
                                
    

     

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 Pilot Sport 4 urheilulliseen ajoon 
 
Michelinin uusin high performance -rengas, Michelin  Pilot Sport 4, tarjoaa 
urheilulliseen ajoon sopivaa suorituskykyä, jossa y hdistyvät ainutlaatuisella 
tavalla turvallisuus ja ajonautinto sekä entistä pi dempi käyttöikä 1.  
 
Michelin Pilot Sport 4 – turvallista suorituskykyä 
Michelin Pilot Sport 4 kuuluu uuden sukupolven high performance  -
renkaisiin, joissa turvallisuus yhdistyy ainutlaatuiseen ajonautintoon. 
Renkaan rakenne, sen materiaalikoostumus ja innovatiivinen pintakuvio 
toimivat saumattomasti niin, että rengas mukautuu tarkasti ajoalustaan. 
Uutuusrengas on kehitetty Michelinin voitokkaiden, muun muassa 
Formula E-sarjassa käytettävien ratakilparenkaiden pohjalta. Michelin 
Pilot Sport 4 sisältää uusinta kilparengasteknologiaa:  
 

- Nopea ja täsmällinen ohjausvaste : uusi Dynamic Response -
teknologia perustuu aramidin ja nailonin hybridimateriaalista 
koostuvaan vyökerrokseen, joka takaa optimaalisen 
ohjautuvuuden ja vasteen. Kevyt komposiittimateriaali on erittäin 
tiheää ja viisi kertaa terästä vahvempaa. Keskipakoisvoimat ovat tarkasti hallinnassa ja 
renkaan kontaktipinta ajoalustaan pysyy vakiona erittäin suurillakin nopeuksilla.  
 

- Turvallista ja tehokasta jarrutuspitoa märällä : Uusi, funktionaalisia elastomeereja ja 
silicaa sisältävä kumiseos parantaa renkaan suorituskykyä märällä ajoalustalla. Pintakuvion 
leveät pitkittäisurat poistavat tehokkaasti vettä renkaan alta.  

 
- Pitkä käyttöikä ja polttoainetehokkuus : Uuden kumiseoksen vaikutuksesta myös renkaan 

käyttöikä on pidempi ja vierintävastus alhaisempi kuin edeltävän sukupolven renkaalla.  
 
Michelin Pilot Sport 4 tulee markkinoille 19 rengaskoossa 17-19 -tuumaisena vuoden 2016 aikana. 
Suurin osa valikoimasta on ollut saatavissa jo tammikuusta 2016 alkaen. 
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