VERTAILU

Kesärenkaat

■■ Apollo Alnac 4G

■■ Barum Bravuris 3

■■ BF Goodrich g-Grip

■■ Continental ContiPremiumContact 5
■■ Dunlop SP Bluresponse

■■ Goodyear EfficientGrip Performance
■■ Hankook Ventus Prime 2
■■ Hercules Raptis VR1
■■ Landsail LS288

■■ Michelin Primacy 3
■■ Nokian Hakka Blue
■■ Pirelli Cinturato P7
■■ Toyo Proxes CF2

■■ Vredestein Sporttrac 5

VERROKKIRENKAAT

■■ Michelin X-Ice | Pohjoismainen kitkarengas

■■ Continental TS850 | Keski-Euroopan kitkarengas

AUTO: Ford Focus
RENGASKOKO: 205/55R16 V

Vaihtelevaa laatua
Moni lykkää kesärenkaiden ostoa mahdollisimman pitkään. Ajatellaan, että kesällä on aivan
sama, minkälainen rengas auton alla pyörii,
kunhan pintaa on lain sallima määrä. Kitkarenkaiden käyttö tuntuu hyvältä vaihtoehdolta uusien
kesärenkaiden oston sijaan. Testimme osoitti, että
kesärenkaiden oikealla valinnalla on merkitystä
sekä turvallisuudelle että kukkarolle.
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R

engasvalmistajia on
paljon, ja kun useimmilla niistä on vielä lukuisia eri tuotemerkkejä, kuluttajalla on kymmeniä tai jopa satoja vaihtoehtoja
kesärengasta valitessaan. Ostaako
luotettavaksi tunnettu kallis merkkituote vai samannäköinen halpatuote, jota myyjä vuolaasti kehuu
juuri Suomen olosuhteisiin ja eri-
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tyisesti ”Sinun” tarpeisiisi Kiinassa suunnitelluksi?
Valitsimme testiin 14 rengasta.
Osa oli tuttuja valmistajien lippulaivatuotteita, osa kakkos- ja kolmosmerkkejä. Mukaan otettiin myös
kaksi ennestään tuntematonta kiinalaista – halvimmat, jotka muutamassa rengasliikkeessä käydessämme löysimme. Vertailun vuoksi mukaan pääsi myös kaksi kitkarengas-

JUKKA ANTILA • LASSE ALLARD, kuvat • TEST WORLD OY, testaus

ta; halusimme nähdä, mikä uusimpien talvitestimenestyjien taso on
kesäaikaan.
Testit tehtiin Suomessa viileissä
kesä- ja syysolosuhteissa, joissa kesärenkaat joutuvat todellisuudessakin tehtävänsä suorittamaan.
Lehtien testeissä on ollut tyypillistä, että valmistajat saavat lähettää renkaansa testiin eivätkä testaajat osta niitä liikkeistä. Käytäntö on

sinänsä toimiva, koska uutuuksia ei
välttämättä liikkeistä saa testin tekoaikaan. Ymmärrettävästi rengasvalmistajan etuna on toimittaa testiin mahdollisimman toimiva tuote.
Tuotannossa on aina jonkin verran
vaihtelua, ja vaihtelun rajoissa parhaan tuotteen valinta on periaatteessa oikein, vaikka jonkin verran
harmaalla alueella ollaankin. Valitettavasti toimitusmahdollisuus

antaa myös valmistajalle mahdollisuuden tuotteen virittämiseen, mitä kuluttajatesteissä ei pidä sallia.
Tekniikan Maailman rengastesteissä – kuten tässäkin – toimintatapa on, että kaikki renkaat ovat
normaalia kauppatavaraa. Lähtökohtaisesti jokainen saatavilla ollut
rengas ostettiin sattumanvaraisesti
valitusta rengasliikkeestä. Jokunen
uutuusmalli tai liikkeistä loppunut

LATAA SHORTCUT
PUHELIMEESI,
OTA KUVA JUTUN
SIVUSTA, JA KATSO
LISÄMATERIAALIT

malli saatiin suoraan valmistajalta,
mutta niiden tulokset on jälkeenpäin varmistettu kaupparenkaalla.
Jokaisen renkaan jokainen koetulos edustaa siis sitä tasoa, jota
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kuluttaja renkaan kaupasta ostaessaan saa, kunhan ei osta vanhentunutta tuotetta eikä rengaskauppias ole säilyttänyt tuotteitaan väärin.

