
 

 

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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Uusi MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R – kadulle ja rada lle 

Michelin Pilot Sport Cup 2 R (R = Racing) on katula illinen ultra-high 
performance -rengas, jonka Michelin on kehittänyt e rityisesti kokeneiden 
rata-ajon harrastajien tarpeisiin. Renkaan innovati ivinen muotoilu ja 

kilparenkaista tutut tekniset ratkaisut antavat kul jettajalle mahdollisuuden 
yltää parhaisiin kierrosaikoihin ja nauttia loistav ista ajo-ominaisuuksista. 

Michelin Pilot Sport Cup2 R on suunniteltu nopeaan rata-ajoon erityisesti kuivalla 
päällysteellä. Se on erittäin tarkasti ohjautuva ja antaa mahdollisuuden ajaa tiukat 

kaarteet hyvin suurilla nopeuksilla, mikä parantaa kierrosaikoja. Osoituksena tästä 
ovat Michelinin sisäiset testiajot Nardon radalla Italiassa, joissa Michelin Pilot Sport 
Cup 2 R renkailla varustettu Porsche 911 GT2 RS sai 2,9 sekuntia (0,5 sekuntia 
kilometriä kohden) paremman kierrosajan kuin sama auto Michelin Pilot Sport Cup 2 
renkailla. Yhtä suureen kierrosajan parannukseen näillä renkailla olisi vaadittu noin 
30 prosenttia lisäystä moottorin tehoon. 

Toinen osoitus uuden renkaan potentiaalista saatiin 20. huhtikuuta 2018 
Nürburgringin legendaarisella  Nordschleife-radalla, missä Porsche 911 GT3 RS 
suoritti 20,6 kilometriä pitkän kierroksen alle seitsemässä minuutissa Michelin Pilot 
Sport Cup 2 R -renkailla. Katulaillisilla renkailla tämä on nopeusennätys, jonka tekevät mahdolliseksi uudessa 
renkaassa käytetyt Michelinin kilparengaskumiseokset. 

Michelin Pilot Sport Cup 2 R -renkaiden uudenlainen pintakuvio on suunniteltu kuiviin olosuhteisiin. Renkaan 
ulkoreunan olka-alueella kuviopalojen määrää on vähennetty ja kulutuspinnan kapeat keskiurat ovat lähempänä 
toisiaan. Sen ansiosta kuviopalat ovat nyt jäykempiä, ja niiden ote ajopintaan säilyy tasaisena. Lisäksi renkaan 
kosketusala on lähes 10 prosenttia suurempi. Kulutuspinnan ratkaisut parantavat entisestään renkaan 
täsmällistä ajettavuutta. Michelin Pilot Sport Cup2 R -renkaiden avulla huipputehokkaan urheiluauton koko 
potentiaali on käytettävissä radalla.  

Michelin Pilot Sport Cup 2 R on alkuun valittavissa optiona Porsche 911 GT2 RS ja Porsche 911 GT3 RS -
malleihin rengasko’oissa 265/35 ZR20 (99Y) ja 325/30 ZR21 (108Y). 

Renkaat ovat nyt myynnissä jälkimarkkinoilla. Ensiasennukseen on tulossa lisää hyväksyntiä. 
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