
 

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 

Stockholm 25 januari 2017 

Michelin lanserar lufttrycksrådgivare 

Michelins nya lufttrycksrådgivare ökar säkerheten o ch effektiviteten för 
operatörer av anläggningsmaskiner världen över och finns tillgänglig för alla 

mobila enheter. Det här verktyget är det första i s itt slag som specifikt riktar in 
sig till anläggningsbranschen. 

Det är välkänt i branschen för anläggningsmaskiner att det inte är en god affär att köra med fel däcktryck. 
Men hittills har det varit svårt att veta vilket däcktryck som är det optimala. Det är emellertid på väg att 

ändras eftersom Michelins nya lufttrycksrådgivare gör det möjligt för operatörer att snabbt och enkelt söka 
den informationen med hjälp av vilken mobil enhet som helst. 

Systemet fungerar så att man helt enkelt skriver in fordonets märke och modell på skärmen. Nästa steg är att 
fastställa optimalt däcktryck för det lokala användningsområdet genom att ange maskinens arbetshastighet, 
tomvikt samt belastad vikt, plus belastning vid tippning och individuell axelbelastning. Med den informationen 
räknar Michelins lufttrycksrådgivare snabbt fram det optimala däcktrycket för fordonets varje axel. 

Det finns en rad fördelar för den som använder lufttrycksrådgivaren: 

- Ökad säkerhet 
- Längre livslängd på däcken 
- Minskad risk för skador på däck och maskin 
- Lägre bränsleförbrukning. 

Tillsammans ökar det produktiviteten tack vare lägre däckkostnad och mindre stilleståndstid för maskinerna. 

Däckens livslängd ökar om man använder rätt lufttryck eftersom det minskar slitagehastigheten och gör 
däcken motståndskraftigare mot skador. 

Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att man använder rätt lufttryck eftersom det optimerar fordonets 
köregenskaper på transportvägar och ökar stabiliteten när man kör med förhöjd last. Det minskar också risken 
för att det uppstår inre strukturella skador på däcken på grund av de överhettas eller aggressionsskador på 
slitbana eller däcksidor vilket kan leda till plötsliga och möjligtvis farliga skador på däck eller fälg. 

Lufttrycksrådgivaren finns tillgänglig från och med nu utan kostnad och kan användas av alla, inklusive 
fordonstekniker, däckhandlare och maskinoperatörer och förare. 

Du hittar Michelins nya luftrycksrådgivare här:  
http://pressureadvisor.michelinearthmover.com/ 
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