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Uusi kesärengas : 
Michelin CrossClimate katumaastureihin 

Uusi pohjoismainen kesärengas Michelin CrossClimate  tulee nyt markkinoille 
myös suosittujen katumaastureiden renkaana. Micheli n CrossClimate on 

kehitetty erityisesti Pohjoismaissa tyypillisiin, e rittäin vaihteleviin kevät- ja 
syyskeleihin, jotka joka vuosi aiheuttavat yllätyks ellisiä ajo-olosuhteita niin 

Suomessa kuin Ruotsissa ja Norjassa.  

Michelin esitteli tammikuussa 2016 uuden CrossClimate -kesärenkaan Pohjoismaissa. Suomessakin suurta 
kiinnostusta herättänyt uutuusrengas on saanut hyvän vastaanoton. Kesäkuussa 2016 Michelin CrossClimate 
tulee myyntiin ensimmäisessä katumaastureihin tarkoitetussa koossa, joka saa syyskuussa rinnalleen neljä 
uutta kokoa.  

- Michelin CrossClimate on omiaan tämänkin kevään kaltaisiin säihin: lämmin ja  aurinkoinen kevätpäivä onkin 
yhdessä yössä muuttunut jäätäväksi tihkusateeksi tai märäksi lumeksi. Michelin CrossClimate -renkailla 
säävaihtelut voi kohdata rauhallisemmin mielin kuin perinteisillä, kesäkeleille tarkoitetuilla kesärenkailla, 
toteaa Toni Rämet, Michelinin tekninen asiantuntija.  

Michelin CrossClimate SUV -renkaan ainutlaatuinen suorituskyky perustuu kolmen innovatiivisen 
teknologian nerokkaaseen yhdistämiseen samassa renkaassa:  

− Uusi ”älykäs” kumiseos 
Kulutuspinnan erittäin joustava kumiseos mukautuu tarkasti tienpinnan pienimpiinkin 
epätasaisuuksin ja pintakuvio saa hyvän otteen tiehen. Renkaan pito on erinomainen 
vaihtelevissa keliolosuhteissa niin kuivalla, märällä kuin lumisellakin ajoalustalla. 

− Katumaasturi- eli SUV 1-käyttöä varten vahvistettu rakenne  
Uuden SUV-renkaan erikoisominaisuuksia ovat kaksoisrunko ja vahvistetut sivut: ne helpottavat 
ajamista ja antavat jämäkkyyttä katumaasturille, jonka painopiste on tavallista henkilöautoa 
korkeammalla. Lisäksi ne tekevät renkaasta kelvollisen kevyeen maastoajoonkin, kunhan maastoajon 
osuus renkaan kokonaiskäytöstä ei ylitä kymmentä prosenttia.   

− Kulutuspinnan tiheä V-kuviointi yhdessä tehokkaiden  lamellien kanssa antaa 
erinomaisen pidon kuivalla ajoalustalla, ja lumella se parantaa etenemiskykyä. Lisäksi 
renkaalla on erinomainen kulutuskesto. 

                                                
1 SUV = katumaasturi, Sport Utility Vehicle 
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− Pintakuvion innovatiivinen särmikäs muotoilu ja its elukkiutuvat 3D-
lamellit ovat ainutlaatuinen yhdistelmä kesärenkaan ja talvirenkaan teknologiaa. 
Voimakkaasti aaltomaiset, kuvion pohjaan saakka ulottuvat lamellit antavat 

erinomaisen pidon lumella ja märällä ajoalustalla. Lamellin lukkiutuminen kuivalla 
ajoalustalla tehostaa merkittävästi jarrutusta. 

Michelin CrossClimate SUV rengaskoot ja saatavuus: 

235/65 R 17 108 W XL (syyskuu) 
235/60 R 18 107 W XL (kesäkuu) 
235/55 R 19 105 W XL (syyskuu) 
225/65 R 17 106 V XL (syyskuu) 
215/55 R 18 99 V XL (syyskuu) 
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