
 

Michelin  har som førende dækfabrikant påtaget sig at forbedre kundernes mobilitet på en bæredygtig måde ved at fremstille og 
distribuere de dæk, tjenester og løsninger, som er bedst egnede til at opfylde kundernes behov. Michelin tilbyder også digitale tjenester, 
kort og guider for at hjælpe med at gøre rejser til en mere berigende og unik oplevelse. Michelin udvikler desuden højteknologisk 
UDSTYR, som benyttes i mobilitetsbranchen. Gruppen har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrig og er repræsenteret i 171 lande, 
har 114.000 medarbejdere verden over samt 70 fabriksanlæg i 17 lande, som tilsammen producerede 190 millioner dæk i 2017. Hvis du 
vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.se 
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Michelin lancerer nyt luftløst radialhjul 

Michelin X Tweel er et luftløst radialhjul til komp aktlæssere.  

X® TWEEL® SSL 

LUFTLØST RADIALDÆK 

Michelin X Tweel er et luftløst radialhjul, der passer perfekt til mange 
anvendelsesområder, hvor man kører på flere forskellige typer veje.  
Hjulet lanceres med to forskellige mønstre, hvor mønsteret Hard Surface 

Traction har en maksimal levetid ved brug på asfalterede veje. 
 

Der er mange fordele ved at bruge et luftløst hjul i stedet for de mere almindelige 
luftfyldte dæk. 

 
• Ingen vedligeholdelse – Michelin X Tweel er én enhed, som erstatter den 

nuværende montering af dæk, fælg og ventil. Der er ikke behov for 
monteringsudstyr til montering af fælg og dæk. Når hjulet er fastspændt, er der heller 
intet lufttryk, som skal tjekkes. 
 

• Ingen kompromiser – Produktiviteten kan øges ved hjælp af Michelin X Tweel, eftersom hjulet giver 
fremragende stabilitet og bevirker, at en kompaktlæsser kan arbejde hurtigt og med mere komfort. 
Føreren bliver ikke lige så træt, og effektiviteten forbedres. Michelin X Tweel giver en jævn 
kontaktflade og har en levetid, som er to-tre gange længere end luftfyldte dæk med samme 
mønsterdybde. Takket være den enestående energioverførsel gennem eger af polyuretan mindskes 
desuden de ”hop”, som er typiske for luftfyldte dæk 
 

• Ingen driftsstop – Michelin X Tweel har samme præstationer som et luftfyldt dæk, men uden risikoen 
for dyre driftsstop på grund af punktering eller anden ydre påvirkning. 

 
Michelin X Tweel består af et universalt 8-huls nav i kraftigt stål, som gør det let at fastgøre hjulet på alle 
kompaktlæssere af standardtypen. Hjulet har et dybt, åbent mønster med fremragende selvrensningsevne og 
trækkraft. Et beskyttet underlag gør det muligt at regummiere karkassen igen og igen. 
 
0-grader bælter og ComposiCoil™, som er et patentbeskyttet design, giver hjulet en god lateral stivhed, 
samtidig med at det har en enestående modstandsdygtighed over for skader og stød. 
 
De stærke eger af polyuretan bevirker, at hjulet kan bære tung last og er modstandsdygtigt over for stød. 
Kørslen bliver blødere og giver en enestående energioverførsel, der reducerer de ”hop”, som kan opstå med 
luftfyldte dæk. 
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