
           

Michelin er en førende dækproducent engageret i at bidrage til at forbedre bæredygtige transporter af varer og mennesker gennem 
fremstilling, distribution og markedsføring af dæk til alle typer køretøjer. Michelin tilbyder også innovative virksomhedsløsninger og 
digitale rejsetjenester samt udgiver rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i 
Frankrig og er repræsenteret i 170 lande, har 112.300 medarbejdere, heraf ca. 300 i Norden, og 68 produktionsanlæg i 17 lande. 
Virksomhedens teknologicenter for forskning og udvikling har aktiviteter i Europa, Nordamerika og Asien. Hvis du vil have mere 
information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk.  
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Sikkerhed frem for alt til mobilkraner på vintervej e 
 

Michelin lancerer endnu en dimension af sit vinterd æk 
MICHELIN X Snoplus til mobilkraner. Dækket lanceres  i den 
nye dimension 445/95 R 25 M+S TL 177E. 
 

- MICHELIN X Snoplus er et allrounddæk til mobilkraner, som kræver maksimalt 
greb om vinteren. Det betyder, at du kan føle dig tryk på alle underlag, siger 
Torbjörn Larsson, teknisk ekspert for entreprenørdæk hos Michelin i Norden. 

Mønsteret består af mange fritstående mønsterblokke adskilt af 3 spor, som løber 
hele vejen rundt om dækket. Alle mønsterblokke har flere lameller, og det er 
denne kombination, som gør dækket optimalt til vinterveje, med god 
styrepræcision og godt vejgreb. 

Dækket har også en ny opbygning af dæksiderne med et beskyttelsesbånd på 
overgangen mellem skuldrene og dæksiden, som giver en forstærket beskyttelse mod skader. 

Mønsterblokkene med lameller og forskudte blokke på skuldrene giver MICHELIN X Snoplus 
fremragende greb i vinterføre og på grusveje. Det åbne mønster ved skuldrene sikrer også en god 
selvrensning. 

Fordelene ved MICHELIN X Snoplus radialdæk: 

• Længere levetid 
• Bedre trækkraft på alle underlag 
• Lavere brændstofforbrug 
• Øget komfort 
• Øget modstandsdygtighed over for punkteringer 
• Reduceret varmeopbygning 

 

MICHELIN X Snoplus har en mønsterdybde på 25 mm, når dækket er nyt. 

 

 

For yderligere information kontakt venligst: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Telefon: +46 8 709 07 76, mobil: +46 8 709 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 


