
       

Michelin on maailman rengasvalmistajien edelläkävijä, jolla on 115 000 työntekijää – joista 300 Pohjoismaissa - ja 
myyntiorganisaatio yli 170 maassa. Michelin kehittää, valmistaa ja myy kestävän kehityksen periaatetta soveltaen renkaita 
kaikentyyppisiin ajoneuvoihin sekä useisiin erikoiskäyttöihin. Michelin julkaisee myös kaupunki- ja tiekarttoja, matkaoppaita 
sekä arvostettua Guide Michelin hotelli- ja ravintolaopasta. ViaMichelin.com –sivuilla Michelin tarjoaa myös digitaalisia 
liikkumista ja matkustamista helpottavia palveluita. www.michelin.com, www.michelin.fi 
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MICHELIN X® MULTI™ D 
MICHELIN esittelee uuden renkaan kevyihin kuorma-autoihin 
 
Michelin esittelee nyt uuden 17.5-tuumaisen MICHELIN X® MULTI™ D -renkaan 
ohjaaville akseleille.  Rengas on tarkoitettu enimmäispainoltaan 16 tonnin 
kuorma-autoihin.  
 
- Kevyet ja keskiraskaat kuorma-autot on kasvava ajoneuvotyyppi 
kuljetusyrittäjillä, ja niillä ajetaan usein alle 100 000 km vuodessa. Näissä 
nopeatahtiseen kuljetusliikenteseen käytettävissä autoissa renkaan on toimittava 
moitteettomasti ja luotettavasti hyvinkin vaihtelevissa tieolosuhteissa, kesät 
talvet. Renkaaseen on kerta kaikkiaan voitava luottaa, sanoo Jukka Rinne, 
Michelinin raskaan kaluston myyntipäällikkö Suomessa 
 
MICHELIN X® MULTI™ D ominaisuudet pähkinänkuoressa: 
• 18 prosenttia pidempi käyttöikä verrattuna edeltävään malliin (MICHELIN 

XDE 2). 
• renkaat on testattu talviolosuhteissa Ivalossa Suomessa, ja niissä on 3 Peak 

Mountain Snow Flake  -merkintä, joten ne täyttävät talvirengasmääräykset myös 
Ruotsissa ja Norjassa 

• 12 prosenttia matalampi vierinvastus kuin edeltäjällään (MICHELIN XDE 2),  mikä 
merkitsee alentunutta polttoaineen kulutusta.  

• 5 dB hiljaisempi kuin edeltäjänsä, mikä on sekä kuljettajalle että ympäristölle tärkeä tekijä 
taajama-ajossa.  

 
MICHELIN X MULTI D:n pintakuvio on uudenlainen, ja sen lamellit ulottuvat kuvionpohjaan 
saakka. Näin se antaa optimaalisen pidon koko käyttöikänsä ajan.  
 
MICHELIN X® MULTI™ D -rengas on suunniteltu ja kehitetty Michelinin tutkimus- ja 
tuotekehityskeskuksessa Clermont-Ferrandissa, Ranskassa, ja sen valmistus tapahtuu 
Michelinin uusinta teknologiaa edustavassa Karlsruhen tehtaassa Saksassa.  
 
Rengas tulee markkinoille seuraavissa kooissa:  
215/75 R 17.5 
225/75 R 17.5 
235/75 R 17.5 
245/70 R 17.5 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
Raskaan kaluston renkaiden myyntipäällikkö, Michelin Nordic Suomi: Jukka Rinne  
 
Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic Suomi: Meri Simula 
Puhelin: 040 180 95 76 S-posti: meri.simula@fi.michelin.com 


