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Nye lastebildekk med lenger levetid fra Michelin 
 
De nye MICHELIN X Multi T for tilhengeraksler og MI CHELIN X 
Multi F for foraksler er beregnet for fjerntrafikk og transport 
innenfor landets grenser. Dekkene lover opp til 15 prosent økt 
kjørelengde. 
 
De nye dekkene, som ble lansert på markedet i sommer, har opp til 15 
prosent1 forbedret kilometerresultat sammenlignet med forgjengerne 
MICHELIN XTE2- og MICHELIN XF2. MICHELIN X Multi T for 
tilhengeraksler finnes i dimensjon 385/55 R 22.5 og MICHELIN X Multi F 
for foraksler i dimensjonen 385/65 R 22.5. 
 
Trekkvogndekket MICHELIN X Multi T er beregnet for regionaltransporter, 
som er et av de største transportsegmentene i Norge. MICHELIN X Multi T 
er et allsidig dekk for forskjellige transportstrekninger på alle slags veier. 
Dekkets lange levetid skyldes en kombinasjon av MICHELIN Durable 
Technologies-teknikken og materialet CARBIONTM som gir en utmerket 
slitestyrke. 
 
- For transportselskapene er dekkets levetid, det vil si kilometerresultatet, et viktig moment fordi 
det har stor betydning for de totale driftskostnadene, sier Anders Lindgren, teknisk ekspert for 
lastebildekk i Michelin i Norden. 
 
Et forbedret kilometerresultat innebærer også redusert miljøpåvirkning. Med færre nye dekk blir 
det også færre utslitte stammer som må gjenvinnes. Dekkene er beregnet på å mønsterskjæres 
og renoveres med Michelins REMIX-prosess2. Med Michelin REMIX blir dekkene som nye og 
kan mønsterskjæres igjen. Ved renovering til REMIX kan man dessuten spare 54 – 55 kg 
råvarer sammenlignet med å produsere et nytt dekk. 
 
Sikkerhet og pålitelighet er viktige kriterier for den som kjøper dekk. MICHELIN X Multi T og 
MICHELIN X Multi F har et forbedret grep og bremseeffekt på både tørre og våte veier. 
Mønsterets utforming gir en god vannavledning og motvirker steinplukking. Takket være sin 
konstruksjon får dekkene en jevn slitasje og dekkets massive skuldre tåler stikk- og 
skjæreskader svært godt. 
 
Balansen mellom grep på våt vei, levetid og rullemotstand er det som kjennetegner dekk fra 
Michelin. Dermed kan transportselskapene stole på dekkenes utmerkede sikkerhet, lange 
levetid og kostnadseffektivitet. 
 
Samtlige MICHELIN X Multi dekk produseres i våre fabrikker i Europa. 
 
 
 
For mer informasjon vennligst kontakt: 
Pressesjef Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Mobil: +46 (0)72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com   
 

                                  
1
 Intern test av MICHELIN XTE2 mot MICHELIN X® MULTITM T 

2
 http://www.michelintransport.com/ple/front/affich.jsp?codeRubrique=20071106105852&lang=NO 


