
           

Michelins mission er at bidrage til forbedring af bæredygtige transporter ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af 
køretøjer. Michelin udgiver også rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort samt elektroniske rejsetjenester på ViaMichelin.com. 
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Axfood i samarbejde med Michelin 
 
Axfood Sverige AB har underskrevet en treårig aftal e med Michelin Fleet 
Solutions om levering og service af dæk. I alt omfa tter aftalen 220 lastvogne og 
anhængere. 
 
Det er Axfoods mål at reducere sin CO2-belastning med 75 procent fra 2009 og frem til 2020. 
En vigtig del af dette mål er at mindske brændstofforbruget for koncernens lastvogne blandt 
andet gennem økokørsel, valg af de rigtige motorer og køleaggregater samt valg af de mest 
effektive dæk, hvad angår brændstoføkonomi - uden at slække på kravene til sikkerheden. 
 
Division Dagab er ansvarlig for logistikken til Axfood-koncernens butikskæder Willys, 
Hemköp, PrisXtra og Tempo. Leverancer sker med lastvogne til cirka 500 butikker rundt om i 
landet. 
 
- Ved at ourtsource håndteringen af vores dæk til Michelin forventer vi os ikke kun at 
mindske udgifterne til brændstof, men også at reducere det samlede antal forbrugte dæk, 
siger Anders Endertorp, transportchef hos Axfood Sverige AB - Division Dagab. 
 
Aftalen indebærer, at Michelin Fleet Solutions leverer dæk til samtlige Axfood Division 
Dagabs lastvogne og anhængere samt udfører regelmæssige og præventive kontroller af 
dækkene. Håndteringen indebærer sikrere transporter og et mindsket brændstofforbrug. 
Michelin sikrer tilgang af de rette dæk, lagre på udvalgte steder i hele landet og service af høj 
kvalitet. Aftalen bygger på en omkostningsmodel, hvor Axfood betaler pr. kørte kilometer for 
sine lastvogne. 
 
- Vi er overbeviste om, at vi kan levere både miljømæssige og økonomiske gevinster til 
Axfood. Vi øger oven i købet sikkerheden for deres lastvogne ved at sikre en høj 
dækstandard på hele deres lastvognsflåde, uanset by eller landområde, siger Peyman 
Sabet, nordisk salgschef for Michelin Fleet Solutions. 
 
Michelin tilbyder et bredt servicenet, og den løbende service udføres via et antal udvalgte 
værksteder. Dækkene fra Michelin er kendetegnet ved lav rullemodstand, lang levetid og høj 
sikkerhed i form af godt greb. 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Nordisk salgschef Michelin Fleet Solutions (MFS): Peyman Sabet 
Tlf.: +46 8 709 07 47, mobil: +46 70 750 99 50, E-mail: Peyman.sabet@se.michelin.com  
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