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Uusi Michelin Pilot Sport 4S 

Michelin Pilot Sport 4S on uusi high performance -r engas, joka 
korvaa Michelin Pilot Super Sport -renkaan 
ranskalaisvalmistajan huippusuorituskykyisten renka iden 
sarjassa. Michelin Pilot Sport 4S on tarkoitettu ur heiluautoihin 

sekä erittäin suorituskykyisiin henkilöautoihin. Uu den renkaan 
poikkeuksellisen hyvä ohjaustarkkuus ja suuntavakav uus tarjoavat 
niin kuljettajalle kuin matkustajillekin ainutlaatu ista ajonautintoa. 

Renkaan huippuunsa viimeistelty, tehokas pintakuvio takaa hyvän pidon kaikissa tilanteissa, mukaan lukien 
äärimmäisen haastavat olosuhteet. Uutuuden suorituskyky ja turvallisuus ovat huippuluokkaa mitä 

erilaisimmilla tienpinnoilla ja ajo-olosuhteissa. Michelin Pilot Sport 4S -renkaassa käytetty kahden kumiseoksen 
teknologia (bi-compound technology) antaa erinomaisen jarrutustehon sekä kuivalla että märällä ajoradalla. 
Kuviopinnan ulkoreunassa on hybridiseos, joka on kehitetty jarrutukseen kuivalla alustalla, kun taas kuvion 
sisäreunassa on uudenlainen, silicaa ja muita elastisia materiaaleja sisältävä kumiseos, joka tekee jarrutuksesta 
märillä alustoilla johdonmukaisen ja hallitun. 

Uuden sukupolven renkaan suorituskykyä on parannettu samanaikaisesti sekä kuivilla että märillä ajoalustoilla, 
ja tämä onkin Michelinin ”Total Performance” -tuotefilosofian olennainen päämäärä: tuotekehityksessä etsitään 
aina tasapainoista suorituskykyä tinkimättä mistään ominaisuudesta. High performance -renkaissa  tämän 
tasapainon saavuttaminen on monitahoinen tekninen haaste, johon Michelin on menestyksellisesti tarttunut. 

Riippumattomien testien ykkönen 
Michelin Pilot Sport 4S -renkaan tinkimättömät ominaisuudet ovat määrätietoisen asiantuntijatyöryhmän 
saavutus, jonka ansiosta tämän kategorian renkaiden viitearvot määrittyvät uudelleen. Uusi rengas on tarkoitettu 
urheilulliseen ajoon maanteillä sekä kovaan rata-ajoon. Se on jo nyt lunastanut ykkössijan omassa luokassaan. 
Saksalaisen, riippumattoman TÜV SÜD -testilaitoksen testeissä1 Michelin Pilot Sport 4S oli ylivoimainen viiteen 
tärkeimpään kilpailijaan verrattuna erilaisia ominaisuuksia testattaessa. Michelin Pilot Sport 4S on ensimmäinen 
high performance -rengas, joka täyttää samanaikaisesti useita suorituskyvyn avainkriteereitä:  

Jarrutus kuivalla alustalla  
Michelin Pilot Sport 4S:n jarrutusmatkaksi 100 km/h nopeudesta pysähdyksiin mitattiin 33,66 metriä, kun 
parhaan kilpailijan jarrutusmatka oli lähes metrin (+0,83 cm) pidempi.  

Jarrutus märällä alustalla  
Märällä tienpinnalla jarrutusmatkaksi 80 - 0 km/h mitattiin 27,73 metriä. Märälläkin Michelin Pilot Sport 4S:n 
jarrutusmatka oli lyhin, ja kokeesta huonoimmin suoriutunut kilpailija pysähtyi vasta 2,41 metriä edempänä. 

Kierrosajat  
2,6 kilometrin pituisella radalla Michelin Pilot Sport 4S selvitti kierrokset 0,4 – 1,36 sekuntia nopeammin kuin 
kilpailijat. Näin lyhyellä radalla se merkitsee keskimääräisesti noin sekunnin eroa, mikä ei vaikuta kovin 
suurelta. Se on kuitenkin ratkaiseva – paitsi tuloksen, myös ajotuntuman kannalta. 

                                                
1 TÜV SÜD mittasi testiradoillaan Saksassa kesä- ja heinäkuussa 2016 jarrutusmatkoja märällä ja kuivalla alustalla sekä 
kierrosaikoja kuudella erimerkkisellä renkaalla: Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 6, Dunlop Sport Maxx 
RT2, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, Michelin Pilot Sport 4 S ja Pirelli PZero Nero GT. Testattu rengaskoko oli 255/35-19  
96Y XL. 
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Kestoikä  
Toinen riippumaton testilaitos Dekra Test Center mittasi renkaiden kestoikää2. Tulokset osoittivat, 

että uusi Michelin Pilot Sport 4S oli luokassaan paras, ja ainoa, jonka kestoikä ylitti 50 000 
kilometriä. 

