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Michelin laajentaa RoadBib traktorinrenkaiden 
tuotevalikoimaa viidellä uudella rengaskoolla 

Michelin aloittaa vuoden 2021 lisäämällä RoadBib-traktorinrenkaiden 

valikoimaansa viisi uutta rengaskokoa. Uudet koot yli kaksinkertaistavat 

suositun traktorinrenkaan kokovalikoiman.  

Michelin RoadBib-renkaat esiteltiin vuonna 2018. Ne ovat ensimmäiset erityisesti yli 200 

hevosvoiman tehoisiin traktoreihin suunnitellut renkaat. Voimakkaiden traktoreiden osuus 

traktorikannassa on kasvanut, sillä ne soveltuvat mainiosti sekä työskentelyyn pellolla että usein 

toistuvaan ajoon tiellä. RoadBib-renkaat ovatkin kysyttyjä, sillä niiden ominaisuudet kuten vetokyky, 

kestävyys ja pitkä käyttöikä ovat erinomaisia ajoalustasta riippumatta.   

Uudet viisi rengaskokoa – 540/65 R 30, 650/60 R 34, 650/65 R 34, 650/65 R 42 ja 710/75 R 42 – 

kasvattavat RoadBib-sarjan valikoiman seitsemään eri kokoon. Uudet koot tulevat nyt markkinoille 

ja ovat saatavissa sekä jälki- että ensiasennusmarkkinoilla.  

Michelin RoadBib -renkaiden vahvat ominaisuudet sekä pelto- ja maatöissä että tieajossa 

perustuvat suurelta osalta niiden erityiseen pintakuvioon. Kuviossa on 52 kuviopalaa ja reunoiltaan 

kulmikas keskiripa, joka kasvattaa maakosketusalaa niin, että 40 prosenttia kulutuspinnasta on 

jatkuvasti kosketuksessa tiehen. Tämä on 60 prosenttia enemmän maakosketusalaa kuin RoadBib-

renkaita edeltäneillä MachXBIB-renkailla. RoadBibin innovatiivisen hybridipintakuvion ansiosta 

traktorin ajaminen on myös mukavampaa ja siirtymillä polttoainetta kuluu vähemmän.  

Hyvä rengas myös talvikeleillä 

Erityisesti meidän pohjoisilla leveysasteillamme on tärkeä etu, että RoadBib-renkaan hyvät 

ominaisuudet säilyvät erinomaisina myös talvisilla teillä. RoadBib eroaa tässä suhteessa 

merkittävästi tavanomaisesta traktorinrenkaasta. Hyvät talviominaisuudet johtuvat pinnan 

kuviomuodosta. RoadBib voidaan asentaa traktoriin myös nastoitettuna, jolloin pito- ja vetokyky ovat 

erinomaiset jäiselläkin tiellä. Tämä on huomattava etu varsinkin Suomessa, jossa traktoreita 

käytetään talvisin paljon erilaisissa tehtävissä kuten teiden ja katujen aurauksessa.  

–Michelin RoadBib -renkaista tuli suosittu rengasvalinta jo ensimmäisten kahden koon myötä 

vuonna 2018. Lisää kokoja onkin kaivattu, ja nyt rengas on saatavissa kaikkiaan seitsemässä eri 

koossa. Traktoreilla ajetaan nykyisin yhä enemmän sekä paikallis- että maanteillä – itse asiassa 

maatalous- ja työmaatraktorien käyttöajasta yli puolet kuluu siirtymillä. Se vastaa noin 80 prosenttia 

kokonaisajosuoritteesta. Tämä trendi koskee useita teholtaan erilaisia traktoreita, minkä takia 

RoadBib-sarjamme kattaa teholtaan 160:stä aina yli 400 hevosvoimaan sijoittuvat traktorit,  

tarkentaa Aage Boller, Michelin Nordicin maatalousrenkaiden tuotepäällikkö. 
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–Michelin RoadBib -renkaiden tärkeimmät edut verrattuna tavanomaisiin, 

vastaavassa käytössä oleviin traktorinrenkaisiin ovat  käyttömukavuus sekä karkeilla 

peltomailla että erilaisilla teillä, ja leveän ja tukevan pintakuvion antama tehokas pito- ja 

vetokyky sekä tarkka ohjautuvuus, Boller summaa ja jatkaa: - Suuri  maakosketusala, 

eli ajon aikana tien pintaan kosketuksessa olevan kumin määrä, parantaa 

käyttömukavuutta ja madaltaa vierintävastusta, minkä ansiosta polttoaineenkulutus 

siirtymäosuuksilla pienenee. Edistyksellisen kumiseoksen ansiosta RoadBib-renkaiden 

erinomaiset käyttöominaisuudet yhdistyvät pitkään käyttöikään ja taloudellisuuteen, mikä on 

Michelin-renkaiden tuotestrategian ytimessä tuoteryhmästä riippumatta.   

 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  

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