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MICHELIN X® Line TM Energy TM 80 og 65-seriene: 
Nye dekk for fjerntransport fra Michelin 
 
Michelins energieffektive lastebildekk MICHELIN X ® Line TM 

Energy TM kommer nå i nye dimensjoner. De nye 80- og 65-
seriene kompletterer 70 og 55-seriene som kom i 
begynnelsen av 2013. 80-serien er tilgjengelig fra og med nå, 
og 65-serien kommer i september 2014. Volvo Group h ar 
valgt den nye dekkserien som originaldekk til flere  av sine 
modeller. 
 
Med et utvidet utvalg kan Michelin tilby flere transportselskap fordelene med MICHELIN X Line Energy. 
Dekk i dimensjonen 315/80 R 22.5 for drivhjul, alle posisjoner, og 385/65 R 22.5 for tilhenger er blant de 
absolutt viktigste dimensjonene på erstatningsmarkedet for lastbildekk i dag. 
 
De nye dekkene reduserer kostnadene for transportselskapene både gjennom redusert drivstofforbruk og 
økt levetid. Ved omfattende tester sammenlignet med forgjengeren i samme dimensjon, har Michelin 
kunnet vise at 80- og 65-seriene av MICHELIN X Line Energy reduserer drivstofforbruket med 0,4 liter per 
100 km i snitt under hele dekkets livssyklus og at opp til 0,7 liter per 100 km kan spares når dekket er 
nytt. 
 
Tester gjennomført av TÜV SÜD Automotive, viser at sammenlignet med andre premiumdekk for 
lastebiler sparer MICHELIN X Line Energy i 70 og 55-seriene opp til 1,84 liter per 100 km (7,9 %) 
sammenlignet med den minst drivstoffeffektive konkurrenten, og 1,2 liter per 100 km sammenlignet med 
snittet hos de fire viktigste rivalene. Det betyr at transportselskapene kan redusere driftskostnadene med 
over 14 000 NOK (1700 Euro) per år ved å velge de beste dekkløsningene. 
 
For transportselskapene er det ikke bare drivstofforbruk som reduserer driftskostnadene. Det gjelder også 
å levere det beste kilometerresultatet. Sammenlignet med dekk i samme dimensjon av forrige 
generasjonen, MICHELIN X Energy SaverGreen, har MICHELIN X Line Energy 80 og 65-seriene opp til 5 
prosent lenger levetid på drivhjulene, og 14 prosent lengre levetid for tilhengerdekkene. 
 
Bedre ytelser  
MICHELIN X Line Energy 80 og 65-serierna gir høyere ytelser fordi de kommer med en stor del av 
Michelins samlede tekniske kunnskap innebygd.  
 
For eksempel har MICHELIN X Line Energy fått Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF) sertifisering, 
et bevis på dets grep på snødekte veier. MICHELIN X Line Energy er det eneste drivdekket i segmentet 
for drivstoffeffektiv fjerntransport som har oppnådd denne sertifiseringen. 
 
Lavere rullemotstand 
Dekket i dimensjon 315/80 R 22,5 har fått klassifisering B for lav rullemotstand, og 385/65 R 22.5 har fått 
A-klassifisering. 
 
Stilleste dekket i klassen 
MICHELIN X Line Energy er det stilleste dekket i sin klasse, 69 desibel for 315/80 R 22,5 og 70 desibel for 
385/65 R 22.5. 
I overensstemmelse med Michelins "multi-life"-strategi kan det nye dekket regummieres og 
mønsterskjæres. Fra og med 2015 finnes MICHELIN Remix tilgjengelig, noe som gir det regummierte 
dekket samme ytelser som et nytt. 
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