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Nye MICHELIN Latitude Sport 3 for SUV 
 
Trass i at MICHELIN Latitude Sport 3 knapt har 
nådd dekkforhandlernes hyller har det nye SUV-
dekket, som er beregnet for asfaltkjøring, allerede  
høstet mye ros for sine sikre og gode 
veiegenskaper. 
 
– SUV-eiernes forventninger til et nytt dekk er maksimal sikkerhet, 
forbedret levetid og lavere drivstofforbruk, og det overensstemmer 
helt med Michelins Total Performance-konsept, sier 
produktekspert Arne Sköldén i Michelin i Norden. 
 
MICHELIN Latitude Sport 3 er allerede godkjent for noen av de 
mest prestisjefylte bilmodellene i sin kategori. Blant annet er 
Porsche Macan utstyrt med det nyeste Michelin SUV-dekket for 
18-, 20- eller 21-tomsfelger. Det samme valget har BMW gjort for 
X5 og Volvo for XC90. Deres 18, 19 og 20-tomsfelger kommer til å bære MICHELIN Latitude Sport 3-
dekk. 
 
Sikkerhet i høysetet 
Grunnen til at velrenommerte bilprodusenter har valgt å originalutstyre toppmodellene sine med 
MICHELIN Latitude Sport 3, er at det nye dekket kombinerer alle de egenskapene som en SUV krever, 
og som deres førere setter pris på. 
 
SUV-eierne setter sikkerheten foran alt. De nyeste SUV-modellene har trass i sin størrelse, høye 
tyngdepunkt og vekt meget gode kjøreegenskaper, godt veigrep og høy komfort. Det stiller stadig høyere 
krav til dekkene, som må levere sikre kjøreegenskaper og et veigrep som nærmer seg sportsbilens, 
samtidig som de må tåle høy motoreffekt og store lastevekslinger. 
 
Det nye dekket fra Michelin møter kravene 
Bremselengden på våt vei er 2,7 meter kortere enn forrige generasjon, og takket være ny teknikk har det 
både lenger levetid og bidrar til lavere drivstofforbruk. Michelins ambisjon om å samtidig øke ytelsene for 
ulike egenskaper sammenfattes i Michelin Total Performance. 
 
I samsvar med bilprodusentenes mål for sine SUV-modeller, som utelukkende er beregnet på å kjøres på 
vanlig vei, er Michelin Latitude Sport 3 utviklet for asfaltkjøring. 
 
Gjennom sitt første salgsår vil dekket være tilgjengelig i 39 dimensjoner fra 17 til 20 tommer, og det vil 
dermed snart bli mulig å utstyre de fleste SUV-modeller med det nye MICHELIN Latitude Sport 3. 
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