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Efterfrågan på lantbruksprodukter kommer säkerligen att öka, eftersom världens befolkning förväntas 
växa med 27 procent till 8,9 miljarder människor år 2050. Med vår planets begränsade odlingsbara 
mark måste lantbruket bli mer produktivt och effektivt. Ny teknik kommer att driva industrin och det 
kommer att vara helt avgörande att välja rätt däcklösning för att maximera traktorernas prestanda. 
Trelleborgs strategiska mål är att utveckla innovationer för att uppfylla den ständigt växande 
marknadens behov och samtidigt respektera miljön.

TM1000 High Power.Lösningen förhållbart lantbruk.

Rover Spirit, utrustad med tätningar 

från Trelleborg, uforskar Mars.

1969, människan landar på månen.
2007, Rover Spirit utforskar den röda planeten. 
2030 är det år då experterna tror att människan 
kan resa till Mars (www.marssociety.org).
Människans kolonisering av andra planeter 
börjar, samtidigt som vi antar framtida 
lantbruksmetoder för att föda de första 
människorna på de här planeterna.
På Trelleborg vet vi redan idag vilka krav ett 

framtida lantbruk ställer. Det är samma krav som 
ett modernt lantbruk har: innovation och teknik 
för att producera mer på ett hållbart
sätt. Vi vill erbjuda den framtida teknik som 
redan nu är tillgänglig för att öka lantbrukets 
avkastning samt sänka kostnaden. Och vi 
vill göra det samtidigt som vi respekterar vår 
planet, genom att minska företagets ekologiska 
fotavtryck och främja ett hållbart lantbruk.

Tryckt på 
återvunnet papper

Producera mer, förbruka mindre.
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Producera mer, förbruka mindre.

13 700 ton CO2-utsläpp = 2 884

Prestanda för lantbrukare, omsorg för miljön
På däcksidan representerar 
logotypen alla de förbättringar, 
patent och produktionsmetoder som 
tillverkningsprocessen för TM1000 High Power 
har genomgått för att hjälpa lantbrukare 
producera mer med mindre. 

Det nya sortimentet är designat*
enligt den senaste     som omfattar: 
 nya miljövänliga material
 avancerade mönster- och fälgkoncept
 ny konstruktion av däcksida
 miljövänliga tillverkningsmetoder

* Eco-design:
LCA (Life Cycle Assessment) certifierad av PE INTERNATIONAL 
Läs mer på pe-international.com

BlueTire™-teknologin minskar CO2-utsläppen med upp till 6% (jämfört med standarddäck).
Ett års produktion med BlueTire innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 13 700 ton, 
vilket motsvarar utsläppen från cirka 2 884 personbilar under samma tid.

-6 %
CO2

UTSLÄPP*



Enligt den senaste forskningen på 
livsmedelsindustrins ekologiska fotavtryck 
svarar lantbruken för en väsentlig del av 
koldioxidutsläppen.

Därför är det nödvändigt att lantbruken under de 
kommande åren förbättrar värdena genom att 
minska det ekologiska fotavtrycket.

Exempel på spannmålsbaserad livsmedelsproduktion
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PastaproduktionFörpackningMalningOdling av 
råmaterial

Distribution

Koldioxidavtryck 
GWP* 7 % 8 %

20 %

12 %

Lägre är 
bättre

*GWP = Global Warming Potential:
det representerar det bidrag till global uppvärmning och klimatförändring som utsläppen står för.

Livsmedelsproduktion: över 50 % av koldioxidavtryck kommer från lantbruk

53 %

Din mark förtjänar det lättaste trycket



Den nya BlueTire™-tekniken som Trelleborg 
nyligen lanserade garanterar det lättaste 
avtrycket på jorden. Som nedanstående tabell 

visar representerar BlueTire™-tekniken en 
6-procentig minskning av koldioxidavtrycket under 
ett Trelleborgsdäcks hela livslängd.

% av CO2-utsläpp för ett standarddäck under dess praktiska livslängd
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Praktisk livslängdPraktisk livslängd

100 %

Standarddäck

Koldioxidavtryck 
GWP* 94 %

Lägre är 
bättre

Livsmedelsproduktion: över 50 % av koldioxidavtryck kommer från lantbruk Trelleborgs däck minskar CO2-utsläppen från din traktor med 6 %

-6 %
CO2

UTSLÄPP

*GWP = Global Warming Potential
LCA (Life Cycle Assessment) certifierad av PE INTERNATIONAL

Din mark förtjänar 
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Oslagbardragkraft
Den nya TM1000 High Power-serien har 
utformats tillsammans med ledande 
traktortillverkare för att utrusta den senaste 
generationen av kraftfulla traktorer.
Den nya Trelleborgserien kan

överföra hela motoreffekten till marken 
tillsammans med vridmomentet via den senaste 
sortens växellåda. TM1000 High Power ökar din 
traktors dragkapacitet.

