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Michelin lanserer digital dekkontroll 
 
Lastebilsjåfører arbeider i et stadig mer krevende miljø, klemt mellom hard 
konkurranse og strenge restriksjoner. Forventningen e til sikkerhet, hastighet, 
effektivitet, pålitelighet og kostnadsbesparelser e r betydelige. Hver krone teller. 
Slik som markedet er i dag er en krone spart, en kr one tjent for transportøren. 
 
Michelin lanserer nå Michelin Tire Care som består av tre digitale tjenester, skreddersydd for 
transportørens behov. 
 
For små transportører som outsourcer vedlikehold av dekkene tilbys i dag: 

• TireLog™ en enkel og praktisk app for vedlikehold og kontroll. 
 
For større flåter med eget verksted for vedlikehold: 

• iCheck - det proaktive diagnoseverktøyet. Lanseres i Norge i 2016. 

• iManage - online overvåkning av alle dekkostnader. Lanseres i Norge i 2016. 

 
TireLog™ den enkle og praktiske loggboken er nå til gjengelig i Norge 
TireLog™ er den første av disse tre tjenestene som lanseres. 
TireLog™ er en kostnadsfri applikasjon for smarttelefoner 
(tilgjengelig for Apple og Android). Den gjør det mulig for 
mindre transportører å enkelt og effektivt kunne vedlikeholde 
dekkene sine. 
 
Transportører med færre enn 20 kjøretøy representerer 50 
prosent av europeiske transportselskaper. Overvåkning og 
dekkontroll gjøres i stor grad manuelt i dag og er verken 
automatisk, pålitelig eller raskt. TireLog™ gir sjåføren rask og 
regelmessig informasjon om dekkene sine. 
 
Appen gjør at sjåførene fortløpende og sikkert kan ta 
beslutninger om dekkene i sine kjøretøyflåter, selv om 
antallet er lite. 
 
TireLog™ har tre hovedfordeler: 

• Tidsbesparelse. 

• Optimalisering av vedlikeholdsplanlegging, mønsterskjæring, regummiering og dekkskifte. 

• Forenklet beslutningstaking takket være visualisering av dekkprodusenters sammenliknbare 
ytelse. 

 
TireLog™ kan lastes ned på 11 språk fra Google Play og AppStore. For Norden er engelsk og finsk 
tilgjengelig. 
 
Michelin Tire Care bakgrunn 
Michelin samarbeider med transportørene for å analysere deres måte å arbeide på, identifisere deres 
behov og utvikle innovative tjenester. I dag tilbyr Michelin mye mer enn bare dekk, uansett hvor høy 
ytelse de har. Michelin tilbyr til og med transportørene en rekke digitale løsninger som er tilpasset deres 
forventninger. 
 
Michelin Tire Care hjelper kundene på best mulig vis å utnytte alle egenskapene Michelin har bygget inn i 
sine dekk. 
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• I Europe byttes dekk for ofte. De anses som utslitt når 4,8 mm mønsterdybde gjenstår, selv om kravet 

er 1 – 2 mm, avhengig av nasjonale regler. Hver mm med mønsterdybde tilsvarer 15 – 20 000 
kilometer for transportøren. Dette viser tydelig antallet kilometer som går tapt. 

• Antageligvis blir 15 prosent av dekkets totale potensiale ikke brukt. Det betyr et tilsvarende 15 
prosents hull i transportørens dekkbudsjett. 

• Å kjøre med for lavt lufttrykk, betyr i tillegg til økt dekkforbruk et økt forbruk av drivstoff. 

• En tredjedel av lastebilhavarier er relatert til dekkene (kilde: ADAC) og 90 prosent av disse 
hendelsene kan unngås med effektiv overvåkning av dekktrykket (kilde: TMC). 

 
I dag er dekkontrollen i hovedsak manuell, som på grunn av tid begrenser antall inspeksjoner. Dessuten 
er den informasjonen som samles inn verken automatisk, pålitelig eller rask. 
 
Effektiv overvåkning av dekkostnadene ved hjelp av digitale hjelpemidler innebærer derfor en konkret 
fordel for firmaet. Den digitale løsningen minsker tiden bruker på å inspisere dekk radikalt. Takket være 
muligheten til å spore dekkene, vet transportøren eksakt status på sine dekk, og det umiddelbare 
behovet. Det gjør det også lettere å forutse bestillinger og planlegge for kjøretøyets nedetid. 
 
 
 
For ytterligere informasjon kontakt: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Tel: +46 8 709 07 76, mobil: +46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 


