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MICHELIN Pilot Super Sport uusiin Volvo Polestar -m alleihin 
 
Kaikki uudet Volvo S60 ja V60 Polestar –mallit, jot ka tulevat myyntiin 
kesäkuussa 2014 neljällä mantereella ympäri maailma a, toimitetaan asiakkaille 
varustettuina 245/35 R 20 MICHELIN Pilot Super Spor t ultra-high performance –
renkailla.  
 
Talvirenkaaksi Volvon näihin malleihin suositellaan markkinoista riippuen joko eurooppalaistyyppistä 
MICHELIN Pilot Alpin 4 tai pohjoismaista MICHELIN X-Ice North 3 -rengasta. 
 
Volvo Polestar Edition on Volvon kaikkien aikojen nopein sarjavalmisteinen auto. 6-sylinterinen T-6 –
moottori 350 hevosvoimineen antaa sille todellisen urheiluauton voimat: kiihtyvyys 0-100 km/h on 4,9 
sekuntia. 
 
MICHELIN Pilot Super Sport on Michelinin ultra-high performance –katurengas, joka on 
ensiasennusrenkaana jo useassa muussakin maailman nopeimmista urheiluautoista. Renkaan kehitystyö 
perustuu ratakilpailuissa kuten Le Mans 24H kerättyyn kokemukseen ja tietoon. Le Mans 24 Hours –
kilpailun voittaja-autoissa on ollut Michelin –renkaat yhtäjaksoisesti jo 16 vuoden ajan! 
 
� MICHELIN Pilot Super Sport –rengas perustuu Michelinin Total Performance –tuote-strategiaan, mikä 
tarkoittaa, että renkaassa yhdistyvät hyvä pito sekä märällä että kuivalla alustalla, turvallisuus ja pitkä 
käyttöikä, sanoo Anders Svensson, Volvon ensiasennusohjelman asiakkuuspäällikkö Micheliniltä.  – Juuri 
tätä kokonaisvaltaista suorituskykyä Volvo haluaa uusien urheiluautojensa renkailta. 
 
Näin korkea suorituskyky perustuu suoraan kilparengasteknologiaan, jota hyödynnetään MICHELIN Pilot 
Super Sport –renkaiden valmistuksessa. Teknologiaan sisältyy erityisesti kolme ratkaisua, jotka takaavat 
huipputason urheilullisen suorituskyvyn. 
 
ARMIDIKUITU KULUTUSPINNASSA 
Aramidi on erittäin tiheärakenteinen ja sitkeä kuitu, jonka vetomurtolujuus on korkea. Siksi sitä käytetään 
tyypillisesti lentokone- ja  avaruusteollisuudessa. Lisäksi se on kevyt materiaali, ja ominaisuuksiensa 
ansiosta se on viisi kertaa kestävämpää kuin saman painoinen määrä teräskuitua. Aramidikuitu renkaan 
kulutuspinnassa antaa luotettavaa vakautta, sillä se sietää hyvin keskipakoisvoimien painetta ja jakaa ne 
tasaisemmin renkaaseen. Tämä tekee myös renkaiden olka-alueen vakaammaksi.   
 
BI-COMPOUND KUMISEOS 
Myös kumiseos perustuu alunperin kilparenkaisiin kehitettyyn teknologiaan. Bi-Compound –seosta eli 
kaksoiskumiseosta käytetään renkaan kulutuspinnassa Ulkosivun puoleisen osan kumiseos on 
hiilikuituvahvisteista, minkä ansiosta se on äärimmäisen kestävää suurilla ratanopeuksilla kierros 
kierroksen jälkeen.  Kulutuspinnan sisäsivun puoleisen osan kumiseos on pehmeämpää. Se on optimoitu 
parasta mahdollista pitoa varten ja se antaa renkaalle lujan ja tasaisen otteen niin märästä kuin 
kuivastakin ajopinnasta. 
 
VARIABLE CONTACT PATCH 2.0 
Variable Contact Patch tarkoittaa mukautuvaa kosketusalaa. Tämä teknologia on tullut mahdolliseksi 
alkujaan lentokone- ja autoteollisuutta varten kehitettyjen edistyksellisten digitaalisten simulaatio-
ohjelmien ansiosta. Renkaan reagointi ajopintaan on näin onnistuttu analysoimaan yksityiskohtaisesti, ja 
sen tuloksena suunniteltu renkaan rakenne tasoittaa renkaaseen kohdistuvat voimat siten, että vaikka 
maakosketusalan muoto muuttuu, pysyy maakosketuksessa olevan kumin määrä samana ajettiinpa sitten 
suoraan tai tiukoissa kaarteissa. 
 
MICHELIN Pilot Super Sport –renkaan valinnasta ensiasennusrenkaaksi sanoo Volvo S60 ja V60 
Polestar –projektin johtaja Henrik Fries: � MICHELIN Pilot Super Sport sopii Volvo S60 ja V60 Polestar –
malleihin loistavasti, sillä se viimeistelee näiden mallien huippuluokan urheilullisen suorituskyvyn.  
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