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Helsinki,18 toukokuuta 2017 
 

MICHELIN X Multi: Micheliniltä uusi raskaan kalusto n rengassarja 
 

Michelin tuo huhtikuussa markkinoille uuden 
sukupolven renkaat suositusta raskaan kaluston 

tuotesarjastaan. MICHELIN X Multi -renkaat on tarko itettu 
lyhyiden ja keskipitkien kuljetusajojen renkaiksi. Testit 
osoittavat, että uuden sukupolven renkaat vähentävä t 

kilometrikustannuksia 15–20 prosenttia edellisen MI CHELIN 
X MultiWay 3D -sarjan renkaisiin verrattuna – ilman  
lisähintaa. 

Uusissa renkaissa yhdistyvät mahdollisimman alhaiset kilometrikustannukset ja loistavat pito-ominaisuudet 
kaikissa sääolosuhteissa, jotka säilyvät korkeatasoisina kulutuspinnan loppuun saakka. Michelin Multi X -
renkaista tulee myyntiin huhtikuussa 2017 kaksi tärkeintä rengaskokoa eri akseleille: 315/70 R 22.5 
etuakselille/vapaasti pyöriville akseleille ja 385/55 R 22.5 ohjaavalle akselille ja perävaunuihin. X Multi -sarja 
täydentyy syyskuussa 2017 kahdella renkaalla, 295/60 R 22.5 ja 315/60 R 22.5 X Multi D. Vuoden 2018 
alkupuolella tulevat myyntiin myös tehdasuusitut 315/70 R 22.5 X Multi D Remix -renkaat. 

Jatkuva innovaatio on Michelinillä tuotekehityksen ytimessä, joten tässäkin tuotesarjassa on hyödynnetty 
uusinta kehitystä: POWERCOILTM, INFINICOILTM, REGENIONTM ja CARBIONTM ovat kaikki edistyksellisiä 
rengasteknologioita, joiden ansiosta uudet renkaat tuovat kuljetusyrittäjälle merkittävää lisäarvoa ja 
suorituskykyä. Kaikissa Michelin X Multi -renkaissa on myös RFID-siru, mikä helpottaa kaluston renkaiden 
hallintaa. ”Älyrenkaina” ne sisältävät useita digitaalisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan tunnistaa jokainen 
rengas ja parantaa kaluston ja rengasvaraston hallintaa sekä renkaiden seurantaa ajossa.  
 

POWERCOIL on uuden sukupolven kevyempi, mutta entistäkin vahvempi teräslankarakenne renkaan 
rungossa, minkä ansiosta rengas on tukeva ja kestävä vaikka se on kevyempi.  

INFINICOIL on renkaan runkoa kiertävä teräsvaijeri, pisimmillään jopa 400 metriä. Sen ansiosta 
rengas on koko käyttöikänsä ajan vakaa ja kestävä.  

REGENION-teknologia viittaa kulutuspinnan itseuusiutuviin kuviopaloihin, mikä tarkoittaa, että 
renkaan kuluessa kuvioon tulee esiin uusia uria. Näin kuvio säilyttää pitonsa, vetokykynsä ja 
turvallisen käytöksensä renkaan käyttöiän loppuun saakka.  

CARBION on uusi materiaali, joka saadaan sekoittamalla kulutuspinnan ainesosia innovatiivisessa 
prosessissa, jossa ne ovat nestemäisessä muodossa ja sekoittuvat täydellisen tasaisesti. Materiaali 
kasvattaa renkaan kilometritulosta vähentäen samalla polttoaineenkulutukseen vaikuttavaa 
vierintävastusta. 
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”Uudet Michelin X Multi -renkaat tarjoavat yhtä aikaa sekä loistavat pito-ominaisuudet että 
merkittävästi pidemmän kestoiän. Koska ne kuitenkin ovat saman hintaisia kuin edellisen 

sukupolven vastaavat renkaat, ne todistavat Michelinin halua tarjota asiakkailleen alhaisimmat 
kokonaiskustannukset renkaan koko käyttöiän ajan”, sanoo Serge Lafon , Michelinin raskaan 

kaluston renkaiden tuotelinjajohtaja.  