Uhka Kiinasta
Kiinalaisia renkaita on testeissämme esiintynyt tasaiseen tahtiin jo kymmenisen vuotta. Niiden laatu on ollut vaihtelevaa –
useimmiten ala-arvoista mutta
parhaassa tapauksessa lähes kilpailukykyistä heikoimpien eurooppalaisten tai muiden aasialaisten renkaiden kanssa.
Suurien ja tuttujen valmistajien tuotteisiin voi useimmiten
luottaa, koska aivan sutta ja sekundaa yrityksillä ei ole varaa laskea käsistään. Sen sijaan kun valmistaja ja rengasmerkki on tuntematon, ei renkaan ominaisuuksista ole mitään takeita.
Testi osoitti, että puheet kiinalaisrenkaiden huonoista ominaisuuksista yleisellä tasolla kannattaa vähitellen unohtaa. Testissämme oli mukana kaksi tuntematonta kiinalaista, joista toinen
oli ominaisuuksiltaan onneton.
Toinen sen sijaan päihitti lähes
tuplasti kalliimmat kilpailijat eri
kokeissa tasaiseen tahtiin. Testivoitto oli vielä kaukana, mutta
senkin aika tulee vielä, ennemmin tai myöhemmin.

Talvirengas kesällä
Kesäaikana yllättävän moni ajaa
talvirenkailla. Pohjoismaihin
suunnitellun kitkarenkaan tunnistaa jo kauempaakin renkaan
terävästä olkapäästä ja karkeammasta kuvioinnista. Keski-Eurooppaan suunniteltua kitkarengasta ei sen sijaan tahdo ulkonäön perusteella erottaa kokeneempi asiantuntijakaan. Mutta kesärenkaita ne eivät ole, eikä niiden
ominaisuuksia ole suunniteltu
kesäkeleille.
Karkeasti voidaan sanoa, että
renkaan pitää toimia kunnolla joko liukkaalla tai pitävällä kelillä. Jäälle ja lumelle suunniteltu
pehmeä rengas on märällä liukas
ja kuivalla veltto. Kesärenkaan
pidon talven ensiliukkailla taas
ovat useimmat kokeneet ainakin
kerran, ja sitä kokemusta ei enää
uudestaan kaipaa.
Valitsimme verrokeiksi kaksi edellistä testimenestyjää talvirengastesteissä: pohjoisen keleille tarkoitetun Michelin-kitkarenkaan ja Keski-Euroopan mär14

Testi osoitti, että puheet kiinalaisrenkaiden
huonoista ominaisuuksista yleisellä tasolla
kannattaa vähitellen unohtaa.
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� RENGASMELUA testattiin

sekä kuuntelemalla että
mittaamalla. Laitteistolla
voitiin myös äänittää renkaiden melu ja kuunnella
jälkeenpäin pientenkin erojen
varmistamiseksi.

� VÄISTÖKOE kuivalla asfaltilla on rankin tilanne, johon
rengas voi joutua. Vaikka
esteen ohitus onnistuisikin,
nopea ja hallittu omalle kaistalle paluu aiheuttaa useille
renkaille ongelmia.

� KASTELLULLA radalla pi-

don rajalla ajaminen paljastaa
tehokkaasti renkaiden ajettavuusongelmat. Hyvä rengas
ohjautuu kaikissa tilanteissa
loogisesti.
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NÄIN TESTATTIIN

