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Michelin startar produktion av det luftlösa radiald äcket Tweel i ny fabrik 
 
Michelin har invigt sin nyaste fabrik i Nordamerika  där det 
innovativa däcket MICHELIN X TWEEL Airless Radial T ire 
kommer att tillverkas för kommersiellt bruk. 
 
Det var Michelins forskare som ursprungligen uppfann idén om Tweel-däcket. 
Det är ett däck som består av ett nav som förenas med slitbanan via mjuka 
flexibla ekrar av polyurethane, och fungerar som en enhet. 
 
Till skillnad från konventionella däck är Tweel inte luftfyllt och är därmed en 
definitiv lösning på risken för punktering som drabbar verksamheter inom anläggning, konstruktion, 
återvinning och jordbruk. 
 
-Tweel som kommer att tillverkas i South Carolina är ännu ett bra exempel på Michelins innovativa 
förmåga att hitta svar på våra kunders utmaningar, säger Pete Selleck, VD för Michelin i Nordamerika. 

-Konceptet togs fram i Greenville, South Carolina, vid ett av Michelins tre globala forsknings- och 
utvecklingscentrum, Tweel kommer även att tillverkas i Greenville för att möta behovet från en växande 
kommersiell marknad, säger Pete Selleck. 

Den nya fabriken ger Michelin möjligheten att öka produktionen av det prisbelönta MICHELIN X TWEEL 
SSL skid-steer-däcket, och starta tillverkningen av det nya MICHELIN X TWEEL TURFTM-däcket som 
kommer att originalmonteras på John Deere ZTRAKTM 900 kommersiella gräsklippare. 

- Vi utmärker oss från konkurrenterna genom det första kommersiella luftlösa radialhjulet Tweel. Det 
bekräftar vårt försprång för nästa generation av mobilitet, säger Ralph Dimenna, chef för Michelin Tweel 
Technologies. 
 
-Tweel ger Michelin möjligheten att komma in på nya marknader och förstärka närvaron i existerande 
affärssegment inom marknaden för låghastighetsdäck. Industrin söker efter lösningar som ökar 
produktivitet, säkerhet och lönsamhet. Att tillgodose kundernas behov är det centrala i vår 
framgångsstrategi, säger Ralph Dimenna. 
 
Den nya 12 500 kvadratmeter stora anläggningen i Piedmont, South Carolina, är Michelins 10:e fabrik i 
South Carolina och den 16:e i USA. Företaget kommer att investera cirka 50 miljoner dollar i 
anläggningen. 
 
Om MICHELIN X TWEEL 
MICHELIN X TWEEL, som först presenterades som en prototyp på Paris bilsalong år 2004, är Michelins 
avancerade luftlösa radialhjul och den enda kommersiella produkt i sitt slag. Det arbetar med traditionell 
radialdäcksteknik men behöver ingen luft och eliminerar därmed risken för punkteringar. 
 
För att hitta en lösning för att minska stillestånd på grund av punkteringar väljer många företag 
däcklösningar som ger sämre grepp, köregenskaper och komfort. MICHELIN X TWEEL erbjuder fördelen 
att föraren slipper kontrollera lufttrycket, enkel montering, motstånd mot skador, bättre komfort för föraren, 
ökad produktivitet och längre livslängd än vanliga luftfyllda däck. 
 
För att läsa mer om MICHELIN TWEEL, besök www.michelintweel.com. 
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