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PRESSEMELDING 

Oslo 19 juni 2017 

Michelin lanserer den nye oppdaterte X Multi region al-serien! 
 

Michelin lanserer den neste generasjonen av sin mes t 
populære dekkserie for tunge lastebiler, som operer  på 

korte til middels lange avstander; Michelin X Multi  regional-
dekk. Offisielle tester har vist at den neste gener asjonen 

leverer 15 til 20 prosent mer kjørelengde enn dagen s Michelin 
X MultiWay 3D-serie, uten ekstra kostnad. 

 
Dekket er designet for å ha den laveste kostnaden per kilometer og fremragende veigrep under alle 
værforhold – fra første til siste millimeter i slitebanen. De nye dekkene vil i første omgang være tilgjengelig i 
fire størrelser: 315/70 R 22.5 for alle posisjoner og drivaksel, og 385/55 R 22.5 for styreaksel og 
tilhengerdekk. X Multi-serien vil bli utvidet med 295/60 R 22.5 og 315/60 R 22.5 X Multi D i september 2017, 
og deretter 315/70 R 22.5 X Multi D Remix tidlig i 2018. 
 
Innovasjon er hjertet til Michelins produktutvikling og den nye serien av dekk inneholder den aller nyeste 
teknologien av REGENIONTM, INFINICOILTM, POWERCOILTM og CARBIONTM, som alle bidrar til å levere 
ekstra verdi og ytelse til sjåføren. Med en RFID-brikke integrert i hvert Michelin X Multi-dekk vil det bli lettere å 
holde kontroll på firmaets dekk og lastebilflåte. Som «smart-dekk» vil dekkene i den nye serien tilby tilgang til 
en rekke digitale tjenester, individuell dekkidentifikasjon, forbedret flåte- og lagerstyring, og forbedret 
sporbarhet av operasjoner. 
 
POWERCOIL-teknologien er en ny generasjon av lettere, men mer robuste stålkabler, noe som gjør dekket 
lettere uten at det mister styrke eller levetid. 

INFINICOIL er en ståltråd – som kan være opptil 400 meter lang – som går rundt hele dekket for å gi det 
bedre stabilitet under hele levetiden, noe som gir dekket bedre robusthet og slitestyrke. 

REGENION er et selvregenererende slitebanemønster som kommer frem etter hvert som slitebanen slites 
ned, for å opprettholde veigrep og sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. 

CARBION er et materiale som lages gjennom en innovativ blandeprosess hvor noen av komponentene i 
slitebanen blandes når de er i en flytende tilstand, noe som resulterer i et mer homogent materiale. Dette 
materialet øker kilometerstanden til dekket og forbedrer dets rullemotstand, noe som bidrar til å redusere 
drivstofforbruket. 

– Det nye Michelin X Multi regional-dekket vil ha et enestående veigrep og kraftig forbedret levetid, og til 
samme pris som den forrige serien. Dette understreker Michelins forpliktelse til å sikre den laveste totale 
eierkostnaden for våre kunder, forteller Björn Larsen, teknisk chef for lastebils- og bussdekk på Michelin 
Nordic AB. 
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Som alle Michelins tunge lastebildekk, er Michelin X Multi-serien konstruert med Michelins 
velkjente høykvalitets dekkstamme. Ved hjelp av Michelin REMIX er mønsterskjæring og 

regummiering mulig. Dette gir operatørene mulighet til å spare kostnader ved å utnytte den 
tilgjengelige gummien og dekkstammen – noe som også kommer miljøet til gode. 
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