Paras A-luokitus jarrutuspidosta märällä alustalla  

Michelin Pilot Sport 4S on lisäksi high performance -kategoriassa ensimmäisiä 19 tuuman renkaita, joka 
on saanut parhaan A-luokituksen jarrutuspidostaan märällä alustalla. Luokitus käy ilmi uudessa 
renkaassa olevasta, EU-maissa pakollisesta EU-rengasetiketistä, jonka tarkoituksena on auttaa renkaan 
ostajaa uuden renkaan valinnassa. Etiketissä näkyvät myös renkaan energiatehokkuus ja ulkopuolinen 
melutaso. Michelin Pilot Sport 4S on high performance -kategoriassa erittäin hiljainen rengas, mikä lisää 
sen tarjoamaa korkeatasoista ajomukavuutta.  

Intohimona ajonautinto – niin maanteillä kuin kilpa radoilla 
Michelin on intohimoisesti mukana useassa moottoriurheilun lajissa ja hyödyntää niitä koelaboratorioinaan 
kaikista edistyksellisimpien rengasteknologisten ratkaisujen löytämiseen. Moottoriurheilun parissa kehitetyt 
innovaatiot hyödynnetään edelleen sarjatuotantoon tarkoitettujen renkaiden tuotekehityksessä. Michelinin testi-
insinöörit keräävät kaikissa kilpailuissa valtavat määrät tietoja ja luovat tilastoja tarkoin salassa pidettyjen uusien 
teknologisten ratkaisujen ja kumiseosten käyttäytymisestä ajossa, jotta tuotekehittäjät pystyvät arvioimaan 
työnsä tuloksia ja viemään niitä eteenpäin. 

Michelin Pilot Sport 4S -renkaalla Michelin haluaa tuoda kaikkien aikojen menestyksellisimmän sport-renkaansa 
siviiliautoilijoille, jotka arvostavat suorituskykyä ja urheilullista ajoa. Siksi renkaassa käytetään rakenteita ja 
materiaaleja, jotka on kehitetty korkean tason kilpailuissa kuten FIA World Endurance Championship (WEC) ja 
sen legendaarisessa Le Mans 24h -osakilpailussa, Formula E:ssä ja rallin WRC-sarjassa. 

Kehitetty johtavia urheiluautoja varten 
Michelin on tiiviissä yhteistyössä maailman johtavien autonvalmistajien kanssa voidakseen tarjota niiden 
suorituskykyisimpiin malleihin renkaita, jotka tuovat todellista lisäarvoa. Michelin Pilot Sport 4S on kehitetty 
korostamaan ajonautintoa eksklusiivisilla autoilla kuten BMW M, Ferrari, Ford GT, Mercedes-AMG ja Porsche. 

Sametinhohtoiset renkaan sivut ja vannesuoja 
Michelin Pilot Sport 4S -renkaan sivun muotoilussa käytetään Michelin Premium Touch -teknologiaa, kuten 
muissakin valmistajan huippurenkaissa. Sivumerkinnät erottuvat selkeän tyylikkäinä himmeähohtoisesta 
pinnasta. Sekin on kunnianosoitus tämän tason automaailman osoittamalle renkaiden arvostukselle. Lisäksi  
Michelin Pilot Sport 4 S -renkaiden suurikokoisia vanteita suojaa käytännöllinen ja tyylikäs vannesuoja, joka 
auttaa välttämään vanteen osumista kadun reunuskiveykseen.  

Uutta Michelin Pilot Sport 4S -rengasta on nyt myynnissä täysi kokovalikoima eli 34 eri rengaskokoa 19 ja 20 -
tuumaisina.  

 
Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  

Lotta Wrangle, puh.: +46 72 250 07 40, S-posti: lotta.wrangle@michelin.com 
                                                
2 Dekra Test Center testasi Narbonnen koeradallaan Ranskassa elokuussa 2016 seitsemän erimerkkisen renkaan 
käyttöikää: Bridgestone Potenza S001, Continental SportContact 6, Dunlop Sport Maxx RT2, Goodyear Eagle F1 
Asymmetric 3, Michelin Pilot Sport 4S ja Pirelli PZero Nero GT. Testattu rengaskoko oli 255/35-19 96Y XL. 


