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Michelin hakee kasvua  

investoimalla vetykäyttöisiin kuljetusmuotoihin 

 

Ranskalainen rengasvalmistaja Michelin laajentaa toimintaansa  kehittämällä 

päästöttömiä ratkaisuja liikenteen käyttövoimaksi.  Michelinin historia 

innovatiivisena rengasvalmistajana on jatkunut jo 125 vuoden ajan.    Nyt yhtiö 

investoi rengasvalmistuksen ohella tulevaisuuden uusiin kasvualueisiin. Niistä 

tärkeimmäksi nousee vety ja polttokennoteknologia liikenteen käyttövoimana.    

Vuoden 2019 aikana Michelin investoi yhdessä autonosavalmistaja Faurecian kanssa 140 

miljoonaa euroa Symbioon. Symbio on kunnianhimoinen joint venture -yritys, joka rakentaa 

tänä vuonna Euroopan suurimman polttokennoja valmistavan tehtaan Ranskaan, Lyonin 

kupeessa sijaitsevaan Saint-Fonsiin. Symbion tavoitteena on kasvaa yhdeksi maailman 

johtavista polttokennojärjestelmien valmistajaksi paitsi autoihin, myös veneisiin ja muihin 

kuljetusvälineisiin. 

• Olemme tutkineet polttokennoteknologiaa jo runsaan 15 vuoden ajan, kertoo    

Peyman Sabet, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Michelin Pohjois-Eurooppa. 

Tavoitteenamme on laajentaa tuotantoa valmistuskustannusten vähentämiseksi. 

Toimimme läheisessä yhteistyössä Faurecian kanssa, jotta yhteinen tytäryhtiömme 

Symbio kehittyisi johtavaksi polttokennojärjestelmien toimittajaksi. Tarkoituksena on 

saavuttaa 12 prosentin markkinaosuus ja 1,4 miljardin euron vuotuinen liikevaihto 

vuoteen 2030 mennessä.  

Visio kestävään kehitykseen perustuvasta liikkuvuudesta 

Michelin ja Faurecia jakavat proaktiivisen tavan reagoida aikamme haasteisiin ja suosivat 

siksi kokonaisvaltaisia teknisiä ratkaisuja, joissa yhdistyvät ihmisten ja yhteiskunnan tarpeet 

sekä ekologinen kestävyys ja ilmastonmuutosta rajoittava vaikutus. Kehittäessään 

päästöttömiä polttokennojärjestelmiä Symbio hyötyykin Michelinin ja Faurecian 

asiantuntemuksesta, mikä vauhdittaa yrityksen kasvua. 

Symbio kehittää tällä hetkellä neljännen sukupolven polttokennojärjestelmäänsä. Yritys 

työllistää 250 henkilöä ja tähtää 20 000 polttokennon tuotantokapasiteettiin vuonna 2025. 

Menestystä ensiasennuksissa  

Lupaavaa menestystä on saatu StackPack S -järjestelmällä, joita on vuodesta 2019 

ensiasennettu Renault’n kahteen vetykäyttöiseen automalliin, Kangoo Z.E Hydrogen ja 

Master Z.E Hydrogen. Symbio varustaa myös PSA-yhtymän ensimmäisen vetykäyttöisen 

hyötyajoneuvokaluston StackPack-järjestelmällä. PSA tuo vielä kuluvan vuoden aikana 

markkinoille uusia, yritysasiakkaille tarkoitettuja vetykäyttöisiä malleja. Symbio tekee 

useassa projektissa yhteistyötä autonvalmistajien kanssa, jotta uudet, innovatiivisilla ja 

tehokkailla polttokennomoottoreilla varustetut mallit saadaan nopeammin markkinoille.  
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MissionH24 - kestävyystesti Le Mansissa 

Michelin, Faurecia ja Symbio haluavat saada tuloksia myös autourheilussa. Niinpä ne ovat 

pääsponsoreina mittavassa MissionH24 -ohjelmassa, jonka puitteissa Symbio saa 

demonstroida millaista huippusuorituskykyä vetyteknologialla saavutetaan maailmankuulun 

Le Mansin 24 tunnin endurance-ajojen ankaralla radalla. Symbio kehittää ja testaa 

polttokennojärjestelmää sveitsiläisen kilpa-autonvalmistaja GreenGT:n Le Mans Prototype 

eli LMP-kilpurissa. Kilpurin sähkömoottori, vaihteisto ja akku tulevat GreenGT:ltä. Symbion 

panostus moottoriurheiluun tarkoittaa myös, että se osallistuu kestävyysajoihin H24Racing-

kilpatiimin kanssa. Vuodesta 2024 alkaen vetysähköautoilla tulee olemaan oma 

prototyyppiluokkansa Le Mansin 24 tunnin endurance-ajoissa. 

Symbion StackPack-järjestelmä  

Symbio valmistaa tavaramerkillä Symbio StackPack® System polttokennojärjestelmiä, joissa 

käytetään eri ajoneuvokategorioille tehon ja energiantarpeen mukaan suunniteltuja, 

esivalidoituja avainkomponentteja: 

• S-versio tuottaa 7-40 kW tehon ja on tarkoitettu kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja 

pakettiautoihin  

• M-versio tuottaa 40-80 kW  sopii kookkaampiin kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja antaa 

lisää tehoreserviä suuremmille pakettiautoille, huolintaliikkeiden kalustolle ja 

kaupunkimaastureille 

• L-versio tuottaa 80 kW-0,5 MW ja on suunniteltu kevyisiin kuorma-autoihin ja isoihin, 

painaviin henkilöautoihin    

Kuvia ja lisätietoa: www.news.michelin.com – Taustaa ja kysymyksiä & vastauksia liitteessä.  

 

Alansa johtavana yrityksenä Michelin on sitoutunut edistämään asiakkaidensa kestävää liikkumista kehittämällä ja toimittamalla 

renkaita eri tarpeisiin ja eri käyttövoimilla toimiviin ajoneuvoihin sekä tarjoamalla palveluita ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevia 

ratkaisuja. Michelin toimittaa myös innovatiivisia digitaalisia palveluita kuten karttoja ja oppaita täydentämään matkailun rikastavia 

kokemuksia. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa. Kaupallista, teollista ja T&K -toimintaa yhtymällä 

on yhteensä 170 maassa ja sen henkilöstön määrä on yli 123 600 koko maailmassa. Vuonna 2020 Michelin valmisti 170 miljoonaa 

rengasta 71 tuotantolaitoksessaan.  Lisää tietoa saa verkkosivustoltamme www.michelin.com tai www.michelin.fi 
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