
TM700 ProgressiveTraction.Mer dragkraft till marken.

Officiell partner Ladda ner appen gratis Tire iBrochure



Tryckt på 
återvunnet papper

Milstolpe: tisdag den 9 december 2014 kl. 4.30.
För första gången någonsin lyckas man ta sig till Sydpolen med en traktor utrustad med luftfyllda 
lantbruksdäck.
ProgressiveTraction™ gav MF 5610-traktorn de nödvändiga förutsättningarna för att klara att köra
1 500 km till Sydpolen – där inget lantbruksdäck har rullat förut (www.antarcticatwo.com).
Vid den första Sydpolsexpeditionen 1958 var MF-traktorn utrustad med larvband eftersom den 
prestanda som krävdes inte kunde uppnås med ett konventionellt däck. Dagens nya generation 
Trelleborg-däck ger det extra grepp, den dragkraft och den utmärkta bärighet som krävs på åkrar och 
vägar, eller för den delen på Sydpolen.

ProgressiveTraction™ på lantbruksdäck, för alla traktorer mellan 100 och 240 hp.
Ledande traktortillverkare utvecklar ständigt däcksegmentet för medelstora traktorer i jakten på däck 
med mer dragkraft och större bränsleeffektivitet, utan att göra däcken större.
TM700 ProgressiveTraction™ är svaret. Effektivare, hållbarare, hjälper dig att producera mer med 
mindre.

Innovationspriser 

 Traktorn med Trelleborg 
ProgressiveTraction™-däck nådde Sydpolen 

den 9 december.

“Silver Ears 2013” 
på Agribex 2013

TM700 ProgressiveTraction.Där inget däck har rullat förut ...

Belönade med ”FinOvation award”
vid National Farm Machinery

Show 2015

“Machine of the 
Year award 2014” 

på Agritechnica 
2013

LAMMA 2015 
”Best New Product 

or Innovation 
(Environmental)”
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Logotypen                         på däcksidan 
markerar de förbättringar, patent och 
produktionsprocesser som präglar tillverkningen 
av TM700 ProgressiveTraction™ för att 
jordbrukare ska kunna producera mer 
med mindre. 

Det nya sortimentet är ekodesignat*
enligt                , vilket innebär: 
 nya miljövänliga material
 avancerade mönster- och fälgkoncept
 ny konstruktion av däcksida
 miljövänliga tillverkningsmetoder

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.

13 700 ton CO2-utsläpp = 2 884

-6 %
CO2-

UTSLÄPP*

Prestanda för jordbrukare, 
omsorg om miljön

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

Där inget däck 
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DUBBEL FÖRANKRING
Greppet förstärks av två 

ankarpunkter

1

De    viktigaste egenskaperna
hos nabben med dubbla kanter

3

Den oslagbara prestandan hos Trelleborg ProgressiveTraction™ är ett 
bevis på däckets effektiva dubbelkantade nabb.
Två förankringspunkter förbättrar greppet och nabbens förstärkta bas 
ger betydligt mindre vibrationer, slitage och bränsleförbrukning.
Den dubbelkantade nabben och avsatserna mellan nabbarna på 
TM-däcken maximerar däckets självrengörande förmåga.
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Den extra kanten på 
nabben fungerar som en 
extra avsats på Trelleborg 
TM-slitbanan, vilket 
förbättrar självrensningsförmågan 
och ökar nabbens effektivitet.

FÖRBÄTTRAD 
SJÄLVRENSNING

3

De    viktigaste egenskaperna
hos nabben med dubbla kanter

På ett standarddäck fungerar nabben som en “borste”. Det påskyndar 
slitaget och ökar rullmotståndet. Nabbarnas bredare bas på 
ProgressiveTraction™ motverkar vibrationer.

MINDRE VIBRATIONER

Standarddäck

HÖG VIBRATION LÅG VIBRATION

2

ProgressiveTraction™



6

Tack vare nabbarnas dubbla förankringspunkter 
får TM700 ProgressiveTraction™ bättre 
grepp. Med den nya konstruktionen minskas 
däckslirningen markant och dragkraften blir 

maximal. ProgressiveTraction™-teknologin ger 
en dragkraft som är upp till 18 % högre än 
genomsnittet på marknaden.

Helt ny
dragkraft
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DRAGKRAFT
Index

Upp till 
+31 %

Den extra breda nabbasen gör att däcket 
inte sjunker ner lika mycket i marken.
Däcksidans förbättrade flexibilitet ger dessutom 

marknadens största kontaktyta, vilket minskar 
markpackningen.