Jarrutuspito märällä ja kuivalla:
Testissä jarrutettiin märällä
80 km/h ja kuivalla 100 km/h
nopeudesta.
Ajettavuuspito märällä: Renkaan
pitoa vaihtuvissa ajotilanteissa
mitattiin kastellulla käsittelyradalla
kelloa vastaan ajamalla. Rata sisälsi
erisäteisiä mutkia ja niiden yhdistelmiä, jarrutuksia ja kiihdytyksiä.
Vesiliirto: Vesiliirtoa mitattiin
ajamalla vesialtaaseen autoa kiihdyttäen, ajonopeutta ja vetävien
pyörien luistoa mitaten. Kullekin
renkaalle etsittiin se rajanopeus,
jossa auton kiihtyvyys loppui, kun
rengas oli täydellisesti vesiliirrossa ja vetopito ja ohjattavuus
menetetty.
Ajo-ominaisuudet märällä ja
kuivalla: Renkaiden ajettavuutta
arvioitiin eri kuljettajien toimesta
suljetulla käsittelyradalla. Kokeessa
testattiin renkaan ajettavuutta
eri tilanteissa: kaarteissa,
jarrutuksissa, kaistanvaihdoissa ja
rajuissa väistöissä omalle kaistalle
palaten. Tärkein arvostelukriteeri
oli turvallisuus ja yllätyksetön
looginen ajettavuus.
Melu: Rengasmelua testattiin sekä
subjektiivisesti että mittauksin
autossa eri nopeuksilla. Lopputulos
on mitatun melutason ja kuullun
melun häiritsevyyden keskiarvo.
Mukavuus: Renkaiden ajomukavuutta testattiin huonokuntoisella tienpinnalla, johon oli lisäksi
tehty kuoppia, kohoumia ja muita
epätasaisuuksia. Ajomukavuutta
arvosteltiin sekä kuljettajan
että takana istuvien matkustajien
näkökulmasta.
Vierinvastus: Renkaan vierinvastus
mitattiin testilaboratoriossa vierinvastusrummulla, joka on myös hyväksytty renkaiden EU-merkintöjen
mittaamiseen. Rumpukokeessa
saadut vierinvastuskertoimet on
muutettu laskennallisesti eroiksi
polttoaineen kulutuksessa.
Mittaukset ja laskenta: Mittauksissa käytettiin RaceLogic VBox
-laitteita, jotka perustuvat gps:n
käyttöön. Sen avulla voidaan laskea
jarrutusmatkat ja kierrosajat ja
tarvittaessa liittää erillisiä ulkoisia
antureita. Kaikissa mittauksissa
käytettiin referenssimenetelmää,
jossa samalla vertailurenkaalla
ajetaan koesarjan aikana säännöllisin väliajoin kelin ja pitotason
muutosten tarkkailemiseksi. Melua
mitattiin erikoisvalmisteisella
mittapäällä.

Jarrutuspito märällä
jarrutusmatka 80–5 km/h (m)
Apollo
Landsail
Vredestein
Continental
Nokian
Barum
Michelin
Dunlop
Hankook
Pirelli
Toyo
Goodyear
BF Goodrich
Continental
Hercules
Michelin

28,9
29,3
29,4
29,5
29,5
29,8
30,1
30,3
30,6
30,9
30,9
31,7
31,9
34,5
37,0
43,7

84,1
84,0
82,7
80,9
80,8
80,3
79,8
79,7
79,4
79,1
79,1
79,0
78,3
78,2
75,6
69,5

Melu
arvosana
Michelin
Apollo
Barum
Continental
Continental
Dunlop
Goodyear
Hankook
Landsail
Michelin
Nokian
Pirelli
Toyo
Vredestein
BF Goodrich
Hercules

Ajettavuuspito märällä
aika (s)

Pirelli
Continental
Dunlop
Apollo
Hankook
Toyo
Vredestein
Goodyear
Michelin
Barum
Landsail
Nokian
BF Goodrich
Hercules
Continental
Michelin

Continental
Goodyear
Nokian
Hankook
Dunlop
Apollo
Michelin
Pirelli
Continental
Vredestein
Barum
BF Goodrich
Landsail
Toyo
Hercules
Michelin

37,5
37,8
38,1
39,1
39,1
39,1
39,1
39,3
39,4
39,6
41,0
41,0
41,9
43,2
44,7
47,8

Ajo-ominaisuudet märällä
arvosana

Vesiliirto
nopeus (km/h)
Nokian
Pirelli
Hankook
Vredestein
Continental
Apollo
Dunlop
Barum
Continental
BF Goodrich
Landsail
Michelin
Goodyear
Toyo
Hercules
Michelin

Jarrutuspito kuivalla
jarrutusmatka 100–5 km/h (m)

Continental
Nokian
Apollo
Goodyear
Michelin
Pirelli
Vredestein
Barum
BF Goodrich
Dunlop
Hankook
Toyo
Continental
Landsail
Hercules
Michelin

Ajo-ominaisuudet kuivalla
arvosana
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
6
4

Michelin
Apollo
BF Goodrich
Continental
Continental
Goodyear
Landsail
Michelin
Nokian
Pirelli
Toyo
Vredestein
Barum
Dunlop
Hankook
Hercules

Continental
Apollo
Dunlop
Goodyear
Michelin
Nokian
Pirelli
Toyo
Vredestein
Barum
BF Goodrich
Hankook
Landsail
Continental
Hercules
Michelin

10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8

Goodyear
Dunlop
Nokian
Michelin
Apollo
Landsail
Barum
Vredestein
Continental
Toyo
Michelin
Continental
Hercules
BF Goodrich
Hankook
Pirelli

