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MICHELIN X LINE ENERGY nu tilgjenglig i Norge: 
En ny dekkserie fra Michelin tilpasset transportsel skapenes 
virkelighet 
 
Michelin presenterer en ny dekkserie for tunge kjør etøy – MICHELIN X 
LINE ENERGY – som tilbyr overlegen drivstoffeffekti vitet og andre 
egenskaper som møter behovene til fjerntransportsel skapene og deres 
førere. 
 
Transportsektoren er en viktig bransje i Europa. I 2012 utgjorde godstransportene innen 
EUs 27 medlemsland 3 831 milliarder tonnkilometer. 45 prosent av disse transportene fant 
sted på landevei på noen av de over 34 millionene lastebiler som er registrert i EU. 
 
Med disse tallene i minnet er det tydelig at det finnes et behov for en dekkserie som 
reduserer de totale kostnadene for transportselskapene betydelig. Det handler ikke minst om 
energieffektivitet. Michelin-dekkene sparer ikke bare drivstoff, de tilbyr også en overlegen levetid takket 
være «flere liv»-konstruksjonen som innebærer at dekkene kan regummieres flere ganger. 
 
Lanseringen for fabrikkmontering av det nye Michelin-dekket for tunge kjøretøy faller på et spesielt 
tidspunkt. Den sammenfaller med innføringen av den nye europeiske dekkmerkingen som ble innført 1. 
november. For de nordiske landene vil dekker være tilgjengelig på ettermarkedet fra februar 2013. 
 
Merkingen gir karakterer på tre områder: energieffektivitet, grep på våt vei og støy. Det nye regelverket 
vil bidra til å heve forventningene hos dekkbrukere så vel som å drive på forbedringsarbeidet hos 
produsentene. 
 
Michelin ønsker ikke bare denne merkingen velkommen, men går dessuten betydelig lenger. Michelin-
dekk skal ha bedre ytelser på flere enn de områdene som framgår av merkingen. Det handler for 
eksempel om så viktige egenskaper som levetid, men også om å kunne opprettholde den høye ytelsen 
gjennom hele dekkets livssyklus, noe som er avgjørende for så både sikkerhet og kostnadseffektivitet. 
 
– MICHELIN X LINE ENERGY tar drivstoffeffektiviteten ved lange transporter på landevei til helt 
nye høyder, sier Anders Lindgren, teknisk ekspert for lastebildekk i Michelin i Norden. – 
Gjennomsnittslastebilen hos et fjerngodsselskap kjører 200 000 km årlig. For hver og en av disse 
lastebilene kunne drivstoffkostnadene reduseres med nesten 7 500 kroner årlig, samtidig som 
CO2-utslippene kunne reduseres med 2 100 kg. 
 
Hvert år satser Michelin 592 millioner euro på forskning og utvikling, og når man utvikler sine dekkserier 
benytter man seg av sin store og mangeårige praktiske erfaring på feltet. Bare i løpet av 2011 
gjennomførte Michelins eksperter 320 000 besøk hos transportselskap i Europa der de hjalp dem å 
håndtere dekkene sine. Foruten å levere denne tjenesten, tar ekspertene imot tilbakemeldinger fra 
kundene, noe som både øker og fordyper Michelins forståelse av kundenes behov. Det handler om 
kunder fra alle deler av transportsektoren. Alt fra søppelbiler til turistbusser. 
 
– Det er akkurat dette kundenære arbeidet midt i deres virkelighet som gjør at Michelin kan 
fortsette å levere dekk med overlegen ytelse. Sjåførene kan stole på Michelins dekk når de ligger 
ute på veiene, sier Anders Lindgren i Michelin. 
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