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LEHDISTÖTIEDOTE 
  Helsinki, 20. marraskuuta 2018 

 

Michelin esittelee rengasinnovaatioita Agromek-mess uilla 

Tämänvuotisilla Agromek-messuilla Herningissä, Tans kassa Michelin esittelee 
yhteistyössä Euromasterin kanssa useita innovatiivi sia maatalousrenkaita. 
Agromek on palkinnut peräti neljä Michelin-rengasta  arvostetuilla Agromek-

tähdillä. Lisäksi Michelin EvoBib -traktorinrengas on nimetty ehdolle Agromek 
Awards -innovaatiopalkinnon saajaksi. 
 
Agromek-messut 27. - 30. marraskuuta 2018 keräävät jälleen monituhatpäisen vierailijajoukon 

Pohjoismaiden suurimmille maatalousmessuille Herningiin, Jyllantiin. Michelin on vahvasti läsnä tämänkin 
vuoden Agromekissä, nyt yhteistyössä Euromaster-rengasketjun kanssa. Euromasterin osastolla C2840 on 
nähtävissä laaja valikoima Michelinin maatalousrenkaita.  

Avajaispäivänä 27. marraskuuta osastolla on paikalla Michelinin maatalousrenkaiden Pohjoismaiden 
tuoteasiantuntija Åge Boller.  Hän vastaa näyttelyvieraiden kysymyksiin ja kertoo tarkemmin kunkin renkaan 
käyttöolosuhteista ja uusien innovaatioiden tuomista eduista. Kaikkiin Agromek-tähtiä saaneisiin Michelin-
renkaisiin voi tutustua Euromasterin osastolla C-hallissa.  

Michelin EvoBib -traktorinrengas ”2 in 1 technology” (kaksi rengasta yhdessä rungossa) esiteltiin 
aikaisemmin tänä vuonna Ruotsissa Borgebyn kenttäpäivillä. Nyt se on saanut asiantuntijaraadilta 3 Agromek-
tähteä ja on ehdolla Agromek Awards -innovaatiopalkinnon saajaksi. Michelin EvoBib -renkaan muoto ja profiili 
muuntautuvat käytettävän rengaspaineen mukaisesti. Matalalla rengaspaineella vähennetään maan 
pakkaantumista peltotyöskentelyssä, sillä silloin renkaan maakosketusala on suurempi ja paine jakautuu 
tasaisemmin. Korkeampi rengaspaine esimerkiksi siirtoajossa maantiellä parantaa merkittävästi ajomukavuutta 
ja turvallisuutta sekä alentaa polttoaineen kulutusta pienemmän vierintävastuksen ansiosta.  

Michelin X-Tweel  (2 Agromek-tähteä) on uusi, liukuohjattuihin kuormaajiin tarkoitettu ilmaton radiaalirengas. Se 
on monikäyttöinen rengas useilla erityyppisillä alustoilla. X-Tweelin suorituskyky on sama kuin ilmatäytteisen 
renkaan, mutta suurena etuna on renkaan puhkeamisen tai muun ulkoisen vaurion aiheuttamien kalliiden 
seisonta-aikojen riskin poissaolo. 

Michelin AxioBib 2  (1 Agromek-tähti) on keski- ja suuritehoisten traktoreiden rengas, jonka 
kuormituskapasiteetti on suurin tämän segmentin renkaissa. Sen maakosketusala on 19 prosenttia suurempi, 
minkä ansiosta moottorin teho on paremmin hyödynnettävissä. Tällä renkaalla voi työskennellä hyvin matalalla 
0,6 barin rengaspaineella, joten se on hellävarainen maapohjalle ja estää sen pakkaantumista.  

Michelin RoadBib  (1 Agromek-tähti) on uutuusrengas yli 200 hv traktoreihin, joilla ajetaan paljon paikallis- ja 
maanteillä. Rengas on suunniteltu erittäin kulutuskestäväksi karkeilla tienpinnoilla ajoa varten, mutta se sopii 
hyvin käytettäväksi myös peltotöissä. 

Lehdistön edustajat ovat tervetulleita tutustumaan renkaisiin ja keskustelemaan asiantuntijoittemme kanssa 
Euromasterin osastolla C-hallissa (C2840). 

Tervetuloa! 
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Messuilla paikalla maatalousrenkaiden asiantuntija Åge Boller , puh.: +45 4018 0274, S-
posti: age.boller@michelin.com 

Maatalousrenkaiden asiantuntija, Suomi: Juha-Pekka Palin , puh.: +358 40 522 8001, S-posti: 
juha-pekka.palin@michelin.com 

Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  Lotta Wrangle, puh.: +46 72 250 07 40,  

S-posti: lotta.wrangle@michelin.com 