VÄGGREPP 
Index

Högre är 
bättre

Upp till
+28 %

Testförhållande
Traktor: 360 hp                                                         
Bromsande traktor: 350 hp
Hastighet: 7-8 km/h
Jordstruktur= sandblandad lera - fuktighet = 18 %
Referensstorlekar: 
IF 710/70R42 – IF 600/70R30
p = 1,0 bar

6

Tack vare ”vingeffekten” får 
däcket en större slitbana, 
vilket ger en extra bred 
kontaktyta mot marken.

Vingformad 
slitbana



Stora besparingar i fält
Vid plöjning ger nya TM1000 High Power
serien bättre resultat än konkurrerande 
premiumvarumärken och betydligt bättre 

resultat än marknadsgenomsnittet. Den 
minskade arbetstiden per hektar ger lägre 
utsläpp och bättre kostnadseffektivitet.

PLÖJNING
Tid för plöjning (min./Ha)

37,0
min./Ha

TM1000 High Power

Marknadsgenomsnitt

38,0
min./Ha

39,5
min./Ha

Konkurrerande 
budgetvarumärke

43,0
min./Ha

Konkurrerande premiumvarumärke

BÄST

SÄMST

(Slirning: 11,3 %)

(Slirning: 13,3 %)

(Slirning: 14,5 %)

(Slirning: 15,5 %)
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Lägre är 
bättre

Testförhållanden
75 % fält, 25 % väg
Traktor: 360 hp
Hastighet: genomsnitt 8 km/h
Jordstruktur = sandblandad lera - fuktighet = 18 %
Arbetsförhållande: on land plöjning - arbetsdjup
 = 40 cm - arbetsbredd = 220 cm
Bakaxel: enkelmontage (2 däck)
Referensstorlekar: IF 710/70R42 – IF 600/70R30
p = 1,0 bar

TIDSÅTGÅNG PLÖJNING
(jämfört med genomsnittet på marknaden)

De ekonomiska fördelarna med den minskade arbetstiden är betydliga besparingar på alla
områden inklusive kostnader för bränsle, underhåll och arbetskraft.
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1 620 € i besparingar
- Genomsnittlig arbetskostnad per timme = 75 €

- Inklusive kostnad relaterad till däckslitage
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12 3

FOTAVTRYCK
Index - Referensstorlek: IF 710/70R42

Högre är 
bättre

100 %89 %
100 %89 %

85 %
82 %

TM1000 High Power

Konkurrerande 
premiumvarumärke

Marknadsgenomsnitt (85 %)
Konkurr. budgetvarumärke (82 %)

TM1000 High Power har extra bred
kontaktyta som ger utmärkt bärighet och låg
jordpackning.

Jorden återgår till ursprungsstadiet som en 
organisk reaktor som kan absorbera luftbunden 
näring, återvinna skörderester och bibehålla vatten.

Den bredaste kontaktytan i däckbranschen
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Den bredaste kontaktytan 

Den extra breda kontaktytan hos Trelleborg 
TM1000 High Power minimerar skördeförlusterna 
i din jordbruksverksamhet.
Det leder till att din produktivitet per hektar 

ökar väsentligt. Tester som nyligen utförts i 
samarbete med universitet i Dresden visar att 
en 12 % bredare kontaktyta ökar avkastningen 
upp till 2 %.
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Trelleborg TM

Premiumkonkurrenter

DÄCKETS INVERKAN PÅ BELASTNINGEN PÅ GRÖDAN
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Oberoende tester visarhögre avkastning
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Välj rätt däck ”Bredare är bättre”
FEM-analysen (Finite Element Analysis)
visar att jordpackning snabbt försämrar jordens 
struktur och blir mycket djupare med ett smalt 
däck. Forskning som nyligen genomförts i 
samarbete med La Salle institutet visar att vid 

10 cm djup fördubblas jordpackningen med den 
smala lösningen och tredubblas vid ett djup på
30 cm. Det breda TM1000 High Power-däcket 
ger ytterst låg jordpackning och höjer
avkastningen av grödan.

Mycket hög packningsgrad

Hög packningsgrad

Medium packningsgrad

Låg packningsgrad

Mycket låg packningsgrad

Noll packningsgrad

Testförhållanden
Jordens egenskaper:
struktur = sand 18 % - dy = 47 % - lera = 35 %
pH: 7,3 - O.M.: 2,0 %
Jordfuktighet: 18 % - 20 %

JORDPACKNINGSPRESTANDA. SMAL eller BRED
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Smalt däck
Storlek: 520/85R38

TM1000 High Power
Storlek: IF 710/60R38

10 cm: Hög packningsgrad

20 cm: Medium packningsgrad
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Premiumvägprestanda

Utformningen, bredden och längden samt 
materialet i nabbarna på TM1000 High Power 
har studerats ingående för att öka slitstyrkan 

samtidigt som bränsleförbrukningen och 
utsläppen minskas.

