
           

Michelin  arbejder målrettet for at forbedre bæredygtig mobilitet for gods og mennesker ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle former for 

køretøjer. Michelin tilbyder også innovative B2B-tjenester, digitale services og udgiver rejseguides, hotel- og restaurantguides, vejkort og 

geografiske kort. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrig. Selskabet har 112.300 ansatte i 170 lande og har 68 produktionsanlæg 

i 17 lande. Dertil kommer Michelins teknologicentre i Europa, Nordamerika og Asien, hvor forskning og udvikling sker. Se mere på 

www.michelin.com eller www.michelin.dk. 
 

PRESSEMEDDELELSE  
København, 3. juni 2015 
 

Michelins dæk sparer penge i minen 
 
Mineindustrien stræber konstant efter øget produkti vitet. Det kan 
Michelin bidrage til med sit nye dæk MICHELIN 50/80  R 57 
XDR250, der kan øge den mængde materialer, som en d umper 
kan fragte pr. time, en produktivitetsfaktor i denn e sektor. 
  
MICHELIN 50/80 R 57 XDR250 er udviklet takket være et samarbejde med to 
dominerende fabrikanter af maskiner til minedrift, Caterpillar og Komatsu. 
Deres seneste generation af maskiner med 250 ton kapacitet, dumperne CAT 
793F og KOM 830E AC, er nu udstyret med det nye dæk. 
 
Op til 11 procent ekstra TKPH 1 
MICHELIN XDR250 har opnået den ekstra produktivitet ved at øge 
lastekapaciteten og hastighedskapaciteten uden at gå på kompromis med 
levetiden. For at nå frem til dette gode resultat og forene de modsatrettede krav 
har Michelin helt revideret udformningen af det nye dæk MICHELIN XDR250.  
 
Større lastekapacitet 
Det nye dæk har større lastekapacitet, nominelt op til 67 ton. Dermed er dækket helt 
på linje med markedet for 250 T dumpere. Lastekapaciteten er 11,6 procent højere sammenlignet med 
forgængeren MICHELIN XDR 40.00 R 57. Og MICHELIN XDR250 har 6,3 procent højere lastekapacitet 
end dækket 46/90 R57, som også fås på markedet. Det er den ideelle løsning til mineselskaber, som 
arbejder i dagbrud og søger at få det maksimale ud af deres 250 ton dumpere.  
 
Større volumen 
MICHELIN XDR250 har 9,2 procent større luftvolumen end forgængeren MICHELIN XDR2 40.00 R 57. 
Dækket er blevet gjort større for at matche de seneste generationers stadig større maskiner. 
 
Lavere temperatur 
Det nye dækmønsters mindre gummiklodser med tværgående mønsterspor er optimerede til god 
luftgennemstrømning og effektiv køling. Sammenlignet med forgængeren kan MICHELIN XDR250 prale 
med otte grader lavere maksimal arbejdstemperatur ved sammenlignelige brugsbetingelser. Det gør, at 
dækket kan bære tungere last ved samme hastighed, alternativ øge gennemsnitshastigheden. I begge 
tilfælde giver det øget produktivitet. 
 
Det nye MICHELIN XDR250 er kompatibelt med MEMS (Michelin Earthmover Management System), der 
gør det muligt i realtid at overføre data om temperatur og lufttryk for hvert dæk.  
 
MICHELIN XDR250 er allerede på markedet nu. 
 
 

 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 8 709 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 

                                                           
1  Produktivitetskapacitet TKPH (Ton Kilometre Per Hour) 


