MICHELIN X® MULTI™ Z
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ให้ อายุการใช้ งานยาวนานขึน้ 25%*

เพิ่มโอกาสการหล่ อดอกยาง

ลดต้ นทุนรวมด้ านค่ าใช้ จ่ายของยาง

*จากผลการทดสอบภายใน เมื่อเทียบกับยางมิชลิน XZE2+

MICHELIN X® MULTI™ Z
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ให้ อายุการใช้ งานยาวนานขึน้

ลักษณะเด่ น

25%*

ลักษณะทางเทคนิค

เพิ่มโอกาสการหล่ อดอกยาง

ลดต้ นทุกรวมด้ านค่ าใช้ จ่ายของยาง

ด้ วยการออกแบบหน้ ายาง และสูตรเนือ้ ยางแบบใหม่ Polymer Blend จึง
สามารถยืดอายุการใช้ งานได้ ยาวนานขึน้ อย่ างเด่ นชัด

MICHELIN X® MULTI™ Z
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ให้ อายุการใช้ งานยาวนานขึน้

ลักษณะเด่ น

25%*

ลักษณะทางเทคนิค

เพิ่มโอกาสการหล่ อดอกยาง

-

ลดต้ นทุกรวมด้ านค่ าใช้ จ่ายของยาง

ยืดอายุโครงยางด้ วยโครงสร้ างหน้ ายางที่แข้ งแรงขึน้ ทนต่ อการกระแทกดีขึน้ และเสริมความ
แข็งแรงที่ขอบยาง ลดความเสียหาย เพิ่มโอกาสการหล่ อดอกยาง
ร่ องดอกพิเศษที่กลางหน้ ายาง และเพิ่มร่ องที่ช่วยดีดหินที่ร่องริม 2 ด้ าน ห้ องกันหินแทรกฐาน
ดอกยาง เพิ่มโครงยางที่จะหล่ อดอก

MICHELIN X® MULTI™ Z
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ให้ อายุการใช้ งานยาวนานขึน้

ลักษณะเด่ น

25%*

ลักษณะทางเทคนิค

เพิ่มโอกาสการหล่ อดอกยาง

-

ลดต้ นทุกรวมด้ านค่ าใช้ จ่ายของยาง

ลดต้ นทุนต่ อกิโลเมตร
ประหยัดนา้ มันมากขึน้ ด้ วยเทคดนโลยีการออกแบบที่ช่วยลดแรงต้ านทานการหมุนของยาง
ประหยัดต้ นทุนค่ ายางโดยรวมได้ ต่าลง

MICHELIN X® MULTI™ Z
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

การรั บนา้ หนักของ
ยางต่ อเส้ น(กก.)
ล้ อเดี่ยว / ล้ อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด
(ปอนด์ /ตร.นิว้ )

ความกว้ างของหน้ า
ยาง
(มม.)

ความสูงของยาง
(มม.)

ความกว้ างฐาน
กระทะล้ อที่แนะนา
(นิว้ )

ขนาดยาง

อัตราชัน้ ผ้ าใบ

ดัชนีการรั บนา้ หนัก
และสัญลักษณ์
ความเร็ว

9.5R17.5

14

129/127L

1850/1750

120

109

237

843

6.00/6.75

126/124M

1700/1600

130

105

216

770

6.00

215/75R17.5
245/70R19.5

16

136/134M

2240/2120

130

115

243

845

6.75

265/70R19.5

14

140/138M

2500/2360

130

110

259

864

7.50

11 R22.5

16

148/145L

3150/2900

120

120

281

1048

8.25

12 R22.5

18

152/149L

3550/3250

120

120

297

1081

9.00

275/70R22.5

18

148/145L

3150/2900

120

130

278

959

8.25

295/80 R22.5

18

152/149M

3550/3250

130

130

298

1055

8.25

MICHELIN X® MULTI™ D
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ใช้ กบั ตาแหน่งเพลาขับโดยเฉพาะ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานหลากหลาย ทังบนถนนเรี
้
ยบทางตรงและทางคดเคี ้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ลดต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายเรื่ องยาง

ปลอดภัยสูงสุด

MICHELIN X® MULTI™ D
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ใช้ กบั ตาแหน่งเพลาขับโดยเฉพาะ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานหลากหลาย ทังบนถนนเรี
้
ยบทางตรงและทางคดเคี ้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ลดต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายเรื่องยาง

