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MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ for maksimalt grep på all e underlag 
 
MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ er et nytt offroad-dekk f or 
midjestyrte dumpere. Dekket er utviklet for å lever e økt 
sikkerhet, økt fleksibilitet og forbedret produktiv itet på store 
anlegg. 
 
Dekket finnes til å begynne med tilgjengelig i den mest populære dimensjonen 
29.5 R25. Michelin arbeider for å komplettere fortløpende med ytterligere 
dimensjoner. Dekket er en direkte erstatning for forgjengeren MICHELIN X-
SUPER TERRAIN. 
 
Midjestyrte dumpere brukes i gruver, steinbrudd og ved jordarbeider, samt på 
motorveianlegg, jernbane- og kraftutbygging samt andre store infrastrukturprosjekter. Disse arbeidene 
blir stadig flere over hele verden, og midjestyrte dumpere spiller en viktig rolle på disse 
arbeidsplassene. Midjestyrte dumpere, som kan laste 20 - 50 tonn, må være ekstremt 
tilpasningsdyktige og fleksible. De må kunne flytte materiale i alle slags terreng, uansett vær. 
 
- Det er nettopp under slike ekstreme forhold at dekkets holdbarhet, trekkraft og fleksibilitet er 
avgjørende. Det samme er påliteligheten og styrken i de maskinene dekkene monteres på, sier 
Torbjørn Larsson teknisk ekspert for industridekk på Michelin i Norden. 
 
MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ tilbyr tre viktige fordel er: 
 
• Forbedret sikkerhet . MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ har fått en forbedret beskyttelse mot skader 
på slitebanen og dekksiden. Dette fører til færre skader, færre uforutsette stopp og dermed høyere 
maskinproduktivitet. 
 
• Forbedret lønnsomhet . MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ har en forsterket stamme sammen med 
en ny gummisammensetning i slitebanen som øker dekkets levetid med opptil 15 prosent. Mønsteret 
er beholdt fra den tidligere generasjonen av MICHELIN X-SUPER TERRAIN. Lufttrykket er økt med 
0,5 bar sammenlignet med forgjengeren for å redusere slitasjen på dekket. Stammen i dekket er 
utviklet med C2-teknologi, noe som innebærer redusert varmeoppbygning i stammen når dekket 
brukes og dermed optimaliserer dekkenes levetid. 
 
• Redusert miljøpåvirkning . MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ er utviklet med avansert teknikk som 
reduserer mengden råmateriale. Redusert materialbruk i produksjonsprosessen innebærer mindre 
påvirkning på gjenvinningssystemet. Dekkets økte levetid gir ytterligere redusert miljøpåvirkning idet 
dekkforbruket for hvert enkelt prosjekt reduseres. MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ er utviklet for å lett 
kunne repareres så vel som regummieres. 
 
 
 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40 
E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 


