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Nyt MICHELIN Latitude Sport 3 til SUV'er 
 
Selv om MICHELIN Latitude Sport 3 knap nok har 
nået dækforhandlernes hylder, har det nye SUV-dæk 
til kørsel på asfalt allerede fået meget høje 
karakterer for sine sikre og gode køreegenskaber. 
 
MICHELIN Latitude Sport 3 er allerede godkendt til nogle af de 
mest prestigefyldte bilmodeller i denne kategori. Blandt andet er 
Porsche Macan udstyret med Michelins nyeste SUV-dæk til 18, 20 
eller 21 tommer fælge. Samme valg har BMW gjort til X5 og Volvo 
til XC90. Deres 18, 19 og 20 tommer fælge vil væres udstyret med 
MICHELIN Latitude Sport 3 dæk. 
 
Anerkendte bilfabrikanter har valgt at udstyre deres topmodeller 
med MICHELIN Latitude Sport 3 som originalmontering, fordi alle 
de egenskaber, en SUV kræver, og som førere af SUV’er sætter 
pris på, er forenet i det nye dæk. 
 
Sikkerheden vurderes højest  
Blandt ejere af SUV'er vurderes sikkerheden højest. De nyeste SUV-modeller har trods deres størrelse, 
høje tyngdepunkt og vægt rigtig gode køreegenskaber, god vejbeliggenhed og høj komfort. Det stiller 
større krav til dækkene, som skal give sikre køreegenskaber og et vejgreb, der ligger tæt på en 
sportsvogns, samtidig med at de skal klare høj motoreffekt og store vægtforskydninger. 
 
- SUV-ejeres forventninger til et nyt dæk er maksimal sikkerhed, længere levetid og lavere 
brændstofforbrug, og dette stemmer helt overens med MICHELIN Total Performance-konceptet, siger 
Arne Sköldén, produktspecialist hos Michelin i Norden. 
 
Det nye dæk fra Michelin opfylder kravene 
Bremselængden på våd vej er 2,7 meter kortere end for forrige generation, og med ny teknik har dækket 
både længere levetid og bidrager samtidig til lavere brændstofforbrug. Michelins ambition om at forbedre 
præstationerne for forskellige egenskaber samtidig er sammenfattet i MICHELIN Total Performance. 
 
I overensstemmelse med bilfabrikanternes mål for de af deres SUV-modeller, som udelukkende er 
beregnet til at køre på almindelig vej, er MICHELIN Latitude Sport 3 udviklet til kørsel på asfalt. 
 
I løbet af sit første år på markedet vil dækket blive tilbudt i 39 dimensioner, fra 17 til 20 tommer, og det vil 
i løbet af kort tid blive muligt at udstyre de fleste SUV-modeller med det nye dæk. 
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