Kesärenkaita ei onneksi saa Suomessa käyttää talvella, mutta yhtä perusteltua
olisi löytää keinoja estää kitkarenkaiden käyttö kesällä.
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10
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
6

Vierinvastus
kulutuksen lisäys (%)

Mukavuus
arvosana
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8

37,3
37,5
37,7
37,9
38,0
38,1
38,2
38,2
38,5
38,5
38,9
39,1
39,1
39,2
42,4
42,7

0,0
0,6
0,7
0,8
2,8
2,8
2,9
3,2
3,3
3,3
3,4
3,9
4,1
4,8
5,3
6,0

� JARRUTUSKOE paljastaa tehok-

kaasti renkaiden laatuerot. Kahdeksankympin nopeudesta testin parhaan
ja huonoimman renkaan ero jarrutusmatkassa oli harvinaisen suuri.

� VESILIIRTO on vaarallinen ilmiö.

Sen osuessa kohdalle rengas menettää ohjattavuutensa täydellisesti.

kään talveen suunnitellun Continentalin.
Pohjoismaiden talveen tehty kitkarengas on märällä asfaltilla suorastaan kelvoton ajettava. Sen jarrutuspito on surkea, kierrosajat ala-arvoisia ja ajettavuus vaikeaa. Ero on
suorastaan hämmästyttävän suuri, kun kesärengasta ja talvirengasta pääsee ajamaan peräkkäin sul-

jetuissa olosuhteissa. Pehmeä kitkarengas ei väistöissä tahdo kääntyä riittävän nopeasti, mutta sitten
kun auton saa ohjattua esteen ohi,
omalle kaistalle paluu ei onnistu tai
ainakin auton perä pyrkii jatkuvasti irtoamaan.
Korkean nopeusluokan kitkarengas on kesäpidoltaan jo aivan toista maata. Pito on heikoimpien ke-

särenkaiden tasolla ja ajettavuus
paljon helpompaa. Kesärenkaisiin
verrattuna rengas on pehmeämpi ja
epävakaampi väistöissä mutta kuitenkin toimiva. Kitkarenkaiden ajomukavuus, melutaso ja vierinvastus ovat aivan yhtä hyvät kuin kesärenkaiden ja useimmiten jopa paremmat, kuten nyt tehdyt vertailumittauksetkin osoittivat.

Kesärenkaita ei onneksi saa Suomessa käyttää talvella. Mutta yhtä perusteltua olisi joko asetuksella, valistuksella tai pitovaatimuksilla löytää keinoja estää pehmeiden,
jäälle optimoitujen kitkarenkaiden
käyttö kesällä.
Vaikka ajaminen on mukavaa, pito- ja ajo-ominaisuudet loppuvat liian nopeasti, kun eteen tulee ensimTEK NIIK AN MA AILMA 5/2014
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mäinen tosipaikka märällä kelillä. Syksyn ja kevään ylimenokauden niiden käyttö on perusteltua, mutta keskellä kesää ne
Katso
kannattaa unohtaa.
video
TMnet.fi
Korkeammissa lämpötiloissa ne pehmenevät edelleen, ja kuluneina entisestäänkin huono asfalttipito voi romahtaa aivan olemattomiin.
■■ USEIMPIEN uusien kesärenkaiden ominaisuudet ovat hyviä. Valitettavasti joukossa on
edelleen heikkojakin tuotteita.
Halvalla voi saada hyvän, pidoltaan ja ajettavuudeltaan tasapainoisen renkaan – tai sitten lähes
käyttökelvottoman. Tärkeintä
kuitenkin on pitää huolta renkaidensa kunnosta ja käyttää vuodenaikaan sekä olosuhteisiin sopivia renkaita.

