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Michelin rakentaa ruotsalaisteknologiaan perustuvan   
renkaiden täyskierrätyslaitoksen Chileen 

Michelin rakentaa ensimmäisen rengaskierrätyslaitok sensa yhteishankkeena 1 
ruotsalaisen Scandinavian Enviro Systems AB:n kanss a. Hanke merkitsee 
innovatiivista teollista läpimurtoa renkaiden kierr ätyksessä: Scandinavian 
Enviro Systemsin patentoima teknologia tekee mahdol liseksi loppuun 
käytettyjen renkaiden sataprosenttisen uusiokäytön.  Hanke on myös osoitus 
Michelinin kasvavasta panostuksesta kestäviin, kier rätettäviin materiaaleihin.  

Michelinin ensimmäinen, moderni kierrätyslaitos rakennetaan Antogafastan alueelle Chileen yhteistyössä 
Scandinavian Enviro Systemsin kanssa. Ruotsalaisyritys on patentoinut teknologian, joka mahdollistaa 
nokimustan (hienojakoisen hiilipulverin), öljyn, teräksen, pyrolyysiöljyn (bioöljy) ja kaasun hyödyntämisen 
kierrätettävistä renkaista. Rakennettavan kierrätyslaitoksen vuosittainen kierrätyskapasiteetti tulee olemaan 
30 000 tonnia renkaita, mikä vastaa 60 prosenttia kaikista loppuun käytetyistä renkaista Chilessä. 

Rakennustyöt Chilessä aloitetaan tänä vuonna ja tuotannon suunnitellaan alkavan vuoden 2023 aikana. 
Investointi laitokseen on lähes 25 miljoonaa euroa, ja sen ansiosta innovatiivinen kierrätysmenetelmä 
edistää kiertotalouden kasvua. 

Kierrätettävät renkaat kerätään suoraan asiakkaiden varastosta ja kuljetetaan käsiteltäviksi 
kierrätyslaitokseen. Scandinavian Enviro Systemsin teknologia mahdollistaa kaiken renkaissa olevan 
materiaalin uusiokäytön. Tarkoitus on käyttää 90 prosenttia kierrätetystä materiaalista erilaisiin 
kumipohjaisiin tuotteisiin kuten uusiin renkaisiin, kuljetushihnoihin ja tärinää vaimentaviin tuotteisiin. Loput 
kymmenen prosenttia käytetään lämmön- ja voimantuotantoon laitoksen omaan tarpeeseen.  

Michelinin uusi kierrätyslaitos antaa rengasvalmistajalle mahdollisuuden tarjota kokonaisvaltainen 
kierrätysmenetelmä alkaen loppuun käytettyjen renkaiden keräämisestä ja kuljettamisesta 
kierrätyslaitokseen aina niiden kaikkien materiaalien käyttämiseen uusien tuotteiden valmistuksessa.  

– Yhteishankkeemme ansiosta Scandinavian Enviro Systemsin kanssa voimme pian tyytyväisinä 
esitellä yhtymän ensimmäisen renkaiden sataprosenttista kierrätystä toteuttavan laitoksen, sanoo 
Sander Vermeulen , Vice President, Marketing & Business Development, Strategy and New 
Business for the High-Tech Materials business line. Kierrätyslaitos on alan innovatiivinen 
merkkipaalu, ja tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen liiketoimintaan. Keskustelemme parhaillaan 
pitkäaikaisesta sopimuksesta chileläisten kaivosyhtiöiden kanssa. Laajentamalla Scandinavian 
Enviro Systemsin patentoimaa teknologiaa voimme tarjota kaivosyhtiöille ratkaisun, joka auttaa 
niitä saavuttamaan ympäristötavoitteensa ja edistämään kiertotaloutta.  
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1 Sopimus tulee voimaan Scandinavian Enviro Systemsin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttyä sen.  
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Uuteen rengaskierrätyslaitokseen investoiminen on osa Michelinin pyrkimystä hyödyntää 
kasvavassa määrin kestäviä materiaaleja renkaissa. Koska tämän toteuttaminen nopeassa 
tahdissa vaatii uusia yhteistyön muotoja, Michelin asemoituu yhdistäväksi voimaksi 

kehittääkseen innovatiivisia teknisen alan yhteishankkeita. Näiden hankkeiden päämääränä on 
luoda ja kehittää paitsi renkaiden, myös muovijätteen kierrätysjärjestelmiä.  

 

 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:   
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