
 

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 

Helsinki, 28. lokakuuta 2016 

Michelin esitteli uuden maantierengassarjan Austral ian MotoGP:ssä 

Michelin Power RS asettaa uuden mittapuun maantieaj oon 
tarkoitettujen moottoripyöränrenkaiden suorituskyvy lle  

Juuri päättynyt Australian Moto Grand Prix oli luon teva näyttämö 
Michelinin uusien Power RS -renkaiden esittelylle n iiden 

poikkeuksellisen urheilullisen suorituskyvyn  vuoks i. Michelin 
Power RS -renkaat tulevat myyntiin tammikuun 2017 a lusta alkaen.  

Michelin Power RS on urheilullisiin moottoripyöriin kehitetty uusi rengas, jonka loistavat 
ominaisuudet tekevät siitä uuden referenssin maantieajoon tarkoitettujen renkaiden 
joukossa. Renkaan pito kuivalla tiellä, sen ketteryys ja vakaa käytös sekä erinomainen 
suorituskyky ovat omiaan vain parasta vaativalle kuljettajalle1. 

Michelinin pitkä kokemus huipputason kilparenkaista sekä valmistajan monipuoliset moottoripyörien renkaisiin 
liittyvät innovaatiot ovat vankka perusta uuden renkaan erinomaiselle suorituskyvylle 

Michelin Power RS -renkaassa on käytetty uusimpia kumiseoksia, joista osa perustuu kilparengas-
teknologiaan. Kumiseosten ja uudenlaisen runkorakenteen tuloksena on ylivertainen pito kuivalla tiellä , minkä 
vuoksi ajokokemus on ainutlaatuisen miellyttävä. 

Innovatiivinen takarengas erottuu patentoidun, Michelin ACT+ -teknologiaa hyödyntävän rakenteensa 
ansiosta, joka antaa täydellisen ajovakauden sekä kaarteissa että suoralla tiellä.  

Michelin Power RS -renkaita on tammikuusta 2017 alkaen saatavissa 13 rengaskokoa, joista neljä on 
eturenkaita ja yhdeksän takarenkaita. Valikoima on erittäin hyvä, sillä rengaskoot kattavat moottoripyörät 300-
kuutioisista Supersportteihin.  

Michelin Power RS -renkaan esittelytilaisuudessa julkaistut kuvat ovat ladattavissa osoitteessa: 
http://michel.in/2deJjvm 

 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic : Lotta Wrangle, puh.: +46 72 250 07 40,  
S-posti: lotta.wrangle@se.michelin.com 

                                                
1 Perustuu Motorrad Test Center in lokakuussa 2016 tekemiin testeihin Boxberg und Neuhausen  -radalla Saksassa. Testipyöränä oli 
BMW S1000RR ja testatut rengaskoot olivat 120/70ZR17 och 190/55ZR17. Testeissä verrattiin uutta Michelin Power RS -rengasta 
seuraaviin kilpaileviin renkaisiin: Pirelli Diablo Rosso 3, Dunlop Sportsmart 2, Continental Sportattack III, Bridgestone S21, Metzeler M7 
RR. 