Goodyear

Hankook

Hercules

Landsail

Michelin

Nokian

Pirelli

Toyo

Vredestein

Michelin

Continental

Taloudellisuus ja mukavuus

Melu
Mukavuus
Vierinvastus
Yleisarvosana

Dunlop

Jarrutus
Ajo-ominaisuudet

Continental

Pito ja ajettavuus kuivalla

60
20
15
15
10
25
15
10
15
5
5
5
100

BF Goodrich

Jarrutuspito
Ajettavuuspito
Vesiliirto
Ajo-ominaisuudet

Barum

Pito ja ajettavuus märällä

Talvirenkaat

Apollo

ARVOSANAT

Painoarvo %

KESÄRENKAAT

10
9
9
9

9
8
9
8

8
8
9
8

9
10
9
10

9
9
9
8

9
9
8
9

9
9
10
8

6
4
8
6

10
8
9
7

9
9
9
9

9
9
10
10

9
9
10
9

9
7
8
8

9
8
9
9

4
4
6
4

7
8
9
7

9
9

9
8

8
8

10
10

9
9

9
9

9
8

8
7

8
8

9
9

8
9

10
9

9
9

9
9

6
6

7
7

9
9
9
9,2

9
8
9
8,6

8
9
8
8,2

9
9
8
9,5

9
8
10
8,9

9
9
10
8,9

9
8
7
8,8

8
8
8
6,7

9
9
9
8,6

9
9
8
9,0

9
9
10
9,2

9
9
7
9,2

9
9
8
8,4

9
9
8
8,8

10
10
10
5,7

9
9
8
7,7

Paineet kuntoon
■■ TALVIRENKAISIIN verrattuna kesärenkaiden kunnon seuraaminen
tuntuu joskus turhalta, kun aurinko
paistaa ja matka joutuu. Kesärenkaat eivät tunnu lainkaan tärkeältä, koska rengas joutuu äärimmäisen harvoin ominaisuuksiensa äärirajoille. Renkaat ja niiden kunto
unohtuvat. Harva tarkistaa rengaspaineensa useammin kuin renkaita vaihtaessaan. Ja vielä vähemmän
on niitä, jotka tarkistavat rengaspaineet säännöllisesti, useamman
kerran kesässä.
Testasimme, mitä vajaapaineinen rengas tarkoittaa käytännössä.
Nykyautoissa vajaapaineista rengasta ei ajossa huomaa kokenut-
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kaan kuljettaja, ennen kuin rengas
on lähes tyhjä. Normaalissa maantieajossa yksikään testikuskeistamme ei tunnistanut 0,5 baarin vajaapainetta yhdessä renkaassa, olipa rengas sitten edessä tai takana.
Väistökokeessa eron huomasi, kun
vajaapaineinen rengas oli asennettu taakse, mutta vaikutus ei ollut
kuitenkaan merkittävä. Yhden baarin vajaapaineisuus toisessa takarenkaassa alkoi tuottaa väistöissäkin ongelmia, ja pahimmallaan tilanne oli jo vaarallinen, kun auton
perä pyrki irtoamaan omalle kaistalle palatessa.
Jarrutusmatkoihin vajaat paineet
eivät juuri vaikuta, ja tosiasiassa

renkaan jarrutuspito voi jopa parantua riippuen autosta, renkaasta ja
radan pinnasta. Kokeilimme myös,
miten testiautomme polttoaineenkulutus muuttui, kun joka renkaasta vähennettiin 1,0 baaria ohjearvoon verrattuna. Kulutus kasvoi
noin viisi prosenttia eli suunnilleen
parhaan ja huonoimman renkaan
eron verran.
Hyvän vierinvastuksen omaavan
renkaan hyödyt tulevat siis helposti ulosmitattua, jos rengaspaineista ei muista huolehtia. Kannattaa
myös muistaa, että vajaapaineisten
renkaiden kuluminen nopeutuu ja
että pinta lisäksi usein kuluu epätasaisesti.

TEK NIIK AN MA AILMA 5/2014

Tulostetta ei saa käyttää markkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin

Rengasvalmistajat antavat usein
suosituksia paineiksi, mutta tietojen löytäminen vaatii joskus viitseliäisyyttä. On helpompaa katsoa
autonvalmistajan suositukset joko auton ovenkarmista, polttoaineluukun kannesta tai ohjekirjasta.
Varma tapa on laittaa sitten vähintään nuo paineet ja mieluiten vielä
0,2 baaria yli, erityisesti jos paineet
katsoo valmiiksi ajetusta lämmenneestä renkaasta huoltoaseman pihassa. Siten varmistaa renkaan tasaisen kulumisen, pienen vierinvastuksen ja valmistajan renkaaseen
suunnittelemat ajo-ominaisuudet.
Ja tarkistus on vain jaksettava tehdä säännöllisesti.

