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MICHELIN AXIOBIB 2 

Michelin AxioBib 2 -rengassarja on tarkoitettu 
keski- ja suuritehoisiin traktoreihin. Michelin 

AxioBib 2 -renkaiden kuormituskapasiteetti on 

suurin tämän segmentin renkaissa. 

Keski- ja suuritehoiset traktorit ovat viime vuosina kehittyneet paljon. 
Niitä käytetään entistä tehokkaammin ja niiltä edellytetään entistä 

parempaa suorituskykyä. Niitä käytetään myös entistä enemmän 
siirtymäajossa maanteillä, sillä työnopeuden kasvettua voidaan siirtyä 
pellolta toiselle saman työrupeaman aikana ja parantaa siten tuottavuutta. 
Samalla maanviljelijät kuitenkin usein haluavat käyttää kapeita vanteita, 
jotka sopivat myös vanhempiin koneisiin.. Michelin AxioBib 2 -renkaat 
vastaavat hyvin näihin odotuksiin.  

Rengassarja on tarkoitettu voimakasta etenemiskykyä vaativiin töihin kuten äestykseen, sadonkorjuuseen ja 
lannoitukseen. Näissä töissä käytetään useimmiten myös suuritehoisia traktoreita. Rengassarjaan kuuluu neljä 
rengaskokoa, joista kaksi soveltuu erityisen hyvin kyntötyöhön: 

Michelin AxioBib 2 VF 540/65 R30 158D/155E TL 
Michelin AxioBib 2 VF 650/65 R42 174D/171E TL 

Michelin AxioBib 2 VF 620/75 R30 172D/169E TL  –  Uusi 
Michelin AxioBib 2 VF 650/85 R42 183D/180E TL  –  Uusi 

Michelin AxioBib 2 -renkaiden kuormituskapasiteetti on suurin luokassaan, ja niillä on erinomainen vetokyky 
peltotyöskentelyssä. Ne ovat lisäksi yhteensopivia keskitettyjen rengaspaineen säätöjärjestelmien kanssa.  

1. Luokassaan suurin kuormituskapasiteetti työskent elymukavuudesta tinkimättä  
Michelin AxioBib 2 -renkaissa on uusia teknisiä ratkaisuja ja niillä on kilpaileviin merkkeihin nähden suurin 
kuormitusindeksi. Näillä renkailla varustettu traktori kantaa raskaamman kuorman, tai vaihtoehtoisesti, 
työskentelytyypistä riippuen, rengaspaineita voi alentaa maapohjan varjelemiseksi. Aikaa ja energiaa säästyy 
ja tuottavuus paranee.  

2. Erinomainen vetokyky peltotyöskentelyssä 
AxioBib 2 -renkaiden maakosketusala on 19 prosenttia tavanomaista suurempi1, sillä pitkässä 
kontaktipinnassa on useampia kuviopaloja maakosketuksessa. Tästä syystä traktorissa voi hyödyntää 35 
prosenttia suurempaa moottoritehoa kuin edellisellä rengasmallilla.  

./.. 

                                                
1 Michelinin sisäiset testit vakiorenkailla kesäkuussa 2016 
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Huomattavaa on myös, että AxioBib 2 -sarjan kaksi uutta rengaskokoa ovat ainoat 
markkinoilla. Renkaat on tarkoitettu suuritehoisiin traktoreihin, joilla vedetään kyntöauraa. 

Kyntövaossa tarvitaan  kapeampaa ja mahdollisimman vetokykyistä rengasta, kun käytetään 
alle 1 barin rengaspainetta. 

3. Yhteensopivuus vakiovarustuksena asennettujen re ngaspaineen 
hallintajärjestelmien kanssa ja NRO-hyväksyntä  

Mikäli traktorissa on vakiovarustuksena rengaspaineen hallintajärjestelmä, voidaan renkaissa käyttää 
erilaisia täyttöpaineita parhaan suorituskyvyn saamiseksi kaikissa olosuhteissa, sekä siirtymäajossa 
että pellolla. AxioBib 2 -renkaissa voidaan käyttää niinkin matalaa rengaspainetta kuin 0,6 baria, mikä 
on mahdollista vain Michelin-renkailla. AxioBib 2 -renkaat laajentavat Michelin Ultraflex -
matalapainerenkaiden valikoimaa, mikä voi merkitä maanviljelijälle jopa neljä prosenttia suurempaa 
tuottoa2.  

Sen lisäksi, että 650/65 R 42 Michelin AxioBib 2 on ainoa rengas, joka soveltuu ERTRO:n (European Tyre 
and Rim Technical Organisation) suosittelemille vannekooille, siinä on myös NRO-merkintä (Narrow Rim 

Option, kapea vanne -vaihtoehto). NRO-merkintä antaa mahdollisuuden käyttää kapeampaa vannetta kuin 
mitä ERTRO yleensä sallii IF ja VF-renkaille. Tämän mahdollisuuden ansiosta renkaan voi asentaa myös 
vanhemman malliseen traktoriin. Kyseessä oleva rengaskoko asennetaan tavallisesti 23-tuumaiselle vanteelle, 
mutta NRO-hyväksyntä sallii asentamisen myös 20- tai 21-tuumaiselle vanteelle.  
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2 Vrt. Harper Adams University Study 


