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MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ 
Sikrer maksimalt greb på alle underlag 

 
MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ er et nyt offroaddæk til 
midtstyrede dumpere. Dækket er udviklet specielt ti l at levere 
øget sikkerhed, større fleksibilitet og forbedret p roduktivitet 
på store arbejdspladser. 
 
Dækket fås til at starte med i den mest populære dimension, 19.5 R 25. Michelin 
arbejder på gradvist at tilføje yderligere dimensioner. Dækket er en direkte 
erstatning af forgængeren MICHELIN X-SUPER TERRAIN. 
 
Midtstyrede dumpere benyttes i miner og stenbrud samt til markarbejde såvel 
som arbejde på motorveje, jernbaner, damme og andre infrastrukturprojekter. 
Antallet af denne form for arbejder øges i hele verden, og midtstyrede dumpere spiller en vigtig rolle 
på disse arbejdspladser. Midtstyrede dumpere, der kan klare en last på mellem 20 og 50 ton, skal 
være ekstremt tilpasningsbare og fleksible. De skal kunne flytte materiale i alle typer terræn uanset 
vejret. 
 
- Under netop disse ekstreme forhold bliver dækkets slidstyrke, trækkraft og fleksibilitet afgørende. 
Også pålideligheden for de maskiner, som dækkene monteres på, og maskinernes styrke er 
afgørende, siger Torbjörn Larsson, teknisk ekspert for industridæk hos Michelin i Norden. 
 
MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ har tre væsentlige fordel e: 
 
• Øget sikkerhed . MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ har fået bedre beskyttelse mod skader i 
slidbanen og dæksiden. Det betyder færre skader, færre uforudsete stop og dermed øget 
maskinproduktivitet. 
 
• Øget lønsomhed . MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ har en forstærket karkasse og en ny 
gummiblanding i slidbanen, som forlænger dækkets levetid med op til 15 procent. Mønsteret fra den 
tidligere generation af MICHELIN X-SUPER TERRAIN er bevaret. Lufttrykket er øget med 0,5 bar 
sammenlignet med forgængeren for at mindske slitagen på dækket. Karkassen i dækket er udviklet 
med C2-teknologi, hvilket medfører en reduceret varmeopbygning i karkassen, når dækket bruges, 
hvilket igen optimerer dækkets levetid. 
 
• Mindre miljøpåvirkning . MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ er udviklet ved hjælp af avanceret teknik, 
som mindsker mængden af råmaterialer. Brug af mindre materiale i fremstillingsprocessen betyder 
mindre påvirkning af genanvendelsessystemet. Dækkets længere levetid mindsker yderligere 
miljøpåvirkningen, idet dækforbruget bliver mindre for hvert produkt. MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ 
er udviklet til let at kunne både repareres og regummieres. 
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