Kesärenkaat

LOPPUARVOSTELU

Continental
ContiPremium
Contact 5

Apollo
Alnac 4G

Nokian
Hakka Blue

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: CN0F A1XF
Päiväys: 2013 viikko 28
E-hyväksyntä: E4 (Hollanti)
Valmistusmaa: Ranska
Lisätietoa:
www.continental.fi
Hinta: 550 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: 8F 0F
Päiväys: 2013 viikko 24
E-hyväksyntä: E4 (Hollanti)
Valmistusmaa: Intia
Lisätietoa:
www.apollotyres.com
Hinta: 500 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 94
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: YLCP
Päiväys: 2013 viikko 38
E-hyväksyntä: E4 (Hollanti)
Valmistusmaa: Suomi
Lisätietoa:
www.nokianrenkaat.fi
Hinta: 600 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

■■ CONTINENTALIN pito on

■■ APOLLO yllätti testiryh-

■■ NOKIAN on märällä loista-

märällä kelillä hyvä, ja erityisesti ajo-ominaisuudet ovat
upeat. Rengas ohjautuu tarkasti eikä yllätä pidon menetyksellä rajuissakaan väistöissä. Se on myös on mukavan
hiljainen. Continental on lähes täydellinen paketti huippuominaisuuksia kaikissa olosuhteissa. Ainoastaan sen
vierinvastus ei aivan yllä muiden ominaisuuksien tasolle.

män perusteellisesti. Sen jarrutuspito oli jopa testin paras
märällä kelillä, ja rengas kellotti hyviä kierrosaikoja käsittelykokeissa. Se on helppo hallittava myös väistöissä
eikä menetä pitoaan yllättävästi. Apollosta on mahdotonta keksiä suurempaa moitittavaa. Rengas sijoittui kärjen tuntumaan jokaisessa kokeessa.

HYVÄÄ

• Pito märällä ja kuivalla
• Helppo ajettavuus

HYVÄÄ

• Jarrutuspito märällä
• Tasaiset ominaisuudet

HUONOA

HUONOA

va ajettava. Se on harvinaisen
hyvä yhdistelmä pitoa, rauhallista käytöstä ja tarvittaessa tarkkaa ohjautuvuutta ja
suoriutuu rankoistakin väistöistä vakaasti ja varmasti.
Kuivalla kelillä käytös on rauhallista, vaikka pahimpiin kilpailijoihin verrattuna hieman
pitoa puuttuukin. Nokian on
myös mukavan hiljainen, ja
sen vierinvastus on matala.

HYVÄÄ

• Ajettavuus märällä
• Melu ja vierinvastus
HUONOA

Pirelli
Cinturato P7
Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: XB BK N294
Päiväys: 2013 viikko 37
E-hyväksyntä: E3
(Italia)
Valmistusmaa: Italia
Lisätietoa:
www.pirelli.fi
Hinta: 500 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)
■■ PIRELLIN pito on märäl-

lä ja kuivalla hieno, ja lisäksi
se vastustaa vesiliirtoa erinomaisesti. Rengas ohjautuu
nopeasti ja tarkasti, mutta
sen käytös on ääritilanteissa
hieman turhan terävää. Hallinta on kuitenkin hyvän pidon ansiosta helppoa. Pirelli
on hiljainen ja mukava ajettava, mutta sen vierinvastus
on korkea.

HYVÄÄ

• Pito kuivalla asfaltilla
• Vesiliirron vastustuskyky
HUONOA

• Keskinkertainen
vierinvastus

-

• Keskinkertainen
jarrutuspito kuivalla

• Vierinvastus

Yleisarvosana 9,5

Yleisarvosana 9,2

Yleisarvosana 9,2

Yleisarvosana 9,2

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★
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LOPPUARVOSTELU

Michelin
Primacy 3

Dunlop
Sport
BluResponse

Goodyear
EfficientGrip
Performance

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: FT WC 03RX
Päiväys: 2013 viikko 30
E-hyväksyntä: E2
(Ranska)
Valmistusmaa: Saksa
Lisätietoa:
www.michelin.fi
Hinta: 550 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: DM0F H5R
Päiväys: 2013 viikko 36
E-hyväksyntä: E4
(Hollanti)
Valmistusmaa: Saksa
Lisätietoa: www.dunlop.
eu/dunlop_fi/
Hinta: 500 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: NE0F NY1R
Päiväys: 2013 viikko 35
E-hyväksyntä: E13
(Luxemburg)
Valmistusmaa: Saksa
Lisätietoa:
www.goodyear.fi
Hinta: 500 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: 2XRP EX H
Päiväys: 2013 viikko 37
E-hyväksyntä: E4
(Hollanti)
Valmistusmaa: Unkari
Lisätietoa:
www.hankooktire-eu.com
Hinta: 450 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: DVK8
Päiväys: 2013 viikko 35
E-hyväksyntä: E4
(Hollanti)
Valmistusmaa: Hollanti
Lisätietoa:
www.vredestein.com
Hinta: 500 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

