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MICHELIN X® MULTI™ D

Michelin lancerer nyt dæk til lette lastvogne
Længere levetid, lavere rullemodstand og mindre dækstøj. Michelin
lancerer nyt dæk til lette lastvogne* med en totalvægt op til 16 ton.
Med et nyt dæk til lette lastvogne op til 16 ton giver dækproducenten Michelin nu en
®
hjælpende hånd til driftsøkonomien i landets mindre transportvirksomheder. Michelin X
MULTI D forlænger således dækkenes levetid med 18 procent, mens rullemodstanden
reduceres med 12 procent. Begge dele betyder lavere driftsomkostninger.
- 75 procent af alle lette lastvogne findes i mindre transportvirksomheder og kører under
100.000 kilometer årligt. Så for transportørerne er en meget vigtig faktor i driften, at
dækkene er funktionsstærke i lang tid og under varierende forhold – både sommer og vinter. Man skal kort og
godt kunne stole på, at dækkene leverer, kilometer efter kilometer, år efter år, siger Anders Lindgren, teknisk
ekspert for lastvognsdæk hos Michelin Nordic.
®

MICHELIN X MULTI™ D:
• 18 procent længere levetid sammenlignet med den foregående serie (MICHELIN XDE 2).
• 12 procent lavere rullemodstand sammenlignet med den foregående serie (MICHELIN XDE 2). Det
giver lavere brændstofforbrug.
• 5 dB mindre dækstøj end sin forgænger.
• Godkendt som vinterdæk i Sverige og Norge i henhold til gældende lov (3 Peak Mountain Snow
Flake-mærket).
®

MICHELIN X MULTI D introducerer et helt nyt mønster med lameller, som går helt ned i bunden af
mønsteret. Dette sikrer optimalt vejgreb i hele dækkets levetid. Det nye dæk er udviklet og designet på
Michelins forsknings- og udviklingscenter i Clermont-Ferrand i Frankrig. Det produceres på Michelins
højteknologiske fabrik i Karlsruhe, Tyskland.
Dækket findes i følgende størrelser:
215/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 235/75 R 17.5, 245/70 R 17.5

For yderligere information kontakt venligst:
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com
* Drivaksler i dimensionen 17.5”

Michelins mission er at bidrage til forbedring af bæredygtige transporter ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af
køretøjer. Michelin udgiver også rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort samt elektroniske rejsetjenester på ViaMichelin.com.
Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin beskæftiger 113.400 mennesker i mere end 170 lande, heraf
cirka 300 i Norden. Hvis du vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk.

