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MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ tuo uutta työtehoa työmaille 
 
MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ on uusi työmaarengas niveldumppereille.  
Se on kehitetty parantamaan pitoa, joustavuutta ja työtehoa 
kaikentyyppisillä suurilla työmailla.  
 
Uudesta renkaasta on alkuun saatavilla kaikkein yleisin koko 29.5 R25. Lisää kokoja tulee 
saataville myöhemmin. Tämä rengas korvaa vaiheittain edeltäjänsä MICHELIN X-SUPER 
TERRAIN -renkaan. 
 
Niveldumppereita käytetään kaivoksissa, louhoksilla ja maanrakennustöissä sekä moottori- ja 
rautateiden ynnä muussa infrastruktuurin rakentamisessa. Tämäntyyppiset työt ovat jatkuvassa 
kasvussa maailmalla, ja niveldumpperit ovat näillä työmailla avainasemassa. Ne kantavat 20-50 
tonnin kuormia ja niiden on oltava monikäyttöisiä kaikissa olosuhteissa. Niiden on pystyttävä 
kuljettamaan mitä erilaisimpia materiaaleja kaikissa työmaaoloissa riippumatta säästä ja 
vuodenajasta.  
 
- Juuri näillä äärimmäisen vaativilla työmailla nousee renkaiden kestävyys, vetokyky ja joustavuus 
ratkaisevaan asemaan, tietenkin yhdessä niitä käyttävien työkoneiden luotettavuuden ja tehon 
kanssa, sanoo Juha Immonen, joka vastaa MICHELIN-maansiirtorenkaiden  myynnistä 
Suomessa.   
 
MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ tarjoaa kolme merkittävää etua: 
 
• Parantunut työskentelyvarmuus ja –turvallisuus: MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ -renkaan 
kulutuspinta ja sivut on entistä paremmin suojattu vaurioilta. Siksi rengasrikkoja tulee vähemmän, 
ennakoimattomia työnseisauksia jää pois ja työskentely tehostuu.   
 
• Parempi kustannustehokkuus: MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ on käyttöiältään jopa 15 
prosenttia edeltäjäänsä pitkäikäisempi, sillä sen runko on erikoisvahvistettu ja kulutuspinnassa on 
käytetty uudenlaista, kestävämpää kumiseosta, vaikka kuviopinta on samanlainen kuin 
edeltäjässä. Renkaassa käytetään 0,5 baria suurempaa täyttöpainetta, minkä ansiosta se kuluu 
hitaammin. Rengasrunko valmistetaan uusinta C2-teknologiaa hyödyntäen, ja sen etuna on 
pienempi lämmönkehitys rungossa. Tämä puolestaan myötävaikuttaa renkaan pidempään 
käyttöikään.  
 
• Vähemmän ympäristökuormitusta: MICHELIN X-SUPER TERRAIN+ on kehitetty käyttäen 
uusinta teknologiaa, jolloin raaka-ainetta kuluu vähemmän ja siten kierrätykseen joutuu 
vähemmän materiaalia. Myös renkaan pitkä käyttöikää vähentää ympäristökuormitusta, sillä 
rengasmenekki on pienempi kussakin työmaaprojektissa. Edelleen, MICHELIN X-SUPER 
TERRAIN+ soveltuu erinomaisesti sekä korjattavaksi että pinnoitettavaksi.  
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