
                                    

         

 

Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän 
kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa 
innovatiivisia liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, 
hotelli- ja ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja 
sillä on paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä 
tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa 
ja Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi) 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 
23. kesäkuuta 2015  

Borgebyn peltopäivät Etelä-Ruotsissa: 
Michelin esittelee maailman suurimman traktorinrenk aan  
 
Michelin esittelee Etelä-Ruotsissa, Borgebyn peltop äivillä 
(Borgeby Fältdagar) 24.-25. kesäkuuta 2015 ensimmäi stä 
kertaa Pohjoismaissa MICHELIN AxioBib IF 900/65 R 4 6 
traktorinrenkaansa. Se on markkinoiden suurin 
traktorinrengas; sen korkeus on 2,32 metriä ja kant avuus 
peräti 10,6 tonnia.  
 
- Tehokkaan maatalouden vaatimukset kasvattavat jatkuvasti entistä 

suurempien ja tehokkaampien maatalouskoneiden kysyntää. MICHELIN 
AxioBib IF 900/65 R46 on kehitetty juuri tällaisiin erittäin tehokkaisiin 400 hv:n 
ja sitä suurempiin traktoreihin, kertoo Nurgül Atayer, Michelinin pohjoismaiden 
maatalousrenkaiden markkinointipäällikkö.  

 
MICHELIN AxioBib IF 900/65 R46 seuraa tulevaisuuden maatalouden 
kehityslinjoja. Maataloudessa yleistyneisiin, yhä tehokkaampiin traktoreihin (160-
220hv, 220-280hv, 260-350hv ja uusimmat yli 350hv) on kaikkiin saatavissa Michelinin valikoimasta 
renkaat, jotka vastaavat näiden traktoreiden vaatimuksia (renkaiden korkeus valikoimassa on 1,95m - 
2,05m, 2,15m ja nyt myös 2,32m). 
 
MICHELIN AxioBib IF 900/65 R46 perustuu Michelinin Ultraflex-teknologiaan, jonka ansiosta rengas pystyy 
kantamaan raskaita kuormia jopa 0,8 baria matalammalla rengaspaineella kuin rakenteeltaan perinteinen 
maatalousrengas. Ultraflex-teknologian edut ovat moninaiset: matala rengaspaine tehostaa renkaan 
vetokykyä, pienentää polttoaineenkulutusta ja vähentää maan pakkaantumista renkaan alla.  
 
Tutkimus ja tuotekehitys 
Maatalousrenkaiden tyypillinen kulutuspintakuvio koostuu kahdesta kuviopalarivistä, jotka muodostavat 
lomittaisen V-kuvion. Pelkkä kuvion muotoilu ei erota rengasta toisesta. Erottuakseen kilpailijoista ja 
vastatakseen mahdollisimman täsmällisesti maanviljelijöiden tarpeisiin on tutkittava lukuisia yksityiskohtia, 
jotka liittyvät kulutuskestävyyteen, kuviopalojen maakosketuksen kulmaan, reunavaijerin laatuun ja 
kumiseoksiin. 
 
MICHELIN AxioBib IF 900/65 R46 on tulos näiden kaikkien yksityiskohtien edelleen kehittämisestä siten, 
että myös pintakuvion ominaisuuksia on pystytty tehostamaan. Tämä kaikkien aikojen suurin 
maatalousrengas on uusin esimerkki Michelinin rengasteknologian edistyksellisyydestä. Michelinin 
erityispiirteenä on kyky kehittää ratkaisuja, jotka tehokkaasti vastaavat keskenään ristiriitaisiin vaatimuksiin. 
Axiobib IF 900/65 R46 -renkaan tarkoin kehitetyn rakenteen ansiosta myös pintakuvio on optimoitu niin, 
että traktorilla pystytään ongelmitta työskentelemään myös pehmeällä maapohjalla ja kaltevalla maalla.  
 
Michelin Nordicin osasto Borgebyn peltopäivillä: F55 
www.borgebyfaltdagar.se 
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