
 

Michelin  är ett ledande däckföretag dedikerat att bidra till att förbättra hållbara transporter av varor och människor genom 
tillverkning, distribution och marknadsföring av däck till alla typer av fordon. Michelin erbjuder också innovativa 
företagslösningar, digitala resetjänster och publicerar rese-, hotell- och restaurangguider och kartor. Michelin har huvudkontor i 
Clermont-Ferrand i Frankrike och är representerade i 170 länder, har 112 300 anställda, varav ca 300 i Norden, och 68 
produktionsanläggningar i 17 länder. Företaget Teknologicenter för forskning och utveckling har verksamhet i Europa, 
Nordamerika och Asien. För mer information besök gärna vår hemsida www.michelin.com eller www.michelin.se  

 
      

 

PRESSMEDDELANDE 
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Michelin och Däckstället i samarbete inom MC däck 

Michelin och Däckstället i Loo inleder ett samarbet e för att distribuera 
Michelins motorcykel- och scooterdäck i Sverige. Må let är att kunna erbjuda 

en förbättrad tillgänglighet och utökad service av motorcykeldäcken i 
framtiden. 

- Vi är mycket glada över samarbetet med Däckstället i Loo. Däckställets fokuserade arbete på att 
lagerhålla och leverera produkter snabbt till sina kunder är precis vad vi är ute efter för att öka och utveckla 

distributionen och tillgängligheten av våra däck i Sverige, säger Andreas Stenvall, nordisk marknadschef för 
motorcykeldäck på Michelin. 

Däckstället fokuserar primärt på att distribuera MC-däck. De har nyligen byggt ett nytt effektivt lager och 
tillhandahåller däck från samtliga ledande tillverkare för leveranser i hela Sverige. 

- Vi upplever en allt större efterfrågan på Michelins motorcykeldäck. Jag är övertygad om att detta först och 
främst beror på den höga prestandan i de produkter som Michelin lanserat de senaste åren och 2017 blir inget 
undantag. När man lyckas konstruera däck som ger motorcyklisterna exakt det som de önskar gäller det i 
nästa steg att produkterna finns tillgängliga och är enkla att få tag i, säger Gustaf Benkel på Däckstället. 

Det nya samarbetet med Däckstället är ett komplement till den befintliga distributionslösning som Michelin har 
med Duells idag. Målet är att ytterligare förbättra och öka tillgängligheten av Michelins samtliga 
motorcykeldäck hos både MC-handlare och Däckverkstäder i Sverige. 
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Däckstället  i Loo är ett av Sveriges ledande företag inom motorcykeldäck. Som grossist av MC däck förser de ett stort antal 
återförsäljare med varor från sitt välsorterade lager. Däckstället i Loo startades av bröderna Lennart Benkel och Kent-Åke Svensson som 
fortfarande är delaktiga i verksamheten. Startåret var 1979 och under en mycket händelserik tid har företaget utvecklats till att bli en 
väletablerad enhet inom däckbranschen. Företaget startade som en lokal verkstad med försäljning av däck och service vars fokus tidigt 
kom att hamna på motorcykeldäck. Grossistförsäljningen av MC-däck har utvecklats parallellt och är sedan många år klart dominerande. 