■■ MICHELIN on rauhalli-

■■ DUNLOPIN pito on hyvä

■■ GOODYEARIN vierin-

■■ HANKOOK vastustaa

■■ VREDESTEININ jarru-

nen ajettava kaikissa olosuhteissa, ja renkaan pitoa on vaikea saada irtoamaan rajuissakaan väistöissä.Tämä on erinomainen ominaisuus, mutta
toisinaan renkaalta tarvittaisiin myös hieman nopeampaa reagointia ohjaukseen. Jarrutuspito on
hyvä, joskaan ei aivan pahimpien kilpakumppaneiden tasolla. Michelin on
mukava ja hiljainen. Ainoa
puute on korkeintaan keskitasoinen vierinvastus.

HYVÄÄ

• Tasapainoiset
ominaisuudet
• Rauhallinen ajettavuus
kaikilla keleillä
HUONOA

niin märällä kuin kuivallakin asfaltilla. Sen mallinimi viittaa urheilullisuuteen, ja jos sillä tarkoitetaan tarkkaa sekä nopeaa ohjautuvuutta, nimi on
kohdallaan. Käytös on tosin aavistuksen turhankin
terävää, ja takarenkaiden
pito saattaa rajuimmissa
tilanteissa loppua. Dunlop
on hiljainen rengas, ja sen
vierinvastus on harvinaisen alhainen.

HYVÄÄ

vastus oli testin matalin.
Matalan vierinvastuksen
ja märän kelin ominaisuuksin yhdistäminen on
haastava tehtävä, ja siinä Goodyear on onnistunut upeasti. Pito on hyvä,
ja rengas on samalla myös
helppo ja rauhallinen ajettava. Vesiliirtoa Goodyear
vastustaa korkeintaan
keskinkertaisesti, mikä
pudotti loppusijoitusta
muutamalla sijalla.

HYVÄÄ

• Jarrutuspito märällä ja
kuivalla
• Vierinvastus
HUONOA

• Vierinvastus
• Ajettavuus märällä ja
kuivalla
HUONOA

Hankook
Ventus
Prime 2

vesiliirtoa hyvin, ja sen pito on märällä hyvä, joskin
hieman kärkirenkaita huonompi. Ajettavuudeltaan
rengas on märällä kelillä
rauhallinen, mutta pidon
raja on ohut, mikä voi johtaa erityisesti takarenkaiden pidon menetykseen.
Samanlainen käytös toistuu myös kuivalla asfaltilla. Hankook on hiljainen
rengas, mutta sen vierinvastus on korkea.

HYVÄÄ

• Vesiliirron
vastustuskyky
HUONOA

Vredestein
Sportrac 5

tuspito on erinomainen.
Myös sivuttaispito on hyvä mutta astetta jarrutuspitoa heikompi. Renkaalla voi kyllä saavuttaa hyviä kierrosaikoja. Pidon
raja on kapeahko, ja väistöissä takarenkaiden pito
voi irrota turhan helposti.
Kuivalla rengas käyttäytyy loogisesti. Se on myös
hiljainen. Vredestein on
varsin tasapainoinen kokonaisuus vailla suuria
puutteita.

HYVÄÄ

• Jarrutuspito märällä
• Tasaiset ominaisuudet
HUONOA

• Vierinvastus
• Terävä ajettavuus

• Keskinkertainen
vierinvastus

• Terävä ajettavuus

• Keskinkertainen
vesiliirron vastustuskyky

Yleisarvosana 9,0

Yleisarvosana 8,9

Yleisarvosana 8,9

Yleisarvosana 8,8

Yleisarvosana 8,8

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

• Keskinkertainen
vierinvastus
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Barum
Bravuris 3

Landsail
LS288

Toyo
Proxes CF2

BF Goodrich
g-Grip

Hercules
Raptis VR1

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: CP0F W1MW
Päiväys: 2013 viikko 13
E-hyväksyntä: E4
(Hollanti)
Valmistusmaa: Saksa
Lisätietoa:
www.barum-online.com
Hinta: 500 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: ei
DOT: P2PJ A15C
Päiväys: 2013 viikko 14
E-hyväksyntä: E4
(Hollanti)
Valmistusmaa: Kiina
Lisätietoa:
Hinta: 350 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: CX8K
Päiväys: 2013 viikko 33
E-hyväksyntä: E4
(Hollanti)
Valmistusmaa: Japani
Lisätietoa:
www.toyotires.com
Hinta: 450 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: kyllä
Sisä/ulkoreuna: ei
DOT: B5 WC 00NX
Päiväys: 2013 viikko 13
E-hyväksyntä: E2
(Ranska)
Valmistusmaa: Saksa
Lisätietoa:
www.bfgoodrich.fi
Hinta: 450 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

