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Micheliniltä kuluessaan uusiutuva henkilöautonrenga s Pohjois-Amerikan 
markkinoille 
 
Uuden MICHELIN Premier A/S –renkaan runsaasti silic aa ja auringonkukkaöljyä sisältävä 
kumiseos ja täysin uudeksi mietitty pintakuvioraken ne luovat lisää pitoa sitä mukaa kun 
rengas kuluu. Michelin antaakin uudelle renkaalle 6 0 000 mailin rajoitetun takuun. 
 
Michelin esitteli Detroitin autonäyttelyssä tammikuun puolivälissä MICHELIN Premier A/S –renkaan, jonka 
valmistukseen käytetään uutta, Michelinin patentoimaa EverGrip-teknologiaa. Kumiseoksen koostumuksen ja 
nerokkaan kuviorakenteen ansiosta MICHELIN Premier A/S –rengas muuntuu kuluessaan siten, että sen turvallinen 
pito ei katoa vaan pysyy uuden renkaan veroisena ajokilometrien kasvaessa.  Michelinin EverGrip-teknologia 
merkitseekin läpimurtoa liikenneturvallisuuden parantamisessa nimenomaan kostealla tai märällä tienpinnalla, jolloin 
onnettomuusriskin on todettu jopa kaksinkertaistuvan kuivaan ajokeliin verraten1. Testeissä on osoitettu, että 
kuluneen MICHELIN Premier A/S:n jarrutusmatka märällä pinnalla päihittää johtavien kilpailijoiden uudet renkaat, 
joiden pintakuvio ei vielä ole kulunut.2 

 

MICHELIN Premier A/S –rengas perustuu EverGrip-teknologian mahdolliseksi tekemään rakenteeseen, jonka 
olennaiset, pidon säilyvyyden takaavat ominaisuudet ovat: 
 
1. Kestävä, mukautuva kumiseos: patentoitu kumiseos, jossa on runsaasti silicaa ja 

auringonkukkaöljyä. Silica antaa kestävyyttä, joustavuutta ja vetokykyä erityisesti 
märällä ajopinnalla. Auringonkukkaöljy seoksessa lisää märkäpitoa matalissa 
lämpötiloissa. Nämä ja muut kumiseoksen ainekset sekoitetaan tarkassa 
prosessissa, jonka tuloksena kumin ominaisuudet säilyvät ennallaan 
kuluneessakin renkaassa.  

 
2. Syvyyssuuntaan laajenevat vedenpoistokanavat: vettä poistavien urien kuluessa ja 

menettäessä syvyyttään ne eivät tavallisessa, kuluneessa renkaassa enää täysin 
hoida tehtäväänsä. MICHELIN Premier A/S:n vedenpoistokanavat, jotka sijoittuvat 
renkaan koko kehälle, laajenevat kuviopinnan kuluessa. Niinpä ne pystyvät 
poistamaan saman määrän vettä kuin uusina, vaikka niiden syvyys on pienempi. 

 
3. Aukeavat urat: MICHELIN Premier A/S:n olkapääalueella on uria, jotka uudessa 

renkaassa ovat piilossa. Nämä urat, joita on kaikkiaan 150, aukeavat esiin renkaan kuluessa ja tehostavat 
renkaan vedenpoistoa, jolloin märkäpito edelleen pysyy varmana ajokilometrien kasvaessa. 

 
”MICHELIN Premier A/S tuo autoilevalle kuluttajalle huomattavan parannuksen ajoturvallisuuteen varsinkin 
sadekelillä. MICHELIN Premier A/S pysähtyy jarrutuksessa lyhyemmällä matkalla, vähentää vesiliirtoon joutumisen 
riskiä ja säilyttää pitonsa uudenveroisena koko käyttöikänsä ajan.  Se onkin Michelinin Total Performance –
tuotefilosofian uusi saavutus markkinoilla, joilla kuluttajat vaativat renkailtaan kestävää, tasapainoista ja tehokasta 
suorituskykyä ja entistä pienempää ympäristörasitusta,” sanoo Scott Clark, Michelinin Pohjois-Amerikan 
henkilöautonrenkaiden linjajohtaja. 
 
MICHELIN Premier A/S tulee myyntiin Pohjois-Amerikan markkinoilla huhtikuun aikana kaikkiaan 32 yleisessä 
rengaskoossa. Sen valmistus tapahtuu Michelinin pohjoisamerikkalaisilla tehtailla, mutta teknologia otetaan asteittain 
käyttöön henkilöautonrenkaita valmistavilla tehtailla maailmanlaajuisesti. 
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1 National Highway Traffic Safety Administrationin (NHTSA) vuonna 2012 julkaisema raportti renkaisiin liittyvistä onnettomuutta edeltävistä tekijöistä (Tire-
Related Factors in the Pre-Crash Phase). 
2 Michelinin koeradalla Yhdysvalloissa tehdyissä jarrutuskokeissa märällä pinnalla nopeuksilla 40 MPH ja 50 MPH (≈65 km/h ja 80 km/h); koerenkaina 
uusi Goodyear Assurance Triple Tred A/S, koko 235/55R17 (99H), sekä 235/55R17 (99H) MICHELIN Premier A/S, jossa kulutuspintaa oli jäljellä 4 mm. 
 


