MICHELIN® X® TWEEL® SSL
LUFTLÖST RADIALDÄCK

TILLVERKAT FÖR ANVÄNDNING
PÅ SKID-STEER-LASTARE (SSL)
MICHELIN® X® TWEEL® SSL AT (All Terrain) luftlöst radialdäck
passar perfekt på många olika typer av vägytor.
Hard Surface Traction (HST)-modellen bidrar till maximal
livslängd för däckmönstret vid användning på belagda vägytor.
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✓ Inget underhåll
✓ Inga kompromisser
✓ Inga stillestånd

MICHELIN® X® TWEEL® SSL
LUFTLÖST RADIALDÄCK

INGET UNDERHÅLL
MICHELIN® X® TWEEL® SSL är en enda enhet,
som ersätter det nuvarande montaget av
däck, hjul och ventil.
Det finns inget behov av
monteringsutrustning för montering av hjul
och däck. När de är fastbultade finns det
inget lufttryck som behöver kontrolleras.

Djupt öppet däckmönster
för utmärkt självrensning
och dragkraft. Ett skyddat
underlager möjliggör
att stommen kan
regummeras
om och
om igen.

Nollgradsgördlar
och ComposiCoil™
patentskyddad design
ger fantastisk lateral
styvhet, samtidigt
som däcket har bra
motståndskraft mot
skador och stötar.

INGA KOMPROMISSER
Produktiviteten kan ökas med MICHELIN
X TWEEL SSL eftersom däcket ger utmärkt
stabilitet och gör att en skid-steer kan arbeta
snabbt och med mer komfort. Föraren blir
inte så trött och effektiviteten förbättras.
MICHELIN X TWEEL SSL ger en jämn
kontaktyta med lång livslängd, som är
två-tre gånger längre än pneumatiska
däck med samma mönsterdjup. Dessutom
minskas "studsningarna", som är typiska
för pneumatiska däck, tack vare den unika
energiöverföringen med ekrar av polyuretan.
INGA STILLESTÅND
MICHELIN X TWEEL SSL har prestanda som
ett pneumatiskt däck, men utan risken för
dyrbara stillestånd på grund av punktering
eller yttre påverkan.

CAI
Beskrivning
		

Maxlast @

15km/h (kg)

Universellt, 8-håligt
nav i tungt mätstål
gör det lätt att
fästa hjulet på alla
standardtyper av
skid-steer-lastare.

Michelins patentskyddade
Comp 10 Cable™ bildar
en halvstyv "skjuvstråle",
som gör att lasten kan
hänga ner från toppen.

Sektionsbredd Total diameter Rullomkrets
(mm)
(mm)
(mm)

Kraftfulla ekrar av
polyuretan klarar
av tunga last och är
motståndskraftiga mot
stötar. Körningen blir
mjukare och ger en
unik energiöverföring
som minskar
pneumatiska studsar.
Radie med
statisk last
(mm)

Kontaktyta
(cm2)

Slitbanans
djup (mm)

Underbana
(mm)

Underbana
(kg)
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12N16.5 X TWEEL SSL
All Terrain

1 995

307

841

2 405

401

396

24.5

9.5

102

040921

12N16.5 X TWEEL SSL
Hard Surface Traction

1 995

307

861

2 405

409

342

38

6.5

115

297671

10N16.5 X TWWEL SSL
All Terrain

1 678

257

767

2 205

358

355

24.5

8

80
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