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Uusi MICHELIN Power Cup -rengassarja moottoripyöriin: ajonautintoa 
ja nopeita kierrosaikoja parhaimmillaan 
Uusi MICHELIN Power Cup on ratakäyttöön tarkoitettu kuviollinen kilparengas, ja 
sen rakenne perustuu ratarenkaisiin kehitettyihin uusimpiin innovaatioihin. 
Rengassarjan kehitystyön yhteydessä sitä testasi yhteensä 200 testikuljettajaa 
seitsemässä maassa, kaikkiaan kahden vuoden ajan. 
 
– Tuotekehitystiimimme teki tiivistä yhteistyötä testikuljettajien kanssa päämääränään uusi rengassarja, 
josta asiakas voi omien tarpeidensa mukaan valita parhaiten käyttöönsä sopivan etu- ja 
takarengasyhdistelmän. Tämä on nyt mahdollista, sillä Power Cup –sarjan eturenkaissa on valittavana 
kaksi eri kumiseosta ja takarenkaissa kolme. Näin valittavissa on lämpötilaan ja ajoalustan laatuun 
parhaiten sopivat renkaat, Anders Svensson, Michelin Nordicin moottoripyöränrenkaiden 
markkinointipäällikkö kertoo. 
 
Edistyksellinen design ja uusinta kilparengaseknologiaa 
MICHELIN Power Cup –renkaat on suunniteltu tarjoamaan todellista ajonautintoa ilman kompromisseja 
turvallisuuden suhteen. Eturenkaan ajovakaus on uudessa Power Cupissa parantunut kehittyneen 
vyörakenteen ansiosta, ja se tuntuu moottoripyörän entistä vaivattomampana käsiteltävyytenä, varsinkin 
jarrutus- ja kiihdytys tilanteissa. 
 
MICHELIN Power Cup perustuu Michelinin kaksoiskumiseosteknologiaan, MICHELIN 2CT. Renkaan 
kulutuspinnan keskiosassa käytetään kovempaa kumiseosta, mikä lisää kulutuskestävyyttä erityisesti 
rajuissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa. Olka-alueilla taas kumiseos on pehmeämpää ja antaa siten 
maksimaalisen pidon kaarteissa. 
 
– Kun kykenemme yhdistämään teknologiset innovaatiot ja kilparadoilta kerätyt kokemukset, pystymme 
tuomaan markkinoille renkaita, joita on testattu jopa kaikkein äärimmäisissä olosuhteissa ja joiden 
ansiosta kuluttajien saatavilla on alan edistyksellisintä teknologiaa. Kaikki se tarkkaan kerätty ja 
analysoitu tieto, jota saamme maailman vaativimmilla kilparadoilla, on äärimmäisen tärkeää myös niiden 
renkaiden kehitystyössä, joita tuomme tie- ja rataharrastuskäyttöön kuluttajillemme, Anders Svensson 
korostaa. 
 
Kuljettajan ajonautinto kunniaan 
MICHELIN Power Cup on rengassarja, josta rata-ajon harrastaja voi koostaa omiin ajotapoihinsa ja ajo-
olosuhteisiinsa räätälöidyn rengasyhdistelmän. 
 
– Monille moottoripyöräilijöille rakkaus moottoripyöräilyyn ja kilpa-ajoon syntyy sen ainutlaatuisen 
ajonautinnon pohjalta, jota moottoripyörällä ajaminen tuottaa. Tämän ajonautinnon kokeminen ja sen 
entistä paremmaksi kehittäminen on asialleen omistautuneille tuotekehittäjillemme yhtä tärkeää kuin se, 
että MICHELIN-renkaiden turvallisuuteen ja kulutuskestävyyteen voi luottaa.  MICHELIN Power Cup –
rengassarja on uusi askel kohti täydellistä ja huoletonta ajonautintoa, toteaa Pasi Ahola, joka vastaa 
moottoripyöränrenkaiden myynnistä ja teknisestä neuvonnasta Michelinillä Suomessa. 
 
MICHELIN Power Cup on tullut myyntiin kevään 2012 aikana, ja kaikkiaan saatavilla on 12 eri kokoa.  
 
 
 
Lehdistön yhteyshenkilö: Meri Simula,  040 180 95 76,  meri.simula@fi.michelin.com 
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