Koko: 205/55 R 16
Nopeusluokka: V
(240 km/h)
Kantavuusluokka: 91
Pyörimissuunta: ei
Sisä/ulkoreuna: kyllä
DOT: JE5F FUR
Päiväys: 2012 viikko 01
E-hyväksyntä: E4
(Hollanti)
Valmistusmaa: Kiina
Lisätietoa:
www.herculestire.com
Hinta: 350 €
(rengassarjan keskimäär.
hinta sis. asennuksen)

■■ BARUM on tasapainoi-

■■ LANDSAIL on uusi tut-

■■ TOYON jarrutuspito on

■■ BF Goodrich on ominai-

■■ HERCULES ei onnistu-

nen rengas. Sen pito on
hieman huippurenkaita heikompi, mutta ajokäytös on kaikissa tilanteissa rauhallista eikä rengas yllätä kuljettajaa äkillisillä pidon menetyksillä.
Kuivalla asfaltilla Barum
on veltto ajettava. Väistöissä se ohjautuu hitaasti
mutta varmasti. Barum on
hiljainen, tienpinnan epätasaisuudet se kyllä tuntee selvästi.

HYVÄÄ

• Kohtuullinen märkäpito
• Rauhallinen ajettavuus
HUONOA

tavuus ja yllätti positiivisesti. Sen jarrutuspito on
märällä suorastaan erinomainen ja sivuttaispitokin kohtuullinen. Väistöissä ja muissa nopeissa tilanteissa renkaan pito on
aluksi hyvä mutta loppuu
turhan terävästi erityisesti
märällä. Rengas on hiljainen ja mukava ajettava, ja
sen vierinvastus on varsin
hyvä. Landsail on kaikkien
aikojen paras kiinalaisrengas testeissämme, ja valmistaja voisi ajo-ominaisuuksia kehittämällä haastaa minkä merkin tahansa.

HYVÄÄ

märällä kohtalainen mutta sivuttaispito heikko.
Renkaalla on vaikea saavuttaa kunniallisia kierrosaikoja renkaan luistaessa hiljaisissakin vauhdeissa. Peruskäytös on
kuitenkin onneksi loogista ja rauhallista, eikä rengas tee mitään yllättävää.
Pitoa vaan puuttuu. Kuivalla tilanne on parempi
ja väistöt sujuvat helposti.
Toyo on hiljainen ja mukava rengas.

HYVÄÄ

• Jarrutuspito märällä
• Melu ja vierinvastus
HUONOA

• Melu ja mukavuus
HUONOA

suuksiltaan harvinaisen
tasainen, mutta valitettavasti sen kaikki ominaisuudet ovat korkeintaan
keskinkertaiset. Rengas
luistaa märällä kelillä herkästi, ja se ohjautuu veltosti väistöissä. Onneksi
käytös on kuitenkin rauhallista. Pitoa vaan puuttuu. BF Goodrich on mukava ajettava, mutta sen
melu on turhan voimakas. Vierinvastus on myös
korkea.

nut oikein missään. Sen
märkäpito on kelvoton, ja
rengas on erityisen vaikea
ajettava. Märällä kelillä
Hercules luistaa jatkuvasti, ja kuivalla takarenkaiden pito irtoaa väistöissä
terävästi. Rengas on myös
meluisa ja epämukava, ja
sen vierinvastus on korkea. Herculeksen suoritus
on esimerkki siitä, millaista laatutasoa kiinalaiset
renkaat voivat pahimmillaan edustaa.

HYVÄÄ

• Tasaiset ominaisuudet
HUONOA

• Mukavuus

• Rauhaton ajettavuus

• Pito märällä
• Ajettavuus märällä

Yleisarvosana 8,6

Yleisarvosana 8,6

Yleisarvosana 8,4

Yleisarvosana 8,2

★★★★

★★★★

★★★★

★★★

HYVÄÄ

HUONOA

• Pito märällä ja kuivalla
• Vierinvastus

• Pito ja ajettavuus
kaikissa olosuhteissa
• Melu ja mukavuus

Yleisarvosana 6,7
-
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