Kuten kaikki Michelinin kuorma-autonrenkaat, Michelin X Multi -renkaat rakennetaan tunnustetusti 
korkealaatuiselle Michelin-rungolle. Siksi ne voidaan uusia Michelin Remix-menetelmällä 

uudenveroisiksi. Kuljetusyrittäjä saa tällä tavoin hyödynnettyä renkaansa ja niiden rungot uudelleen 
optimaalisesti samalla ympäristöä säästäen. 

. 
 

Michelin Multi X -renkaiden saatavuus: 
 
Huhtikuu 2017: 
385/55 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ F 
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ Z 
315/70 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ D 
385/55 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ T2 
 
Syyskuu 2017: 
295/60 R 22.5 X® MULTI™ D 
315/60 R 22.5 X® MULTI™ D X  

 
2018 ensimmäinen neljännes: 
315/70 R 22.5 X® MULTI™ D Remix  
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MICHELIN X MULTI F  

Uusi Michelin X Multi F 385/55 R 22.5 asennetaan ohjaavalle akselille 
keskipitkien kuljetusten renkaaksi. Sen kilometritulos voi yltää jopa 20 
prosenttia edeltäjää paremmaksi1. Pitkää kestoikää ja hyvää pitoa lisäävät 

uusi kumiseos ja  6 mm leveämpi kulutuspinta, jonka ansiosta kosketusala tien 
pintaan on laajempi. Kumiseoksen koostumus sallii tiiviin ja jämäkän 

kuviorakenteen, mikä vähentää lämmönkehitystä renkaassa ja lisää sen 
kestoikää.  

Michelin X Multi F on erittäin suorituskykyinen ja turvallinen rengas vaikeissa 
keliolosuhteissa. Sen kulutuspinnassa olevat Delta-lamellit tehostavat jarrutusta ja kaarrepitoa liukkailla 

tienpinnoilla talviolosuhteissa. 

EU:n rengasmerkintäjärjestelmässä renkaan vierintävastus sijoittuu luokkaan B, mikä tekee siitä yhden 
markkinoiden vähiten polttoainetta kuluttavista renkaista lajissaan.  

 

MICHELIN X MULTI Z 

Uusi Michelin X MULTI Z 315/70 R 22.5 on vapaasti pyöriville akseleille asennettava 
rengas keskipitkien matkojen kuljetuksiin. Renkaassa käytetty Regenion-kulutuspinta 
uusiutuu kuluessaan, minkä vuoksi sillä saadaan jopa 15 prosenttia parempi 
kilometritulos edeltäjään verrattuna2, vaikka kuvionsyvyys on uudessa renkaassa 
hieman matalampi. Pito-ominaisuudet ja turvallisuus ovat erinomaiset koko renkaan 
eliniän ajan.  

Regenion-teknologian ansiosta X Multi Z -renkaan kuviopalojen kumiseos voidaan pitää riittävän jäykkänä, 
jotta maakosketusala on mahdollisimman suuri ja kuluu hitaammin. Runkoa kiertää jopa 400 metriä pitkä 
Infinicoil-teräsvaijeri, mikä antaa renkaalle jämäkkyyttä ja kestävyyttä. 

Michelin X Multi Z on turvallinen kaikissa sääolosuhteissa, ja 3PMSF-merkintä renkaan sivussa osoittaa sen 
tehokkuutta myös pohjoismaisen talven liukkailla ja lumisilla teillä. 
 
MICHELIN X MULTI D 

Uusimman sukupolven Michelin X Multi D 315/70 R 22.5 on vetävälle akselille 
asennettava rengas lyhyiden ja keskipitkien kuljetusten kalustoon. Se alentaa 
käyttökustannuksia jopa 20 prosenttia edeltäjään verrattuna3. 

