
 

Michelin  on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden edistämiseen kestävän kehityksen 
mukaisesti. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia sekä digitaalisia sovelluksia 
ajoneuvokalustojen hallintaan ja matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja 
sekä on-line että painettuina versioina. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 
170 maassa; henkilöstön määrä on yli 117 400. Michelinillä on 121 tuotantolaitosta 17 maassa sekä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä 
vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2017 Michelin valmisti 190 
miljoonaa rengasta. (www.michelin.com, www.michelin.fi) 
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Tire Technology International Awards 2019: 
MICHELIN “Vuoden rengasvalmistaja” 
 
Michelinille myönnettiin arvostettu “Vuoden rengasv almistaja” -palkinto 

Hannoverin Tire Technology Expo 2019 -näyttelyn yht eydessä järjestetyssä Tire 
Technology International Awards for Innovation and Excellence -seremoniassa. 
Kansainvälisen palkintolautakunnan jäsenistö koostu i 31 rengasalan asiantuntijasta 
ja yliopistotutkijasta. 

Palkinnolla lautakunta halusi antaa Michelinille 
tunnustuksen useasta viimeaikaisesta saavutuksesta 
tutkimuksen ja tuotekehityksen alueella. Näistä 
merkittävimpinä huomioitiin rengasvalmistajan toimenpiteet 
ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi, sen 
tuoteinnovaatiot sekä panostus käytettyjen renkaiden 
suorituskyvyn säilyttämiseen.  

TÜV SÜD -testilaitoksen rengasasiantuntija ja 
kilpailulautakunnan puheenjohtaja Klaus Baltruschat  
kommentoi tunnustusta seuraavasti: “Michelinin 
toimenpiteet ympäristömme hyväksi ovat viimeisten 12 
kuukauden aikana olleet aivan upeita: yhtenä hyvin 
harvoista ensiasennukseen toimittavista rengasvalmistajista 
se on sitoutunut vuoden 2048 kestävyystavoitteisiin. Michelin on määrätietoisesti ajanut markkinoita kohti 
kestävää kehitystä edistäviä toimintamalleja ja innovaatioita, kuten yhtymän kehittämä mikronoitu kumipulveri ja 
älykäs kulutuspintakuvio, joka mahdollistaa renkaan hyvän suorituskyvyn vielä lähes loppuun kuluneenakin. 
Nämä ovat vain pari esimerkkiä Michelinin innovaatioista.” 

Michelin-yhtymän tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Pierre Robert  totesi kiitospuheessaan: Rengasteollisuus on 
äärimmäisen kilpailtu ala, ja on suuri kunnianosoitus saada vastaanottaa arvokas Tire Technology International 
“Vuoden rengasvalmistaja” -palkinto. Innovaatio on ollut Michelinin menestyksen ytimessä jo yli 125 vuotta. 
Tämä hieno tunnustus on osoitus pioneerityön perinnöstä, jota vaalivat Michelinin tutkimus- ja 
tuotekehityskeskuksen yli 6000 asiantuntijaa ympäri maailman.”  

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

 