-

-

อายุการใช้ งานยาวนาน ดอกยางแบบหกเหลีย่ มรูปแบบใหม่ ทาให้ สกึ เรี ยบขึ ้น ตลอดอายุการใช้ งาน และ
เนื ้อยางสูตรใหม่ สึกช้ า ใช้ งานได้ ยาวนาน
หมดห่วงเรื่ องการสิ ้นเปลืองพลังงาน อัตราสิ ้นเปลืองพลังงานใกล้ เคียงกับยางสาหรับทุกตาแหน่งล้ อ
เพิ่มอัตราการหล่อ สะพานเชื่อไหล่ยาง ให้ ความคงทนกับดอกยางบริ เวณไหล่ยาง ปกป้องไหล่ยางจาก
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้ และลวดขอบยางแข็งแรง ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นที่ขอบยาง

MICHELIN X® MULTI™ D
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ใช้ กบั ตาแหน่งเพลาขับโดยเฉพาะ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานหลากหลาย ทังบนถนนเรี
้
ยบทางตรงและทางคดเคี ้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ปลอดภัยสู งสุด

-

ดอกยางแบบมีทิศทางการหมุน เพิ่มประสิทธิภาพในการตะกุยสูงสุด
ดอกยางแบบหกเหลีย่ ม พร้ อมทังร่้ องดอกยางแบบเข้ าล็อกกันสามมิติ ทาให้ ประสิทธิภาพการยึดเกาะ
ถนนดีเยี่ยมตลอดอายุการใช้ งาน

MICHELIN X® MULTI™ D
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ใช้ กบั ตาแหน่งเพลาขับโดยเฉพาะ
สาหรับรถบรรทุกที่ใช้ งานหลากหลาย ทังบนถนนเรี
้
ยบทางตรงและทางคดเคี ้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ขนาดยาง

ดัชนีการรับนา้ หนัก
และสัญลักษณ์
ความเร็ว

การรับนา้ หนัก
ของยางต่ อเส้ น
(กก.)
ล้ อเดี่ยว / ล้ อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด
(ปอนด์ /ตร.นิว้ )

ความสูงของยาง
(มม.)

ความกว้ างฐาน
กระทะล้ อที่
แนะนา (นิว้ )

11 R22.5

148/145L

3150/2900

120

115

1060

7.50-8.25

275/70R22.5

148/145L

3150/2900

120

130

958

7.50-8.25

295/80 R22.5

152/148M

3550/3150

130

125

1060

8.25-9.00

MICHELIN X® MULTI™ T
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ตาแหน่งเพลาล้ อพ่วง
สาหรับรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและทางคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ลดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดจากยาง

เพิ่มความต้ านทานความเสียหาย

เพิ่มโอกาสในการหล่ อยาง

MICHELIN X® MULTI™ T
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ตาแหน่งเพลาล้ อพ่วง
สาหรับรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและทางคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดจากยาง

ลักษณะทางเทคนิค

เพิ่มความต้ านทานความเสียหาย

เพิ่มโอกาสในการหล่ อยาง

ด้ วยโครงยางที่ท่ ถี กู ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื่อช่ วยลดความเสียหายที่เกิดจากยาง และเพิ่มโอกาสใน
การส่ งหล่ อยาง มิชลิน เอ็กซ์ มัลติ ที ช่ วยลดการเสียเวลาจากการหยุดจอดรถ และช่ วยลดต้ นทุนต่ อ
กิโลเมตรได้

MICHELIN X® MULTI™ T
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ตาแหน่งเพลาล้ อพ่วง
สาหรับรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและทางคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดจากยาง

ลักษณะทางเทคนิค

เพิ่มความต้ านทานความเสียหาย

เพิ่มโอกาสในการหล่ อยาง

ไหล่ ยางถูกออกแบบมาอย่ างมีเอกลักษณ์ เฉพาะ ให้ มีความโค้ งมน และมีโครงสร้ างที่แข็งแกร่ ง ช่ วย
ลดความเสียหายไหล่ ยางและลดการแยกของหน้ ายาง ซึ่งมักเกิดจากการเสียดสีท่ ไี หล่ ยางขณะหัก
เลีย้ ว ซึ่งเป้ นปั ญหาหลักของตาแหน่ งล้ อห่ วง

