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Trelleborgs TM1000 ProgressiveTraction® har blivit nominerat till bästa 

lantbruksdäck för 2020 av NMR Magazine 

TM1000 ProgressiveTraction® från Trelleborg Wheel Systems har blivit nominerat till "bästa däck 

för 2020" av den spanska tidningen "NMR - Neumáticos y Mecánica Rápida", som är specialiserad 

på däck och inriktad på yrkesverksamma inom sektorn. 

79 kandidater i åtta kategorier är utmanare i den här tävlingen som belönar särskilda prestationer 

inom viktiga sektorer. Med denna nominering erkänns TM1000 ProgressiveTraction® för sin 

överlägsna teknik och prestanda samt sitt bidrag till lantbrukssektorn när det gäller innovation, 

prestanda och minskad miljöpåverkan. 

Den mycket framgångsrika och flerfaldigt prisbelönta ProgressiveTraction®-tekniken frigör 

ytterligare kraft till marken och minskar påfrestningar på marken samtidigt som den ökar maskinens 

prestanda på vägen. 

Ramon Martinez, landschef Spanien och Portugal, säger: "Vi är stolta över att få denna nominering, 

vilket är ett bevis på insatserna från våra FoU-, kommersiella- och marknadsavdelningar." 

ProgressiveTraction®-slitbanan designades för att uppfylla kraven för den senaste generationen 

maskiner, vilket ökar kraftöverföringseffektiviteten till marken samtidigt som markpackningen 

minskar. Den speciella dubbelkantade mönsterdesignen har utformats för att minska vibrationer, 

sänka energispridningen, minimera bränsleförbrukningen och förlänga livslängden. Tester visar att 

ProgressiveTraction® minskar bränsleförbrukningen med upp till 3% och förlänger däckets livslängd 

med upp till 5%. 

Röstning för bästa däck 2020 har redan börjat online och mer information kan hittas här: 

http://www.posventa.com/es/notices/2020/04/premios-neumatico-del-ano-2020-ya-puedes-votar-a-

tus-candidatos-59501.php#.Xo7lY-R7lPY 
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Pressmeddelanden från Trelleborg Wheel Systems finns i pressavdelningen på www.trelleborg.com/wheels 

Fler bilder finns i pressarkivet på www.trelleborg.com/wheels 
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För mer information eller högupplösta bilder, vänligen kontakta: 

Cecilia Hesby, Marketing Manager, Trelleborg Wheel Systems Nordic AB 

Email: Cecilia.hesby@trelleborg.com  

 

 

Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul till off-highwayfordon såsom 

lantbruksmaskiner, materialhanteringsfordon, entreprenadmaskiner och specialapplikationer. Företaget erbjuder 

högspecialiserade lösningar som skapar mervärde för kunderna och man är samarbetspartner till ledande 

originaltillverkare. Företaget har tillverkningsanläggningar i Italien, Lettland, Brasilien, Tjeckien, Serbien, Slovenien, Kina, 

Sri Lanka, Sverige och USA. www.trelleborg.com/wheels 

 

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska 

applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. 

Trelleborgkoncernen omsätter cirka 37 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre 

affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, och ett 

rapporteringssegment, Businesses Under Development. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och 

listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com  
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