Maximal bärighet,
extra stor kontaktyta

KONTAKTYTA
Index

TM700
ProgressiveTraction™

Referens
TM700

Budget-
konkurrentMarknadsgenomsnittPremium-

konkurrent

118

100 97 99100

TM700
ProgressiveTraction™

TM700

Premium-konkurrent

Marknadsgenomsnitt

Budget-konkurrent Testförhållanden
Storlek: 520/70R38
Belastning: 3 000 Kg
p = 1,6 bar

Testförhållanden
Storlek: 520/70R38
Belastning: 3 350 Kg
p = 1,6 bar



Stora kostnadsbesparingar 
i fält
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PLÖJNING
Tid för plöjning (min./Ha)

44,0
min./Ha

TM700 ProgressiveTraction™

Marknadsgenomsnitt

45,5
min./Ha

45,5
min./Ha

Budget-
konkurrent

47,0
min./Ha

Premium-konkurrent

(Slirning: 11,3 %)

(Slirning: 14,5 %)

(Slirning: 15,5 %)

(Slirning: 13,3 %)
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Lägre är 
bättre

Med högt vridmoment presterar nya TM700 
ProgressiveTraction™-serien bättre än andra 
premiumkonkurrenter, och betydligt bättre än 

genomsnittet på marknaden. Den minskade 
arbetstiden per hektar ger lägre utsläpp och 
hög kostnadseffektivitet.

TID FÖR PLÖJNING 300 Ha
(jämfört med genomsnittet på marknaden)

De ekonomiska fördelarna som uppnås genom minskad drifttid leder till betydande besparingar, 
bland annat för bränsle, underhåll och arbetskraft.
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upp till 8 

timmars
besparing

450 € besparing
- Genomsnittliga driftskostnader per timme = 75 €

- Inklusive kostnad relaterad till däckslitage
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Testvillkor och beräkningar
75 % fält, 25 % väg
Markförhållanden: 40 % sand, 35 % sandblandad 
lera, 25 % lera
Luftfuktighet: 22 %
Konstant dragkraft
p = 1,0 bar
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I jämförelse med genomsnittsdäcken på 
marknaden får du bättre förarkomfort och ökad 
säkerhet med TM700 ProgressiveTraction™.

Den nya nabbdesignen minskar vibrationerna 
och ger hög komfort, en viktig faktor under 
långa och krävande arbetstimmar.

FÖRARKOMFORT OCH KÖRNING
(Poäng från 1 till 10)

9,0

8

Utmärkt körkomfort
på väg

TM700 
ProgressiveTraction™

Premium-
konkurrent Marknadsgenomsnitt Budget-

konkurrent
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Nabbens reducerade “borsteffekt” förhindrar 
energiupptagning och minskar rullmotståndet. 
När detta energislöseri reduceras sjunker 
bränsleförbrukningen och livslängden på däcket 

ökar med hela 500 timmar (jämfört med 
genomsnittsdäcken på marknaden).
Resultatet är en minskad total ägandekostnad 
av däcket.

Extra körsträcka och 
låg bränsleförbrukningpå väg

PÅ VÄG
Bränsleförbrukning och livstid

På vägen kan du spara 
upp till 1 730 € efter 
1 000 timmar jämfört med 
ett genomsnittsdäck

TM700 
ProgressiveTraction™ 
använder 10 % mindre 
bränsle och håller 500 
timmar längre än ett 
genomsnittsdäck
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Testvillkor och beräkningar
50 % väg, 50 % fält
Traktor: 180 hk
Bränslekostnad: 0,85 € / l
Bakaxel: Singelmontering (2 däck)
Storlekar: 520/70R38 – 420/70R28
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TM700 
ProgressiveTraction™

Premium-
konkurrent Marknadsgenomsnitt Budget-

konkurrent
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TM700 ProgressiveTraction
STORLEK Slitbanemönster SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Fälg Tillåtna fälgar Typ Slang

420/70R28
133D

TM700 
ProgressiveTraction

430 1345 605 650 W13
W12 - W14L - DW12 

SLANGLÖS
16.9-28
TR218DW13 - DW14L

480/70R30*
141D

TM700 
ProgressiveTraction

485 1477 W15L
W14L - W16L - DW14L   

SLANGLÖS
18.4-30
TR218DW15L - DW16L

520/70R38
150D

TM700 
ProgressiveTraction

525 1755 790 5255 825 W16L
W15L - W18L  

SLANGLÖS
18.4-38
TR218DW15L - DW16L - DW18L

580/70R42*
158D

TM700 
ProgressiveTraction

585 1900 DW20B DW18L - W18L SLANGLÖS
20.8-42
TR218

620/70R42*
166D

TM700 
ProgressiveTraction

625 1941 DW20B DW18L - W18L SLANGLÖS

TLC visar exakt belastning per 
traktoraxel och anger optimalt däcktryck för varje 
användningsområde.

Ladda ner Trelleborgs nya kostnadsfria app och 
öka produktiviteten i din verksamhet.

Eller gå in på www.trelleborg.com/wheelsystems/apps

* Under arbete
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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