MICHELIN X® MULTI™ T
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ตาแหน่งเพลาล้ อพ่วง
สาหรับรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและทางคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานที่เกิดจากยาง

ลักษณะทางเทคนิค

เพิ่มความต้ านทานความเสียหาย

เพิ่มโอกาสในการหล่ อยาง

หน้ ายางที่กว้ างขึน้ ช่ วยลดการสึกไม่ เรียบ และร่ องดอกยางแบบใหม่ รูปตัว U ช่ วยลดความเสียหาย
จากการคีบหิน และเพิ่มโอกาสในการหล่ อดอกยาง

MICHELIN X® MULTI™ T
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ตาแหน่งเพลาล้ อพ่วง
สาหรับรถพ่วง-กึ่งพ่วง ที่ใช้ งานบนถนนเรี ยบทังทางตรงและทางคดเคี
้
้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ขนาดยาง

อัตราชัน้ ผ้ าใบ

ดัชนีการรับ
นา้ หนักและ
สัญลักษณ์
ความเร็ว

การรับนา้ หนัก
ของยางต่ อเส้ น
(กก.)
ล้ อเดี่ยว / ล้ อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด
(ปอนด์ /ตร.นิว้ )

ความกว้ างของ
หน้ ายาง
(มม.)

ความสูงของยาง
(มม.)

ความกว้ างฐาน
กระทะล้ อที่
แนะนา (นิว้ )

11 R22.5

16

148/145L

3150/2900

120

120

268

1047

7.50

275/70 R22.5

18

148/145L

3150/2900

120

130

279

960

8.25

MICHELIN X® MULTI™ XZE 2
ยางเรเดียลชนิดใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เหมาะสาหรับใช้ งานบนถนนเรี ยบ ทังเส้
้ นทางตรงและคดเคี ้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

รองรั บการใช้ งาได้ หลายรู ปแบบ

ช่ วยลดต้ นทุนค่ ายาง

โครงยางแข็งแรงสามารถหล่ อดอกได้ ดี

MICHELIN X® MULTI™ XZE 2
ยางเรเดียลชนิดใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เหมาะสาหรับใช้ งานบนถนนเรี ยบ ทังเส้
้ นทางตรงและคดเคี ้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

รองรั บการใช้ งานได้ หลายรู ปแบบ
-

เหมาะสาหรับรถบรรทุก รถโดยสาร รถหัวลาก และหางพ่ วง
เหมะสาหรับลักษณะการใช้ งานที่หลากหลาย เช่ น ถนนตรง
หรือ ถนนที่มีลกั ษณะคดเคีย้ ว รวมถึงทางชัน ทางหลวงระหว่ าง
จังหวัด หรือระหว่ างอาเภอ

ช่ วยลดต้ นทุนค่ ายาง
-

ดอกยางใช้ เนือ้ ยางสูตรพิเศษและมีความลึกดอกยางเพิ่มขึน้ ทาให้ มีอายุ
การใช้ งานเพิ่มขึน้ สูงสุด 15%
ดอกยางออกแบบใหม่ และมีเข็มขัดรัดหน้ ายางที่กว้ างขึน้ ช่ วยให้ หน้ ายาง
สึกเรียบ

โครงยางที่แข็งแรงสามารถหล่ อดอกได้ ดี
-

เนือ้ ยางสูตรพิเศษ ช่ วยลดการสะสมความร้ อน
โครงยางมีความแข็งแกร่ งเพิ่มมากขึน้ สามารถรองรับการบรรทุกหนักได้ ดี
ขอบยางออกแบบให้ มีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ สามารถลดปั ญหาความเสียหาย
บริเวณขอบยาง

MICHELIN X® MULTI™ XZE 2
ยางเรเดียลชนิดใช้ ยางใน สามารถใส่ได้ ทกุ ตาแหน่งล้ อ
สาหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เหมาะสาหรับใช้ งานบนถนนเรี ยบ ทังเส้
้ นทางตรงและคดเคี ้ยว
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ขนาดยาง

อัตราชัน้ ผ้ าใบ

ดัชนีการรั บ
นา้ หนักและ
สัญลักษณ์
ความเร็ว

การรั บนา้ หนัก
ของยางต่ อเส้ น
(กก.)
ล้ อเดี่ยว / ล้ อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด
(ปอนด์ /ตร.นิว้ )

