
 

Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän 
kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia 
liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja 
ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on 
paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 111 700. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä 
tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja 
Aasiassa. Vuonna 2016 Michelin valmisti yhteensä 187 miljoonaa rengasta.  
 (www.michelin.com, www.michelin.fi) 
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Micheliniltä uusi ilmaton radiaalirengas 

Michelin X-Tweel on uusi ilmaton radiaalirengas liu kuohjattuihin kuormaajiin ® 

X® TWEEL® SSL 
LUFTLÖST RADILDÄCK 
Michelin X Tweel on ilmaton radiaalirengas, joka sopii moneen 
käyttöön erityyppisillä  alustoilla. Uusi rengas tulee markkinoille 

kahdella eri pintakuviolla, joista Hard Surface Traction -malli on 
erittäin kestävä kovalla, päällystetyllä alustalla. 
 
Ilmattoman renkaan  käyttäminen perinteisen ilmatäytteisen renkaan 
sijasta tuo useita etuja:  
 
• Vaivattomuus - Michelin X Tweel on ainoa kokonaisratkaisu, 

joka täysin korvaa renkaan, vanteen ja venttiilin yhdistelmän. 
Sen kiinnittämiseen ei tarvita asennuskoneita ja -työkaluja. Kun 
ilmaton rengas on pultattu paikoilleen, se on valmis käyttöön eikä 
rengaspaineita  
tarvitse tarkkailla. 

 
• Tehokasta ja mukavaa - Työn tuottavuus paranee Michelin X Tweel -renkailla, sillä ne ovat 

erittäin vakaat, joten työskentely on nopeampaa ja koneen käyttömukavuus on parempi. 
Kuljettajan väsyminen on vähäisempää, joten työteho kasvaa. Michelin X Tweelin 
maakosketusala on tasainen, ja renkaan käyttöikä on kaksi, jopa kolme kertaa pidempi kuin 
ilmatäytteisen renkaan, jolla on sama pintakuvio. Rengas ei myöskään pompi epätasaisella 
alustalla kuten ilmatäytteinen rengas, sillä Michelin X Tweelin säteittäiset polyuretaanipuolat 
siirtävät energiaa erittäin tehokkaasti.  

 
• Ei seisonta-aikoja - Michelin X Tweel toimii kuten ilmatäytteinen rengas, mutta renkaan 

puhkeamisesta johtuvien seisonta-aikojen riski on poissa.  
 
8-reikäinen vahvistettua terästä oleva rengasnapa kiinnittyy helposti kaikkiin standardiluokan liukuohjattuihin 
kuormaajiin. Renkaan kulutuspintakuvio on syvä ja avoin; se puhdistuu tehokkaasti ja antaa erinomaisen 
vetotehon. Kulutuspinnan alla olevan paksun aluskumin ansiosta renkaan voi pinnoittaa yhä uudelleen. 
 
0-asteiset vyökerrokset ja patentoitu ComposiCoil™-rakenne antavat renkaalle hyvän sivuttaisjäykkyyden sekä 
ainutlaatuisen vaurion- ja iskunkestävyyden.  
 
Erittäin kestävät polyuretaanipuolat kantavat raskaan kuorman ja vaimentavat iskuja. Ne siirtävät energiaa 
tehokkaasti ja tasoittavat kulkua, joten kuormaaja ei pompi renkaan osuessa töyssyyn.  
 
 
 
Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  Lotta Wrangle, puh.: +46 72 250 07 40,  
S-posti: lotta.wrangle@michelin.com 
 


