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UUSI MICHELIN X-STRADDLE 2 satamien konttilukkeihin 
Satamaterminaaleja voidaan pitää maailmantalouden eräänlaisina hermokeskuksina. 
Yli 60 prosenttia maailmankaupasta kulkee satamien kautta ja on maailman-
laajuisesta matalasuhdanteesta huolimatta jatkuvasti kasvanut. Uusi konttilukkeihin 
tarkoitettu rengas MICHELIN X-STRADDLE 2 voi tuottaa jopa 30 prosenttia lisätehoa 
tavarankäsittelyyn satamaterminaaleissa.   
 
Meritse tapahtuva konttitavaran kuljetus edustaa arviolta noin kahta kolmasosaa koko maailman-
kaupasta. Tällaisessa liikenteessä käytettävien noin 17 miljoonan kontin sisältämän kauppatavaran 
arvo on yli 3 100 miljardia euroa. Uuden, niin sanottuihin Twin spreader -konttilukkeihin tarkoitetun 
MICHELIN X-STRADDLE 2 -renkaan ansiosta voidaan satamien konttikuljetuksissa saavuttaa jopa 
yli 30 prosentin  parannus työn tuottavuuteen.  

- Twin spreader -konttilukit voivat kuljettaa kerrallaan kaksi konttia, ja niiden kysyntä on koko ajan 
kasvussa. Michelin pystyy nyt ensimmäisenä rengasvalmistajana tarjoamaan sekä Single- että Twin 
spreader -tyyppisiin konttilukkeihin kehitetyn renkaan. Uusi MICHELIN X-STRADDLE 2 onkin 
näiden markkinoiden kehittynein rengas: se on vakaa, turvallinen ja erittäin kestävä, ja sen 
erinomaisen suorituskyvyn ansiosta työtehoa ja työn tuottavuutta konttien käsittelyssä voidaan 
merkittävästi parantaa, sanoo Torbjörn Larsson, teollisuusrenkaiden tekninen asiantuntija Michelin 
Nordicilta.  

Edeltäjäänsä verrattuna MICHELIN X-STRADDLE 2 on kehittynyt peräti viidellä osa-alueella: 
 

• Parempi turvallisuus – Renkaan vahvistetut sivut ja uudenlainen kulutuspinta kestävät 
entistä paremmin vaurioita, mikä parantaa käyttövarmuutta. Kapeammat kuviourat 
suojaavat rengasta kulutuspintaan takertuvilta esineiltä. Renkaan kontaktipinta on 
kymmenen prosenttia suurempi, mikä antaa tukevamman pidon ja erinomaisen vakauden. 
Parannusta on tapahtunut myös huoltotöiden ja renkaanvaihdon osalta, sillä renkaan 
asennus ja irrottaminen ovat entistä yksinkertaisempia.  

• Parempi suorituskyky - MICHELIN X-STRADDLE 2 -renkaan nopeuskyky on 17 
prosenttia parempi (35 km/h edeltäjän 30 km/h sijasta), ja kuormituskyky on kasvanut 
seitsemän prosenttia 14:stä 15 tonniin rengasta kohden. Näiden parannusten ansiosta 
renkaan suorituskyky on kasvanut niin, että se tekee mahdolliseksi parhaimmillaan 30 
prosentin lisäyksen työn tuottavuuteen.   

• Pidempi kestoikä - MICHELIN X-STRADDLE 2 -renkaan käyttöikä on parantunut 
merkittävästi uuden runkorakenteen ja kulutuspintamallin takia. Kulutuspinnassa on käytetty 
neljä prosenttia enemmän kumia samalla kun renkaan sivujen ja kulutuspinnan kumi-
seokset vähentävät renkaan lämpenemistä. Näiden yhteisvaikutuksena saavutetaan jopa 
15 prosenttia pidempi kestoikä – ja sitä kautta tuntuvasti pienemmät käyttökustannukset.  

• Entistä mukavampi  - Uudenlainen kulutuspinta vaimentaa myös paremmin 
epätasaisuuksia ja tärinää, joten koneen kuljettajan työmukavuus kasvaa ja työskentely on 
turvallisempaa  

• Vähemmän ympäristökuormitusta - MICHELIN X-STRADDLE 2 -renkaan tuotanto 
tapahtuu ISO 14001-sertifioiduissa tehtaissa. Näiden tuotantolaitosten ympäristövaikutukset 
ovat vähentyneet 16 prosentilla vuodesta 2005. Valmistukseen käytetään uuden 
teknologian ansiosta myös vähemmän materiaalia. Tukevan rakenteensa vuoksi rengas 
soveltuu korjattavaksi, mikä edelleen parantaa sen pitkää käyttöikää.  
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