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MICHELIN City Grip Winter: 
Micheliniltä ensimmäinen talvirengas skoottereihin 
 
MICHELIN City Grip Winter on rengasvalmistajan ensi mmäinen 
erityisesti talvisiin olosuhteisiin – märille ja lu misille teille – 
kehitetty skootterinrengas. Renkaan kyljessä on M+S  –merkintä 
(Mud & Snow) 
 
Turvallisempi rengas kylmillä keleillä 
Uuden MICHELIN City Grip Winterin kehitystyössä on hyödynnetty henkilöauton 
talvirenkaiden uusinta kumiseosteknologiaa. Se tarkoittaa, että renkaassa 
käytetään uutta lämpöaktiivista kumiseosta, joka säilyttää joustavuutensa ja 
tehonsa jopa alle -10°C lämpötiloissa. Pintakuvion lamellit pureutuvat tien pintaan 
ja parantavat pitoa.  
 
Tehokkuutta ja turvallisuutta märillä ja lumisilla teillä  
Uuden renkaan kulutuspinnassa on runsaasti kuviouria, jotka poistavat vettä renkaan keskialueelta. 
Kuviouria MICHELIN City Grip Winter –renkaassa on 10 prosenttia enemmän kuin tavallisessa 
MICHELIN City Grip.-renkaassa. Runsaslukuiset kuviopalat ja v-muotoiset lamellit antavat veto- ja 
jarrutustehoa myös lumisilla teillä.   
 
MICHELIN City Grip Winterin pito on 30 prosenttia parempi kuin tavallisen MICHELIN City 
Grip -renkaan1.  Aikakokeessa radalla, samalla märällä alustalla, MICHELIN City Grip 
Winter selvitti kierroksen neljä sekuntia nopeammin kuin MICHELIN City Grip2. 
 
M+S -merkintä 
MICHELIN City Grip Winter on  M+S -merkitty (Mud & Snow), mikä tarkoittaa, että rengas 
on hyväksytty eurooppalaisen standardin mukaisesti talvikäyttöön.  Suomalaisissa talvioloissa on 
kuitenkin syytä varoa jäätyneitä tienpintoja ja erikoisesti mustaa jäätä. 
 
Hyvä ajotuntuma 
Suorituskyvyltään ja ajotarkkuudeltaan MICHELIN City Grip Winter on samaa luokkaa kuin 
MICHELIN City Grip. Hyvä ajotuntuma tekee skootterilla ajamisen helpoksi ympäri vuoden. 
Lämpöaktiivinen kumiseos lämpenee liikkeelle lähdettäessä hyvin nopeasti. Rengas saa siis hyvät 
pito-ominaisuudet heti matkan alkaessa, jolloin ajaminen tuntuu turvallisemmalta ja nautittavammalta.  
 
Pitkä käyttöikä 
MICHELIN City Grip Winterin kulumismuoto on tasainen, mikä pidentää sen käyttöikää. Kuviopinnan 
lamellointi kattaa 90 prosenttia kulutuspinnasta, ja lamellien rakenteen ansiosta niiden toiminta pysyy 
tehokkaana renkaan käyttöiän loppuun saakka.   
 
Kahdeksan kokoa 
Uusi MICHELIN City Grip Winter on nyt saatavissa kahdeksassa yleisessä koossa, jotka kattavat 
suurimman osan skoottereista. Kokoja on 10-tuumaisista 14-tuumaisiin, joten MICHELIN City Grip 
Winter sopii niin pieniin kaupunkiskoottereihin kuin GT touring –malleihin. 
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1 Michelinin sisäinen testi lumisella alustalla 

2 Michelinin sisäinen testi rengaskooilla120/70-12 ja 130/70-12. 


