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MICHELIN X-STRADDLE 2 øger produktiviteten i havne 
 
Havneterminalerne er på mange måder kernen i den gl obale 
økonomi. Rent faktisk passerer 68 procent af verden shandlen 
gennem vores havne. Og trods den økonomiske krise e r 
handlen gennem havne vokset støt. Med det nye MICHE LIN 
X-STRADDLE 2 til portaltrucks øges potentialet for terminal-
operatørernes produktivitet med mere end 30 procent . 
 
Det skønnes, at varetransport med containere på fragtskibe står for to 
tredjedele af den globale verdenshandel. Den totale værdi af varer, som fragtes 
globalt i verdens 17 millioner containere, beløber sig til mere end 23 billioner kroner Med det nye 
MICHELIN X-STRADDLE 2 udviklet til såkaldte portaltrucks med dobbelt spreder øges potentialet for 
terminaloperatørernes produktivitet med mere end 30 procent. 
 
- Efterspørgslen efter portaltrucks, som kan bære to containere samtidig, er blevet stadig større. 
Michelin er først ude med fremstillingen af dæk, som egner sig til portaltrucks med både enkelt og 
dobbelt spreder. Det nye MICHELIN X-STRADDLE 2 giver terminaloperatørerne øget produktivitet 
uden at give afkald på hverken sikkerheden eller holdbarhed for dækkene, siger Torbjörn Larsson, 
teknisk ekspert for industridæk hos Michelin i Norden.  
 
Sammenlignet med sin forgænger er MICHELIN X-STRADDLE 2 forbedret på fem områder: 
 

• Øget sikkerhed - Takket være dækkets forstærkede sider og et nyt design af slidbanen er 
MICHELIN X-STRADDLE 2 mere modstandsdygtigt over for skader og sikrere for maskinførerne. 
Smallere mønsterspor mindsker risikoen for, at genstande sætter sig fast i slidbanen. Dækket har 
en 10 procent større kontaktflade, hvilket forbedrer grebet og øger stabiliteten. Dækket er tillige 
lettere at montere og afmontere i forbindelse med vedligeholdelse eller ved driftsændringer. 

 
• Øget produktivitet -  Sammenlignet med sin forgænger har MICHELIN X-STRADDLE 2 en 17 

procent større hastighedskapacitet (fra 30 til 35 km/t). Samtidig er det nye dæks lastekapacitet 
øget med 7 procent fra 14 til 15 ton pr. dæk. Den kombinerede effekt af disse forbedringer kan 
øge produktiviteten med mere end 30 procent. 

 
• Øget holdbarhed -  MICHELIN X-STRADDLE 2 holder betydeligt længere takket være et nyt 

slidbanemønster og en ny karkasse. Dækket har desuden et optimeret kølesystem på både 
slidbane og dækside. Den nye slidbane indeholder 4 procent mere gummi, hvilket forlænger 
levetiden med op til 15 procent. Dette gør de samlede produktionsomkostninger betydeligt lavere, 
både for dæk og maskiner. 

 
• Øget komfort -  Den nye slidbane reducerer også vibrationer, hvilket øger komforten for førerne 

og på den måde bidrager til et sikrere arbejdsmiljø. 
 
• Forbedrede miljøpræstationer -  Ud over sin øgede holdbarhed fremstilles MICHELIN X-

STRADDLE 2 på ISO 14001-certificerede anlæg, hvor miljøpåvirkningen mindsket med 16 
procent siden 2005. Dækket kan desuden repareres, og der anvendes en mindre mængde 
råmaterialer ved fremstillingen. 
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