
                    

         

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) 
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Uusi Michelin CargoXBib Heavy Duty perävaunuihin 
 
Michelin tuo markkinoille uuden CargoXBib Heavy Dut y -
maatalousrenkaan. Rengas on tarkoitettu raskaalla k uormalla 
ajettaviin perävaunuihin sekä maantie- että peltokä yttöön, kun 
vaaditaan vakautta ja luotettavaa etenemiskykyä.  

Michelin CargoXBib Heavy Duty perävaununrengas tuo lisää tehoa ja 
työskentelymukavuutta maatalouden töihin. Uuden renkaan myötä Michelinin 
CargoXBib-sarja kasvaa; se täydentää samalla Michelin Ultraflex -teknologiaan 
perustuvaa Michelin CargoXBib High Flotation -rengasta.  

Aikaisemman sukupolven perävaununrenkaisiin verrattuna Michelin CargoXBib 
Heavy Duty erottuu monipuolisuutensa ansiosta. Se on ihanteellinen rengas niin 
ajoon maanteillä kuin peltotyöskentelyyn. 

Rengasrunko ja renkaan profiili on suunniteltu pitkää käyttöikää ja 
ajomukavuutta silmällä pitäen. Peltoajossa Michelin CargoXBib Heavy Duty käyttäytyy huomattavan 
vakaasti kaltevilla pinnoilla; sen kantavuus on lisäksi erittäin hyvä, parhaimmillaan 8 330 kg. Renkaan 
kuvio puhdistuu entistä tehokkaammin ja jopa kolme kertaa nopeammin kuin edellisen sukupolven 
Michelin CargoXBib -renkaassa.  

Uuden renkaan parantunut suorituskyky on saatu aikaan seuraavien 
uudistusten avulla:  

• Kolmikantaiset (”Tripod”) kuviopalat: uuden ns. Tripod-
muotoilun ansiosta kuviopalat parantavat ajovakautta 
maantiellä ja pellolla, ovat erittäin hyvin kulumista kestäviä ja 
pidentävät renkaan käyttöikää.  

• Tripod-kuviopalojen kannat on suunnattu epäsäännöllisen 
vaihtelevasti, mikä helpottaa kuviopinnan puhdistumista maa-
aineksesta.   

• Vahvat, pyöristetyt olkapääalueet ovat hellävaraiset 
kasvustolle ja kovalla ajopinnalla ne parantavat perävaunun 
ominaisuuksia.   

• Litteän ja leveän kuviopinnan ansiosta renkaan 
maakosketusala on suuri.  

Michelin CargoXBib Heavy Duty on kehitetty yhteistyössä useampien maatalouskone-valmistajien 
kanssa, jotka ovat halunneet uudistaa ensiasennusrengastuksensa.  

Michelin CargoXBib Heavy Duty -renkaasta on saatavissa kolme kokoa perävaunuihin ja paalaimiin:  

• 560/60 R22.5 (marraskuusta 2015) 

• 560/45 R22.5 (heinäkuusta 2016) 

• 500/60 R22.5 (elokuusta 2016) 
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