ความกว้ างฐาน
กระทะล้ อที่
แนะนา (นิว้ )

ขนาดยางใน

ขนาดยางรอง

9.00 R20 XZE 2

14

140/137K

2500/2300

110

105

7.00

20M-TR75

200-20L

10.00 R20 XZE 2

16

147/143K

3075/2725

110

115

7.50

20N-TR78

220-20L

11.00 R20 XZE 2

16

150/146K

3350/3000

110

115

8.00

20P-TR78

220-20L

MICHELIN X® MULTI™ XTE 2 / XTE 2+
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ใส่ได้ ในตาแหน่งล้ อพ่วง
สาหรับการใช้ งานบนถนนเรี ยบ สายหลักและสายรอง
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ทนต่ อการขัดสีในแนวข้ าง

ทนต่ อความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ บนหน้ ายางได้ ดี
อายุการใช้ งานยาวนาน มีแรงต้ านการหมุนต่า
เพิ่มความคล่ องตัวในการขับเคลื่อนอย่ างปลอดภัย

MICHELIN X® MULTI™ XTE 2 / XTE 2+
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ใส่ได้ ในตาแหน่งล้ อพ่วง
สาหรับการใช้ งานบนถนนเรี ยบ สายหลักและสายรอง
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ทนต่ อการขัดสีในแนวข้ าง
- สันไหล่ยางที่แข็งแรง ถูกออกแบบให้ ถ่ายเทแรงถัดได้ อย่างสมดุล ลด
ปั ญหาการฉีกขาด
ทนทานต่ อความเสียหาย และการฉีกขาดที่อาจเกิดขึน้ บนหน้ ายางได้ ดี
- สูตรเนื ้อยางพิเศษบริ เวณหน้ ายาง ช่วยต้ านทานการสึกและฉีดขาดจาก
แรงบิดตัวสูง
- ร่องดอกยางไม่เก็บหิน จึงป้องกันการฉีกในร่องดอกได้ เป็ นอย่างดี

อายุการใช้ งานยาวนาน และมีแรงต้ านการหมุนต่า
- การออกแบบให้ พื ้นที่หน้ าสัมผัสถนนคงรูปสมบูรณ์ ผลทีไ่ ด้ รับคือ
การสึกเรี ยบทังหน้
้ ายาง ทาให้ ใช้ งานได้ ยาวนาน
- แรงต้ านการหมุนต่า ช่วยให้ ประหยัดน ้ามัน
เพิ่มความคล่ องตัวในการขับเคลื่อนอย่ างปลอดภัย
- ด้ วยรูปแบบของลายดอกที่ผสานลงตัวกับความลึกของดอกยาง
ช่วยให้ รถพ่วงเคลือ่ นที่ได้ อิสระคล่องตัว
- ด้ วยคุณสมบัติยางเรเดียลโครงสร้ างเส้ นลวด 4 ชัน้ ทาให้
โครงสร้ างยางแข็งแรงและปลอดภัยยิ่งขึ ้น

MICHELIN X® MULTI™ XTE 2 / XTE 2+
ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ ยางใน ใส่ได้ ในตาแหน่งล้ อพ่วง
สาหรับการใช้ งานบนถนนเรี ยบ สายหลักและสายรอง
คุณสมบัติ

ลักษณะเด่ น

ลักษณะทางเทคนิค

ขนาดยาง

ดัชนีการรั บ
นา้ หนักและ
สัญลักษณ์
ความเร็ว

การรั บนา้ หนัก
ของยางต่ อเส้ น
(กก.)
ล้ อเดี่ยว / ล้ อคู่

ความเร็วสูงสุด
(กม./ชม.)

ความดันลมยาง
สูงสุด
(ปอนด์ /ตร.นิว้ )

ความสูงของยาง
(มม.)

ความกว้ างของหน้ า
ยาง
(มม.)

ความกว้ างฐาน
กระทะล้ อที่แนะนา
(นิว้ )

9.5R17.5 XTE2

143/141J

2725/2575

100

124

846

230

6.00

215/75R17.5 XTE2+

135/133J

2180/2060

100

124

777

215

6.00

235/75R17.5 XTE2+

143/141J

2725/2575

100

124

796

241

6.75

315/80 R22.5 XTE2

156/150K

4000/3350

110

124

1077

318

9.00

