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Michelin AxioBib traktorinrenkaiden sarja kasvaa ja  digitalisoituu  
 
Uusi Michelin AxioBib IF 900/65 R 46 tulee nyt 
Suomen markkinoille. Rengas esiteltiin 
kesäkuussa 2015 Borgebyn peltopäivillä 
Ruotsissa. Markkinoillemme saapuu kaksi 46 
tuuman takarengasta ja samaan rengastukseen 
kuuluvat kaksi 38 tuuman eturengasta.  
 
Näiden renkaiden myötä Michelin tuo Suomeen ensimmäiset 
digitaaliseen Michelin Flash Services -sovellukseen liitetyt 
renkaat. Renkaissa on valmiiksi asennettuna elektroninen 
RFID-siru. Se helpottaa maanviljelijän päivittäistä rengas- ja 
laiteseurantaa älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella, joka 
antaa ajantasaista tietoa renkaista ja kuormasta sekä pystyy 
välittämään yksilöityjä viestejä, esimerkiksi käyttäjän tarpeisiin räätälöityjä erikoistarjouksia. 
 
Michelin AxioBib -renkaat sallivat nykyisin yleistyvien suurien traktoreiden moottoritehon 
hyödyntämisen sataprosenttisesti. Traktorinvalmistajista FENDT on ensimmäinen, jonka traktoreissa 
uudet Michelin AxioBib IF 750/75 R 46 ja AxioBib IF 900/65 R 46 ovat ensiasennusrenkaina. 
 
Michelinin valikoimassa on uutuusrenkaiden ansiosta sarja Michelin Ultraflex-teknologiaan 
perustuvia traktorinrenkaita. Ultraflex-teknologian tunnustetut edut ovat parempi vetokyky ja 
vähäisempi maan pakkautuminen sekä muotoilu, joka antaa mahdollisuuden erittäin vahvojen, yli 
350 hv traktoreiden tehokkaaseen käyttöön.  
 
Michelin Axiobib IF 900/65 R 46 on 2,32 metrin halkaisijallaan maailman suurin RC150-kategoriaan 
kuuluva rengas ja vastaa maatalouskoneiden uusimman kehityksen tarpeisiin. Näin suuren 
traktorinrenkaan tuominen markkinoille osoittaa, että Michelin hallitsee sarjatuotannon vaatiman 
erittäin haasteellisen teollisen prosessin.   
 
Uusi rengassarja kehitettiin erityisesti kolmea pääasiallista käyttöaluetta varten:  

• Työskentelyyn, jossa vaaditaan erityisen tehokasta vetokykyä, mikä on eurooppalaisessa 
maataloudessa tyypillistä. Tällaiset renkaat asennetaan traktoreihin, joita käytetään 
kyntötöissä ja maapohjan syvämöyhennyksessä.  

• Työskentelyyn erikoisen leveillä aloilla, esimerkiksi suorakylvössä  
• Kuljetusajoon sadonkorjuun ja lannoiteruiskutusten yhteydessä, kun käytetään traktoreita, 

joiden moottorin vääntömomentti on väkevä.  
 
Michelin Flash Services – uusi älypuhelinsovellus 
Michelin tarjoaa uusien 46 tuuman Axiobib-renkaiden yhteydessä myös niihin kehitetyn Michelin 
Flash Service -älypuhelinsovelluksen. Kun sovellus on ladattu älypuhelimeen, siihen voi rekisteröidä 
yksityiskohtaiset tiedot traktorista ja renkaista. Michelin Flash Servicen kautta käyttäjä saa yksilöityä 
palvelua ja etuja. Esimerkkinä Michelinin maatalousrenkaiden asiantuntijan kotikäynti, jonka 
yhteydessä sekä traktori että sen lisälaitteet punnitaan, määritellään oikeat rengaspaineet kullekin 
traktori- ja lisälaiteyhdistelmälle sekä annetaan tietoa kuorman vaikutuksista ja muista hyödyllisistä 
aiheista.  
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Ainutlaatuista teknologiaa 
Maatalousrenkaille asetetut tekniset vaatimukset ovat yhä monimutkaisempia maatalouskoneiden 
tehon kasvaessa. Renkaiden on kyettävä kantamaan isoja kuormia turvallisesti ja samalla 
tarjoamaan ajomukavuutta ja turvallisuutta maantieajossa. Kaikkein tärkeintä maanviljelyn kannalta 
on, että renkaiden tulee turvata sadon laatu pitkällä aikavälillä säästämällä maapohjaa 
pakkaantumiselta ja painumiselta.  
 
Patentoitu Michelin UltraFlex -teknologia täyttää nämä vaatimukset. Michelinin Ultraflex-teknologiaan 
perustuvat maatalousrenkaat pystyvät joustavuutensa ansiosta työskentelemään vertaansa vailla 
olevalla teholla. Joustava rengas vähentää maan pakkaantumista jolloin maapohja pysyy 
kuohkeana. Työn tuottavuus kasvaa. Lisäksi Michelin Ultraflex -teknologian etuna ovat pienempi 
polttoaineenkulutus ja entistä pidempi käyttöikä.  
 
Michelinin UltraFlex-teknologia hyödyttää maanviljelijää koko satokauden ajan. Siihen perustuva 
rengasperhe kattaa satokauden kaikki vaiheet: maanmuokkauksen ja kylvön, lannoitus- ja 
kasvinsuojelutyöt sekä sadonkorjuun ja kuljetukset. Michelin Ultraflex -perheeseen kuuluvat renkaat 
on helppo tunnistaa merkinnästä IF (Improved Flexion) ja VF (Very high Flexion).  
 
Michelin Ultraflex rengasperheeseen kuuluvat nyt Michelin CerexBib sadonkorjuukoneiden renkaat, 
Michelin SprayBib ruiskuille ja traktoreille sekä Michelin AxioBib, jota käytetään erittäin tehokkaissa 
raskaaseen työskentelyyn tarkoitetuissa traktoreissa. Michelin XeoBib on 80 - 220 hv traktoreihin 
tarkoitettu, maanmuokkaukseen ja kylvöön soveltuva rengassarja, ja Michelin CargoXBib High 
Flotation on maatalouskäyttöön tarkoitettu perävaununrengas.  
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