Michelin X Multi D pitää sisällään useita Michelinin patentoituja innovaatiota, muun 
muassa uuden kumiseoksen, joka lisää renkaan käyttöikää ja parantaa pito-
ominaisuuksia. Regenion-teknologian ansiosta renkaan kuviopalojen kumiseos 
voidaan pitää riittävän jäykkänä, jotta kuvio kuluu hitaammin ja renkaan käyttöikä kasvaa. Renkaan kuluessa 

                                                
1 Michelinin oma rengastesti (2015): Vetoauto, jossa 385/55 R 22.5 MICHELIN X MULTI F verrattuna vetoautoon, jossa 385/55 R 22.5 
MICHELIN XFA ENERGY AS. 
2
 Michelinin oma rengastesti (2014): Vetoauto, jossa 315/70 R 22.5 MICHELIN X MULTI Z verrattuna vetoautoon, jossa 315/70 R 22.5 

MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE. 
3 Michelinin oma rengastesti (2016): Vetoauto, jossa 315/70 R 22.5 MICHELIN X MULTI D verrattuna vetoautoon, jossa 315/70 R 22.5 
MICHELIN X MULTIWAY 3D XDE. 
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kuviopaloista tulee esiin uusia uria, jotka varmistavat turvallisen pidon ja vetokyvyn mitä 
erilaisimmissa sääolosuhteissa aina viimeistä kilometriä myöten.  

Kuviopaloissa on myös niin kutsuttuja Tower Pump -lamelleja. Ne ovat pieniä, putkimaisia 
leikkauksia, jotka poistavat kulutuspinnasta vettä pumpun tapaan märällä alustalla ja antavat 

lisäpitoa.  

Michelin X Multi D -renkaan runkorakenne perustuu POWERCOIL-teknologiaan. Se tarkoittaa, että 
rungossa käytetään uuden sukupolven kevyttä, mutta entistä jämäkämpää teräslankaa. Rengas on 

siten tukeva ja erittäin kestävä, vaikka sen paino on kevyempi. 

Michelin X Multi D on myös hiljainen rengas. Tiiviin ja jäykän kuviopalarakenteen lisäksi ääntä 
vaimentavat lähellä renkaan olka-aluetta sijaitsevat kumirivat. Ne vähentävät tehokkaasti niin sanottua 

urkupilli-ilmiötä, joka on suurin melua aiheuttava tekijä kulutuspinnassa.  

 

MICHELIN X MULTI T2 

Uusi Michelin X Multi T2 385/55 R 22.5 on perävaunuun tarkoitettu rengas lyhyiden ja 
keskipitkien kuljetusten kalustoon. Sen kilometritulos on jopa 20 prosenttia parempi kuin 
edeltäjällä4, joten kuljetusyrittäjälle kertyy merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa. 

Michelin X Multi T2 sopii käytettäväksi kaikenlaisilla kuljetusmatkoilla ajettavilla teillä. 
Renkaan kuviopinta perustuu Regenion-teknologiaan, joka pidentää renkaan käyttöikää. 
Kulutuspinnassa käytetään uutta kumiseosta, ja se on 6 mm leveämpi kuin edeltävässä 
renkaassa. Tämän teknologian etuna on maakosketusalan kasvaminen optimaaliseksi, mikä osaltaan 
hidastaa kuvion kulumista.  

Uuden renkaan kulutuspinnassa käytetään Regenion-teknologian lisäksi innovatiivista Carbion-kumiseosta, 
jonka ainesosat muodostavat kiinteän, tasapainoisen materiaalin. Carbion-kumiseos pidentää renkaan 
käyttöikää ja alentaa sen vierintävastusta, mikä vähentää polttoaineenkulutusta.  

Regenion-kuviopalat uusiutuvat kuluessaan. 3D-metallivalumenetelmällä niihin työstetään lisäuria, jotka 
tulevat esiin renkaan kuluessa. Näin rengas säilyttää pito-ominaisuutensa koko käyttöikänsä ajan 
vaihtelevissa ajo-olosuhteissa. Regenion-teknologia tehostaa myös kuvion vedenpoistoa märällä alustalla.  

 
 
 
 

Lisätietoja: 
Raskaan kaluston renkaiden myyntipäällikkö, Micheli n Nordic Suomi: Reijo Hirvonen 
Puhelin: 0400 462 814, s-posti: reijo.hirvonen@mich elin.com 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  Lotta Wrangle 
Puhelin: +46 72 250 07 40, s-posti: lotta.wrangle@michelin.com  

                                                
4 Michelinin oma rengastesti (2015): Vetoauto ja 3-akselinen puoliperävaunu, jossa 385/55 R 22.5 MICHELIN X MULTI T2 verrattuna 
vetoautoon ja 3-akseliseen puoliperävaunuun, jossa 385/55 R 22.5 MICHELIN X MULTI T2 
 


