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Michelinillä useita uusia kokoja maatalousrenkaissa  Borgebyn 
peltopäivillä 

Michelin esittelee joukon uusia kokoja maatalousren kaiden valikoimassaan 
Borgebyn peltopäivillä Etelä-Ruotsissa 24.-25. kesä kuuta 2015  
 
MICHELIN CerexBib  
Suuren kysynnän vuoksi Michelin on tuonut markkinoille uusia kokoja MICHELIN 
CerexBib sadonkorjuukoneiden renkaasta.  

MICHELIN CerexBib -renkaan rakenne perustuu maatalousrenkaita varten 
kehitettyyn MICHELIN Ultraflex -teknologiaan. Tämän erikoistuneen teknologian 
ansiosta rengas on sekä joustavampi että mukavampi työssä. Renkaan 
maakosketusala on suurempi ja sen rengaspaine on matala, joten se on 
hellävarainen viljelypinnalle ja erittäin tehokas rengas nykypäivän tehotalouden 
vaatimuksiin.  

MICHELIN CerexBib selviytyy suuren maakosketusalansa ansiosta jopa 24 
prosentin maan kaltevuudesta, kun perinteisen renkaan vetokyky loppuu jo 19 
prosentin kaltevuudessa. MICHELIN CerexBib on lisäksi ainoa rengas, joka 
voidaan asentaa sekä puimurin etu- että taka-akselille, ja taakse asennettuna 
siinä voidaan käyttää vieläkin matalampaa täyttöpainetta – jopa vain 1,2 baria - 
maan painumisen välttämiseksi.  

MICHELIN CerexBib on suuremmasta maakosketusalastaan huolimatta 
merkittävästi kapeampi kuin sadonkorjuukoneiden tavanomaiset renkaat. Niinpä 
MICHELIN CerexBib –renkailla varustetulla puimurilla voidaan ajaa yleisillä teillä ylittämättä ajoneuvoille 
asetettua maksimileveyttä, 3,5 metriä, joka on myös EU:n asettama leveysraja saattoautoille.  

MICHELIN CerexBib -renkailla on johtavien konevalmistajien, kuten John Deeren, Casen, New Hollandin, 
Claasin ja Laverdan tyyppihyväksyntä. 
 
 
MICHELIN BibLoad Hard Surface 
MICHELIN BibLoad Hard Surface on kompakteihin kuormaajiin tarkoitettu rengas. 
Sen kokovalikoima kasvaa nyt siten, että vuoden 2015 aikana saatavissa on 
kaikkiaan kahdeksan eri rengaskokoa. Renkaan särmikäs, timantinmuotoinen 
pintakuvio on patentin suojaama. 

Kuten renkaan englanninkielinen nimi vihjaa, MICHELIN BibLoad Hard Surface on 
tarkoitettu raskasta kuormaa käsitteleviin työkoneisiin, joita käytetään kovilla asfaltti- 
tai betonipintaisilla työmailla kaikissa sääolosuhteissa, myös talvella. 

Renkaan kulutuspinnan keskiosa muodostuu timantinmuotoisista kuviopaloista,  
jotka antavat hyvän pidon joka suunnassa. Patentoidun kuvion lisäksi kulutuspinnan 
muotoilu tuo renkaalle joukon lisäarvoa antavia ominaisuuksia: 

• Jatkuva pito kaikentyyppisillä alustoilla, kaikissa olosuhteissa 
• Vakaampi käytös joka suuntaan 360 asteessa 
• Parempi työskentelymukavuus 
• Viiltovaurioilta tehokkaasti suojatut rengassivut 
• Pitkä käyttöikä 
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MICHELIN Cargo XBib High Flotation 
Alkuvuodesta 2015 markkinoille tullut MICHELIN Cargo XBib High Flotation on 
maatalouden perävaunuihin tarkoitettu uusi rengas. Se on ensimmäinen MICHELIN 
Ultraflex -sarjan perävaunurengas, joka soveltuu uusimpiin, sisäänrakennettuihin 
rengaspaineen säätöjärjestelmiin (CTI-järjestelmä). 

MICHELIN Cargo XBib High Flotation -renkaan matalan rengaspaineen ansiosta 
maakosketusala on suuri, mikä vähentää maan painumista renkaan alla. 
Olkapäiltä pyöristetyt kuviorivat auttavat säästämään viljelykasveja vaurioilta ja 
kuluvat hitaammin. Renkaassa on isot, vinottaiset kuviopalat, eikä sen 
pyörimissuuntaa ole määrätty. Siksi kuvio antaa lujan pidon myös kaltevalla 
maalla ja sen kulumismuoto on tasainen, jolloin vierintävastus pysyy pienenä. 

Kulutuspinnan keskiosan pitkittäinen kuvio-osuus ja uusi kumiseos kestävät 
erittäin hyvin kulumista, 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 kokovalikoima täydentyy vuoden 2015 aikana kolmella 
uudella koolla. 
 
 
MICHELIN SprayBib 
Kolme uutta rengaskokoa tulee nyt markkinoille myös riviviljelyyn ja itse kulkeviin 
kasvinsuojelu-ruiskuihin tarkoitetusta MICHELIN SprayBib -renkaasta.  

MICHELIN SprayBib perustuu Ultraflex -teknologiaan. Sen ansiosta voidaan 
työskennellessä käyttää matalampia rengaspaineita suuremmalla kuormalla. 
Matalan rengaspaineen etuna on, että maan painuminen ja tiivistyminen vähenee, 
mikä puolestaan johtaa parempaan satoon. 

MICHELIN SprayBib -renkailla voidaan työskennellä jopa 35 prosenttia 
matalammilla rengaspaineilla kuin tavanomaisilla renkailla samalla vanteella. 
Käytännössä tämä merkitsee, että kun perinteinen rengas, jonka täyttöpaine on 5,5 
baria, kantaa 5,8 tonnin kuorman, pystyy MICHELIN SprayBib -rengas kantamaan 
saman kuorman vain 4,6 barin täyttöpaineella. Matalapaineinen rengas vähentää 
rengasurien syntymistä pellolle ja niistä kasveille aiheutuvia vaurioita.  

MICHELIN SprayBib soveltuu ajoon yleisillä teillä jopa 65 km/h nopeudella ja 6 500 
kg kuormalla rengasta kohden. Uudenlainen kuviointi vähentää tärinää kuljettajan 
hytissä ja parantaa siten ajomukavuutta. 
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