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LEHDISTÖTIEDOTE 

Helsinki, 20. kesäkuuta 2016 

MICHELIN Pilot Sport 4 Acoustic Volvo S90 ja V90 -m alleihin 

Uusi Michelin Pilot Sport 4 Acoustic tulee ensiasen nusrenkaana 
uusiin Volvo S90 ja V90 -malleihin kaikkialla maail massa. Malleista, 

joissa on rengaskoko 255/40 R19, toimitetaan valtao sa Michelin Pilot 
Sport 4 Acoustic -renkain. 

Volvo Cars ottaa suuren harppauksen eteenpäin uusien Volvo S90 ja V90 -mallien tehokkaan dynamiikan, 
suorituskyvyn ja ajotuntuman myötä. Näiden autojen ominaisuudet osoittavat, että Volvo Cars on onnistunut 

mullistamaan ajokokemuksen tarjoamalla erinomaisen ajotäsmällisyyden, hallittavuuden ja ajomukavuuden - 
siksi Michelin on luonnollinen valinta Volvo. 

Michelin Pilot Sport 4 Acoustic kuuluu uuden sukupolven high performance -renkaisiin, joissa 
turvallisuus yhdistyy ainutlaatuiseen ajonautintoon. Renkaan rakenne, sen materiaalikoostumus ja 
innovatiivinen pintakuvio toimivat saumattomasti niin, että rengas mukautuu tarkasti ajoalustaan. 
Uutuusrengas on kehitetty Michelinin voitokkaiden, muun muassa Formula E-sarjassa käytettävien 
ratakilparenkaiden pohjalta. 

- Michelin Pilot Sport 4 Acoustic tarjoaa turvallisen ajokokemuksen, jossa yhdistyvät täsmällinen 
ohjausvaste ja ajomukavuus siten, kuin Volvo S90 ja V90 kaltaisilta suuritehoisilta autoilta sopii 
odottaa. Michelin Pilot Sport 4 Acoustic on samalla uusi esimerkki Michelinin kyvystä yhdistää 
urheilulliset ajo-ominaisuudet ja Michelin-renkaille ominaiset edut kuten vähäinen polttoaineenkulutus, 
pitkä käyttöikä sekä ajoturvallisuus. Volvon tuotefilosofia korostaa samoja ominaisuuksia, joten 
Michelinin ja Volvon yhteistyö lankeaa luonnostaan, sanoo Anders Svensson, Volvo OE Senior 
Commercial Manager Micheliniltä. 

Michelin Pilot Sport 4 -renkaiden suorituskyky perustuu useaan innovaatioon: 

Nopea ja täsmällinen ohjausvaste : uusi Dynamic Response -teknologia perustuu aramidin ja 
nailonin hybridimateriaalista koostuvaan vyökerrokseen, joka takaa optimaalisen ohjautuvuuden ja 
vasteen. Kevyt komposiittimateriaali on erittäin tiheää ja viisi kertaa terästä vahvempaa. 
Keskipakoisvoimat ovat tarkasti hallinnassa ja renkaan kontaktipinta ajoalustaan pysyy vakiona 
erittäin suurillakin nopeuksilla. 
 
Turvallista ja tehokasta jarrutuspitoa märällä : Uusi, funktionaalisia elastomeereja ja silicaa 
sisältävä kumiseos parantaa renkaan suorituskykyä märällä ajoalustalla. Pintakuvion leveät 
pitkittäisurat poistavat tehokkaasti vettä renkaan alta. 
 
Pitkä käyttöikä ja polttoainetehokkuus : Uuden kumiseoksen vaikutuksesta myös renkaan käyttöikä 
on pidempi ja vierintävastus alhaisempi kuin edeltävän sukupolven renkaalla. 
 
Michelin Acoustic – hiljainen ajoääni antaa lisää m ukavuutta 
Volvo Cars on valinnut Michelin Acoustic -teknologian käytettäväksi uusiin Volvo S90/V90 -malleihin 



 

Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän 
kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia 
liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja 
ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on 
paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä 
tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja 
Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi) 

 
      

 

asennettavissa renkaissa. Uuden teknologian ansiosta auton sisäpuolinen 
rengasmelu on 15 - 20 prosenttia vähäisempi, mikä parantaa sekä kuljettajan että 
matkustajien mukavuutta ja ajokokemusta. Michelin Acoustic-teknologia perustuu 

erityisen polyuretaanivaahdon asentamiseen renkaan sisään, jolloin se vaimentaa 
renkaan ja tien päällysteen kontaktin kehittämää rengasmelua. 

 

 

 

Lisätietoja: 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma: Lotta Wrangle 
Puhelin: +46 72 250 07 40, s-posti: lotta.wrangle@michelin.com 