Mönstrets kraftiga mittparti
maximerar däckets slitstyrka.

Livslängd

+18 %

Välj rätt däck ”Bredare är bättre”

Bränsle-
förbrukning

-12 %



Den avancerade designen ser tillsammans 
med den nya stommen och slitbanematerialet 
till att TM1000 High Power får den längsta 

livslängden på marknaden. Dessutom 
resulterar det minskade rullmotståndet i lägre 
bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

PÅ VÄGEN
Bränsleförbrukning och livstid

Testförhållanden
50 % väg, 50 % fält
Traktor: 360 hp
Bränslekostnad: 0,85 €/lt
Bakaxel: enkelmontage (2 däck)
Referensstorlekar: IF 710/70R42 - IF 600/70R30

På vägen, spara upp till 
2 280 € efter 1 000 
timmars körning jämfört 
med genomsnittet på 
marknaden

TM1000 High Power 
drar 12 % mindre 
bränsle och håller 
860 timmar längre 
än genomsnittet på 
marknaden
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Extra körsträcka, minskad förbrukning och utsläpp

Bränsleförbrukning: -12 %

Livslängd: +860 timmar
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Överlägsen komfort förlantbrukare som ställer krav
TM1000 High Power har bättre väggrepp än det 
genomsnittliga däcket på marknaden.
Med     undviker du vibrationer 

och får den förstklassiga komfort som 
är så viktig för långvarigt och krävande 
lantbruksarbete.
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TM1000 High Power Konkurrerande 
premiumvarumärke Marknadsgenomsnitt Konkurrerande 

budgetvarumärke
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8,2 Testförhållanden
Fordon med frontvikt
Lufttryck: 1,2 bar
Hastighet: 40 Km/h

TM1000 High Power Konkurrerande 
premiumvarumärke Marknadsgenomsnitt Konkurrerande 

budgetvarumärke
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DIMENSION Mönster SW
mm

OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Fälg Tillåtna fälgar Typ

IF 600/70R30
159D

TM1000 High Power 605 1610 695 4785 750 DW21B DW20B SLANGLÖS

IF 650/60R34
159D

TM1000 High Power 645 1660 725 4955 775 DW23B SLANGLÖS

IF 650/65R34
161D

TM1000 High Power 650 1720 750 5105 825 DW23B SLANGLÖS

IF 710/60R34
164D

TM1000 High Power 710 1715 740 5105 825 DW25B SLANGLÖS

IF 650/65R38 *
163D

TM1000 High Power 645 1840 815 5470 875 DW23B SLANGLÖS

IF 650/65R38
169D

TM1000 High Power Under arbete

IF 710/60R38
172D

TM1000 High Power 720 1840 825 5515 875 DW25B SLANGLÖS

IF 710/70R42
179D

TM1000 High Power 735 2060 920 6190 975 DW25B SLANGLÖS

IF 710/75R42
176D

TM1000 High Power 730 2160 940 6410 1025 DW25B DW23B SLANGLÖS

IF 900/60R42
180D

TM1000 High Power 880 2155 945 6425 1025 DW30B SLANGLÖS

IF 750/75R46 *
180D

TM1000 High Power 740 2305 1010 6855 1125 DW25B SLANGLÖS

IF 750/75R46
186D

TM1000 High Power Under arbete

IF 900/65R46
190D

TM1000 High Power 890 2310 1030 6930 1125 DW30B SLANGLÖS

* Under utfasning

Ny

TM1000 HIGH POWER

Få ut så mycket som möjligt från 
TM1000 High Power och gör din egen 
besparingssimulering. 

Ladda ner Trelleborgs appar Trelleborg Load 
Calculator och Tire Efficiency från App Store 
eller Google Play.

Ladda ner gratis på:

www.trelleborg.com/wheelsystems/apps
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Ny





Trelleborg är världsledande inom specialtillverkade polymerlösningar.Vi tätar, 
dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa 
tekniska lösningar ger på ett hållbart sätt bättre prestanda för våra kunder. 
Trelleborg har verksamhet i över 40 länder världen runt.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELSYSTEMS

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri

youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri

linkedin.com
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Trelleborg Wheel Systems Nordic AB
231 81 Trelleborg, Tel: 0410-510 00
www.trelleborg.com/wheelsystems/se

info.tws.se@trelleborg.com


