
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Goodyear ja Renault saavuttavat ultra-
alhaiset lukemat 
– Tall and Narrow -renkaat nostavat vierintävastuksen 
seuraavalle tasolle 

 
Goodyear on iloinen voidessaan ilmoittaa renkaidensa valinnasta uuteen 

Renault Sceniciin. Autossa käytetään yhtä rengaskokoa kaikissa 

malliversioissa, ja Renault on valinnut vakiovarusteeksi Goodyearin uusimman 

innovaation, Tall and Narrow -renkaan, kokoa 195/55R20 95H XL. 

 

Renault käyttää 195/55R20 95H XL -kokoista Goodyear EfficentGrip Performance -

rengasta uudessa Scenicissä. Tämä rengaskoko on ollut saatavilla tämän vuoden 

heinäkuusta alkaen. Goodyear EfficientGrip Performance Tall and Narrow -rengas 

esiteltiin ennakkoon vastikään Geneven autonäyttelyssä, jossa se oli asennettuna 

uuteen Sceniciin Renaultin osastolla. 

Ultra-alhainen vierintävastus on erittäin tärkeä seikka autojen valmistajille, sillä se 

auttaa niitä saavuttamaan CO2-päästötavoitteet. Renkaiden rooli on merkittävä 

innovatiivisessa teknologiassa, jota tarvitaan vierintävastuksen pitämiseksi 

alhaisemmilla tasoilla kuin koskaan aiemmin, ja Tall and Narrow -konsepti tarjoaa tähän 

tarvittavan teknologian*. 

Kapean profiilin ansiosta Scenicin kosketusalue on pitkä ja kapea eikä leveä. Tämä 

tuo useita etuja, kuten paremman aerodynamiikan, joka tarkoittaa pienempää 

polttoaineen kulutusta, alhaisempaa melua ja parempaa vesiliirron vastustuskykyä*.  

Tall-termi viittaa vanteen halkaisijaan. Suuremman halkaisijan ansiosta renkaan muoto 

muuttuu vähemmän, jolloin renkaassa muodostuu vähemmän lämpöä, mikä auttaa 

alentamaan vierintävastusta. Korkea rengas voi olla myös ajomukavuudeltaan 

parempi (samalla rengaspaineella), sillä suurempi halkaisija vaimentaa tien 

epätasaisuuksia paremmin*. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Goodyear tuo vaihtorengasmarkkinoille myös 195/55R20 95H XL Goodyear UltraGrip 

Performance Gen-1 -talvirenkaan syyskuussa 2016. 

Goodyearin EMEA-alueen OE-kuluttajarengasteknologiaosaston johtaja Roland Close 

sanoi, että: ”Vakuuttaaksemme Renaultin kyvystämme luoda tällaisia kehityksen 

huippua edustavia renkaita tarjosimme välähdyksiä Fundamental Research Group -

tutkimusryhmästämme. Näin pystyimme tarjoamaan testirenkaita varhaisessa 

vaiheessa neuvottelujamme Renaultin kanssa, mikä auttoi heitä heidän 

kehitysprosessissaan.” 

Roland Close jatkoi: ”Renaultin insinöörit ja suunnittelijat olivat ensimmäisten testien 

jälkeen vakuuttuneita siitä, että Tall and Narrow -renkaat auttaisivat heitä 

saavuttamaan tiukat tavoitteensa äärimmäisen alhaisesta vierintävastuksesta 

säilyttäen silti suorituskyvyn muilla testikriteereillä mitattuna.” 

”Olemme innoissamme siitä, että saamme toimittaa näitä renkaita heidän uuteen 

Scenic-malliinsa.” 

 

* Testattu syyskuun 2013 ja huhtikuun 2016 välillä Goodyearin Mirevalin testialueella ja Renaultin Aubevoyen 

testialueella. 

 

 

 

 
 


