme til deres marker. Derfor er de 
nødt til at finde en dæktryksbalance – et 
kompromis mellem effektiv og økono-
misk vejkørsel og beskyttelse af deres 
jord og udbytter. 
Landmænd ved godt, at dæktryk har stor 
effekt på deres jordkvalitet og udbyt-
ter, og at et kompromis på dæktryk vil 
reducere produktiviteten. Samtidig er 
det svært at stoppe traktoren i 30 minut-
ter fire gange om dagen for pumpe luft i 
eller lukke luft ud af dækkene ved skift 
mellem mark- og vejopgaver. 
Der forsvinder dyrebar tid. I landmænd 
siger ofte: 
”Vi er ikke dæktrykseksperter”.

To klik til korrekt lufttryk
Løsningen på den udfordring hedder 
ZEN@TERRA. Et ikon vist på trakto-
rens integrerede skærm sikrer korrekt 
lufttryk hele tiden med bare to klik. 
Dette nye system er en kombination af 
fire elementer, der arbejder sammen. 
Det første element er dækket Michelin 
EVOBIB, som har Adaptive Design 
Technology. Det betyder, at dæk-
kets profil ændrer sig alt efter, om der 
køres med højt eller lavt lufttryk. Dette 
såkaldte 2-i-1 dæk har fået tildelt indtil 
flere priser på adskillige landbrugsud-
stillinger verden over.
Det andet element i ZEN@TERRA er 
automastisk lufttryksregulering, som gør 
det muligt at regulere lufttrykket i dæk-
ket under kørsel. 
Det tredje element er ”real time” bruger-

information, som bliver vist i traktorens 
instrumentpanel. Dette giver mulighed 
for at justere lufttryk med blot to klik. 
Det fjerde element er Michelin support 
service. Det er et personligt styrings-
program, som er specifikt til hver mark, 
redskab/traktor og anvendelse.

Maksimalt udbytte af udstyret
Michelin ZEN@TERRA sikrer, at 
landmanden får det optimale arbejde 
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ud af sit udstyr og maksimerer udbyttet 
og traktorens effektivitet samt sænker 
driftsomkostningerne. 
For mere information om  
ZEN@TERRA kontakt  
Michelin.
Dan Hansen: 
+45 26 30 06 19
Jacob Alsing Axen:  
+45 23 40 58 34

Af Jacob Alsing Axen

EVOBIB dækket, 
som tilpasser 
profil efter det 
anvendte luft-
tryk.
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