
 

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 digitaalisia sovelluksia 
ajoneuvokalustojen hallintaan ja matkailuun. Michelin tunnetaan myös matkaoppaistaan, hotelli- ja ravintolaoppaistaan sekä kaupunki- ja 
tiekartoistaan. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; 
henkilöstön määrä on yli 127 000. 67 rengastuotantolaitoksessaan Michelin valmisti vuonna 2019 yhteensä 190 miljoonaa rengasta. 
Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaa teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 
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LEHDISTÖTIEDOTE 

Helsinki, 3. maaliskuuta 2021 

 Uusi Michelin ePrimacy: 
Saatavissa rengasliikkeistä maaliskuun alusta 

Michelin esitteli rengasteknologian uutta aikakautt a edustavan ePrimacy-
renkaansa auto- ja liikennetoimittajille loppusyksy llä 2020. Maaliskuun 1. 

päivästä lähtien uusi rengas on myynnissä hyvin var ustetuissa rengasliikkeissä 
ympäri maan. Michelin ePrimacy on kestävä, taloudel linen ja turvallinen rengas 
henkilöautoihin ja katumaastureihin toimivatpa ne p olttomoottorilla tai sähköllä.  

Huipputekniikkaa sisältävän Michelin ePrimacy -renkaan vierintävastus on luokkansa matalin1, joten rengas 
kuormittaa ympäristöä entistä vähemmän ja on käytössä taloudellinen. Tämä pätee sekä polttomoottorilla 

että sähköllä toimiviin autoihin: polttoaineen säästö 100 kilometrillä on noin 0,2 litraa, ja sähköautolla 
toimintamatka kasvaa noin seitsemän (7) prosenttia2. Samaan aikaan renkaassa yhdistyvät Michelinille 
tunnusomaiset ominaisuudet: korkealuokkainen turvallisuus, mainio pito ja kestävyys. 

Matalan vierintävastuksensa ansiosta Michelin ePrimacy sijoittuu kärkeen Euroopassa myytyjen 
henkilöautonrenkaiden energiatehokkuuden tilastossa. Lisäksi siinä yhdistyvät poikkeuksellisen hyvin matala 
vierintävastus ja erinomainen märkäpito:  näiden ominaisuuksien suhdeanalyysissä vain alle yksi (1) prosentti 
kaikista renkaista saa huipputuloksen, jossa yhdistyvät A-sijoitus vierintävastuksesta ja A- tai B-sijoitus pidosta 
märällä tienpinnalla3.  

Yhtymän tuotestrategian mukaisesti Michelin ePrimacy tarjoaa turvallista ja korkeatasoista suorituskykyä koko 
käyttöikänsä ajan. Vielä 30 000 kilometrin jälkeen rengas täyttää eurooppalaisessa R117 -standardissa uusille 
renkaille määritetyt vaatimukset jarrutustestissä märällä tienpinnalla.  

Tulevien rengassukupolvien kehitykselle tien avaava Michelin ePrimacy on hiilineutraali (CO2) ostettaessa. Se 
on myös maailman ensimmäinen rengas, jolla on ympäristötuoteselostus (EPD, Environmental Product 
Declaration) osoituksena siitä, että tuotteen ympäristövaikutukset minimoiva elinkaarianalyysi on sisältynyt 
osana renkaan suunnitteluun. 

Kaikkiaan Michelin ePrimacy tulee vuoden 2021 aikana markkinoille 58 rengaskoolla 15-tuumaisista  
20-tuumaisiin. Uutuusrengas sopii kaikkiin markkinoiden suosituimpiin automalleihin.  

 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:   

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

 
1 Michelinin Applus Idiadalta tilaamat koneistetut vierintävastustestit uusilla renkailla kesäkuussa 2020 ja 2 mm kuvionsyvyyteen 
karhennetuilla renkailla elokuussa 2020. Testeissä verrattiin Michelin ePrimacy 205/55 R16 91V rengasta uutena (5,58 kg/t) ja kuluneena 
(5,13 kg/t) seuraaviin renkaisiin: Michelin Primacy 4 (uutena 7.74k g/t & kuluneena 6.25 kg/t) ; Bridgestone Turanza T005 (uutena 7.17 
kg/t & kuluneena 5.81 kg/t) ; Continental EcoContact 6 (uutena 6.39 kg/t & kuluneena 5.49kg/t) ; Continental Premium Contact 6 (uutena 
8,93kg/t & kuluneena 6,94 kg/t) ; Dunlop BluResponse (uutena 7.97 kg/t & kuluneena 5.54 kg/t) ; GoodYear Efficient Grip 2 (uutena 7.01 
kg/t & kuluneena 5.38 kg/t) ; Pirelli Cinturato P7 Blue (uutena 6.96 kg/t & kuluneena 6.30 kg/t) ; Pirelli Cinturato P7 (uutena 8.79 kg/t & 
kuluneena 6.97 kg/t).  
2 Uutena Michelin ePrimacy tuottaa keskimäärin 2 kg/t vähemmän vierintävastusta kuin sen kilpailijat, mikä vastaa 0,2 l pienempää 
polttoaineenkulutusta per 100 km. Sähköautolla (VW e.Golf). pienempi vierintävastus vastaa toimintasäteen kasvua 7 prosentilla.  
Käytön aikana (35 000 km) Michelin ePrimacy tuottaa keskimäärin 1,5 kg/t vähemmän vierintävastusta kuin kilpailijat, mikä vastaa n. 100 
€ pienempiä polttoainekuluja ja jopa 174 kg vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Laskelmat perustuvat uudella ja 2 mm kuvionsyvyyteen 
karhennetulla renkaalla laboratoriossa saatujen koetulosten keskiarvoihin. Polttoaineen hinta laskelmissa oli 1,46 €/l. 
3 Perustuu henkilöauton kesärenkaiden näiden ominaisuuksien suhdeanalyysiin Lizeon kesäkuun 2020 tietokannasta. 


