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Uusi MICHELIN Cargo XBib suurimittaisen maanviljely n tarpeisiin 
 
Uusi MICHELIN Cargo XBib High Flotation on ensimmäi nen MICHELIN Ultraflex-
sarjan perävaunurengas, joka soveltuu uusimpiin, si säänrakennettuihin 
rengaspaineen säätöjärjestelmiin (CTIS – Central Ty re Inflation System). 
 
Uusimmat kaksi- ja kolmeakseliset maatalouden perävaunut voivat maksaa yli kaksisataatuhatta euroa, 
mutta niiden ominaisuudet ja varusteet tehostavat työtä siinä määrin, että investointi on kannattava 
varsinkin suurviljelijöille. Paras tuottavuus saavutetaan, kun korkea teknologia otetaan käyttöön myös 
jousituksen, jarrujen ja rengaspaineen jatkuvaa kontrollointia ja säätöä varten. Tämä tekee mahdolliseksi 
hyvin vaihtelevilla maapohjilla työskentelyn ilman pysähdyksiä. 
 
Rengaspaineen säätöjärjestelmän tärkeimmät edut: 

• rengaspaine voidaan säätää ajon aikana täsmälleen oikeaksi muuttuviin työskentelyolosuhteisiin 
ja maapohjaan nähden  

• oikeilla rengaspaineilla työskentely minimoi maapohjan painumisen ja säästää polttoainetta  
• työtä voidaan jatkaa vaihtelevissa olosuhteissa optimaalisella työskentelynopeudella, jolloin 

tuottavuus paranee  
• renkaiden kulumismuoto on tasaisempi, mikä lisää niiden käyttöikää  

 
Rengaspaine säädettävissä 0,8 barista 4 bariin 
Uusi MICHELIN Cargo XBib High Flotation -rengas soveltuu erityisen hyvin perävaunuihin, joissa on 
käytössä rengaspaineen säätöjärjestelmä. Renkaan Ultraflex-rungon ansiosta paineen voi säätää 
ennätyksellisen matalasta, vain 0,8 barin työskentelypaineesta aina maanteillä käytettävään 4 barin 
siirtoajopaineeseen. Kuitenkin uuden renkaan täyttöpaine on myös ilman paineensäätöjärjestelmää 
huomattavan matala, keskimäärin 2,5 - 3 baria. Kilpailevien rengasvalmistajien vastaavanlaiset renkaat 
vaativat 4 - 5 barin täyttöpaineen. 
 
MICHELIN Ultraflex -runkotekniikka esiteltiin  ensimmäisten maatalouden matalapainerenkaiden 
lanseerauksen yhteydessä kymmenen vuotta sitten. Ultraflex-renkaat olivat markkinoiden ensimmäiset 
renkaat, jotka merkittävästi vähensivät maapohjan painumista ja paransivat työn tuottavuutta samalla, 
kun pienempi polttoaineenkulutus osaltaan toi kustannussäästöä. 
 
Perävaunurenkailta vaaditaan paljon: maanviljelyn kiireisimmät kaudet edellyttävät koneiden intensiivistä 
käyttöä, jokainen työn keskeytys voi olla kohtalokas tuottavuuden kannalta. Renkaiden on kannettava 
jopa kymmenen tonnin lasteja akselia kohden, tarjottava tukevaa pitoa myös kaltevilla ja mutaisilla 
maapohjilla, eivätkä ne saa vahingoittaa kasvualustaa. Siirtoajossa niiden on suoriuduttava jopa 60 km/h 
nopeudesta, milloin nopeusrajoitukset sen sallivat. 
 
Uudet MICHELIN Cargo XBib High Flotation -renkaat on tarkoitettu juuri tällaiseen vaativaan 
työskentelyyn. 
 
MICHELIN Ultraflex -tekniikan mahdollistavan joustavan runkorakenteen ja matalan rengaspaineen 
ansiosta Michelin-renkaan maakosketusala on 2 barin paineella 17 prosenttia suurempi kuin kilpailevien 
merkkien, ja 4 barin paineella peräti 37 prosenttia suurempi. Michelin tarjoaa näin merkittävästi parempaa 
vetokykyä ja vähäisempää maapohjan painumista. 
 
MICHELIN Cargo XBib High Flotation-renkaan olkapäiltä pyöristetyt kuviorivat auttavat säästämään 
viljelykasveja vaurioilta ja ne myös kuluvat hitaammin. Renkaassa on isot, vinottaiset kuviopalat, eikä sen 
pyörimissuuntaa ole määrätty. Siksi kuvio antaa lujan pidon myös erilaisilla kaltevilla pinnoilla ja sen 
kulumismuoto on tasainen, jolloin vierintävastus pysyy pienenä.  
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Kulutuspinnan keskiosan pitkittäinen kuvio-osuus ja uusi kumiseos kestävät erittäin hyvin kulutusta, ja 
kaiken kaikkiaan renkaan kuviopinnan kestoikä on noin kymmenen prosenttia pidempi kuin vastaavassa 
aikaisemmassa mallissa.  
 
Kuviopinnan puhdistuminen väljien vedenpoistokanavien ja olkapääalueiden kuvioripojen suurten välien 
kautta on jopa kolme kertaa tehokkaampaa kuin edeltävässä MICHELIN Cargo XBib-renkaassa.  
 
MICHELIN Cargo XBib High Flotation -renkaan ensiasennustoimitukset alkoivat viime kesänä. 
Kuluttajamarkkinoille rengas tulee alkuvuodesta 2015. 
 
MICHELIN Cargo XBib High Flotation kokovalikoima: 
 
600/55 R26.5 
710/50 R26.5 
710/45 R22.5 
650/65 R30.5 
750/60 R30.5  

 
 
Lisätietoja: 
 
Maatalousrenkaiden myynti ja neuvonta, Michelin Nor dic Suomi: Ville-Petteri Pollari 
Puhelin:  040 541 3029, s-posti : ville-petteri.pollari@fi.m ichelin.com  
 
Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  Lotta Wrangle 
Puhelin: +46 72 250 07 40, s-posti: lotta.wrangle@se.michelin.com  


