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Uusi MICHELIN PRIMACY 4 

Turvallista ajoa kuvionsyvyyden viimeisiin millimet reihin 
saakka. Michelin Primacy 4 tulee Suomessa  
kesärengasmarkkinoille tänä keväänä.  

Michelin esitteli uuden Primacy 4 -renkaan Frankfurtin IAA-autonäyttelyssä 
viime syksynä. Renkaan ominaisuudet ovat kolmevuotisen tuotekehitystyön 
kiitettävä tulos: Michelin Primacy 4 on erittäin suorituskykyinen rengas varsinkin 
märillä tienpinnoilla – mutta ei ainoastaan uutena, vaan aina siihen saakka, kun 
kuviopinta on kulunut lakisääteiseen 1,6 mm:n minimisyvyyteen. Uuden renkaan 

suorituskyky säilyy tasaisen korkeana sen käyttöiän loppuun saakka.  

Michelin Primacy 4 -renkaassa on hyödynnetty uusimman sukupolven 
elastomeerejä, joiden ansiosta renkaan pito märillä tienpinnoilla on aivan 
erityisen hyvä. Lisäksi pitoa parantaa uusi pintakuvio, joka on entistä 
kulmikkaampi, mutta ei yhtä jyrkkäteräinen kuin edeltäjässä. Tämä muotoilu 
poistaa paremmin vettä silloinkin, kun rengas on kulunut. Michelin Primacy 4 
vakuuttaa erinomaisilla jarrutusominaisuuksillaan märällä tienpinnalla - niin 
uutena kuin kuluneenakin.  
 
Kilpailevien rengasmerkkien kanssa tehdyssä vertailukokeessa, jossa 
rengaskokona oli 205/55 R16 91V, osoittautui, että uuden Michelin Primacy 4 -
renkaan jarrutusmatka oli keskimäärin 0,9 metriä lyhyempi1. Kun koe uusittiin 
kuluneilla renkailla, oli Michelin Primacy 4:n jarrutusmatka peräti 2,8 metriä 
lyhyempi kuin kilpailijoiden keskimääräinen jarrutusmatka2. 

Uudesta Michelin Primacy 4 -renkaasta on helpompaa todeta sen kulumisaste. 
Renkaan olka-alueella olevan kulumisvaroittimen osoittajan lisäksi Michelin 
Primacy 4:n kuvionpohjassa on Michelin-merkintä, mikä helpottaa 
kulumisvaroittimen paikantamista, jolloin kulumisaste on kätevästi luettavissa.  

  

                                                
1 Kuluneilla renkailla tarkoitetaan tässä renkaita, joiden kuvionsyvyys on 2 mm. Sekä uudet että kuluneet  205/55 R16 91V MICHELIN 
PRIMACY 4-renkaat ylittävät Euroopassa määritellyn pidon alarajan märällä tienpinnalla, R117.  
2 TÜV:n Michelinin tilauksesta tekemä jarrutuskoe märällä tienpinnalla kesä-heinäkuussa 2017. Jarrutusmatka mitattiin nopeudesta 80 - 20 
km/h ja koeautona oli VW Golf 7. Rengaskoko oli 205/55 R16 91V ja MICHELIN PRIMACY 4 -rengasta verrattiin seuraaviin kilpailijoihin: 
BRIDGESTONE TURANZA T001 EVO; CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5; DUNLOP BLURESPONSE ; GOODYEAR EFFICIENT 
GRIP PERFORMANCE ; PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. 
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DEKRA Test Centerin kulumiskestävyyttä mittaavissa kokeissa 
osoitettiin, että Michelin Primacy 4 kestää keskimäärin 18 000 

kilometriä kilpailijoitaan pidempään3. Tämä tulos vahvistaa, että 
uusi rengas säilyttää suorituskykynsä loppuun saakka. Michelin 

Primacy 4 on konkreettinen osoitus Michelinin tuotestrategian 
pätevyydestä: kuluttajan on voitava luottaa siihen, että hänen 
renkaansa ovat turvalliset ja suorituskykyiset aina kesärenkaille 
säädettyyn 1,6 millimetrin kuvionsyvyyteen saakka.  

 

Michelin Primacy 4 on markkinoilla tammikuusta 2018 alkaen ja tarjonta kattaa 64 rengaskokoa.  

7 rengaskokoa i15” 

17 rengaskokoa 16” 

30 rengaskokoa 17” 

10 rengaskokoa 18” 

 

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

                                                
3 DEKRA TEST CENTERin Michelinin tilauksesta tekemä vertailukoe kesä-heinäkuussa 2017. Rengaskoko oli 205/55 R16 91V ja 
testiautona oli  VW Golf 7. MICHELIN PRIMACY 4 -rengasta verrattiin seuraaviin kilpailijoihin: BRIDGESTONE TURANZA T001 EVO ;  
CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5 ; DUNLOP BLURESPONSE ; GOODYEAR EFFICIENT GRIP PERFORMANCE ; PIRELLI 
CINTURATO P7 BLUE. Kestävyyskoe ajettiin normaaleissa ajo-olosuhteissa (D50) 10 000 km:n matkalla; mittausten tulokset ekstrapoloitiin 
1,6 millimetrin kuvionsyvyyteen kokonaiskestoiän määrittämiseksi.   

 


