
                                
    

     
          

Michelin on maailman rengasvalmistajien edelläkävijä, jolla on 113 400 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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Uusi MICHELIN Pilot Sport Cup 2 nyt saatavissa uute en Audi R8 -malliin 
 
Michelin kehitti Audin uutta R8 -mallia varten uude n 
version huippu-urheilullisesta MICHELIN Pilot Sport  
Cup 2 -renkaasta. Rengas on saatavissa Audi R8:aan 
vaihtoehtoisena tehdasasennuksena, ja sen tunnistaa  
merkinnästä RO1 renkaan sivussa.  
 
Audi heitti rengasteknologialle tiukan haasteen etsiessään keinoja 
saavuttaa entistäkin nopeampia kierrosaikoja radalla tinkimättä 
luotettavasta pidosta märällä kelillä. Michelin vastasi haasteeseen 
kehittämällä R8 -mallia varten räätälöidyn MICHELIN Pilot Sport Cup 
2 -renkaan. Tässä huippusuorituskykyisessä renkaassa on onnistuttu 
tasapainoisesti yhdistämään erinomaiset ominaisuudet: 

• erittäin hyvä pito sekä kuivalla että märällä alustalla 

• kiitettävän täsmällinen ohjautuvuus 

• pidon tasapainoinen jakautuminen etu- ja takapyörille, mikä on tärkeää varsinkin kaarreajossa 

• urheilullisen ketterä käsiteltävyys, jonka aistii auton nopeana reagointina kuljettajan komentoihin 

Huipputason suorituskyvyn saavuttaminen yhdistämällä korkeatasoiset ominaisuudet samaan renkaaseen 
suhteellisen nopeaksi määritellyn aikataulun puitteissa vaati Michelinin kehitystiimiltä äärimmäisen intensiivistä 
työtä: 

• tuotespesifikaation määrityksen ja valmiin renkaan toimittamisen välillä oli aikaa vain 15 kuukautta  

• tähän ajanjaksoon sisältyi neljä työvaihetta mukaan lukien tuotannon teollistaminen 

• renkaan kestävyyttä, märkäpitoa ja kierrosaikaa kuivalla radalla testattiin Nürburgringin ja Jerezin 
kilparadoilla, Michelinin oman teknologiakeskuksen radalla Ranskan Ladoux’ssa sekä Idiadan 
koeradalla Espanjassa. 

Uusien MICHELIN Pilot Sport Cup 2 -renkaiden kulutuspinnassa käytetään useita kumiseoksia, jotka on 
kehitetty kilparatoja varten, muun muassa World Endurance Championship -sarjaan. Eturenkaassa käytetään 
kahta ja takarenkaassa kolmea kumiseosta. Näiden innovatiivisten kumiseosten nerokas käyttö kulutuspinnan 
eri osissa varmistaa ne turvallisuuteen, pitoon, käsiteltävyyteen ja kestävyyteen liittyvät ominaisuudet, jotka Audi 
uudelta renkaalta edellytti. 

Uusilla MICHELIN Pilot Sport Cup 2 -renkailla uuden Audi R8:n kuljettaja saa turvallisesti tuntuman kilpa-ajajan 
radalla kokemaan vauhdin hallintaan ja ajamisen nautintoon. 

Rengaskoko on edessä 245/30ZR20 ja takana 305/30ZR20. 
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