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Korealainen rengasmerkki emo-yhtiötä
Roadstone perustettiin aikoinaan vastaamaan budjettirenkaiden kasvavaan 

kysyntään maailman markkinoilla, ja on siitä lähtien lukeutunut yhdeksi 
kärkimerkeistä tässä kategoriassa.

Merkillä on kaksi tehdasta Koreassa ja yksi Kiinassa. Kiinan yli 500 000m² tehdas 
perustettiin valmistamaan renkaita paikalliseen kysyntään. Autokannan ollessa n.200 

miljoonaa henkilöautoa, kyseessä on yksi maailman suurimmista 
rengasmarkkinoista.

Roadstone teettää tutkimus- ja kehitystyötä globaalisti yhteistyökumppaneidensa 
kanssa mm. Koreassa, Kiinassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Kasvuluvut ovat olleet markkinoiden parhaimpia viime vuosia verrattaessa ja 
Roadstone onkin kasvanut hyvin varteenotettavaksi valmistajaksi rengasalalla. 

Merkkiä myydään jo yli sataan maahan maailmanlaajuisesti. Se tekee kaikkensa 
säilyttääkseen tuotteidensa kilpailukyvyn, sekä panostaa ekologisuuteen ja 

tuotteiden tekniseen kehitykseen kasvaakseen toimijana ja brändinä yhdeksi 
maailman johtavista merkeistä.

Roadstone on osana Nexen Tire Co., Ltd . 



EU- rengasmerkintä

Marraskuusta 2012 alkaen, standardoitu rengasmerkintä tuli voimaan Euroopassa. EU- 
rengasmerkintä kertoo kolmen kriteerin avulla renkaiden ympäristö- ja 
turvallisuusominaisuuksia. Merkinnän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä 
polttoaineen kulutuksen vähentäminen. Merkintä koskee ainoastaan renkaita, jotka on 
valmistettu 1.7.2012 jälkeen.

Polttoainetaloudellisuus
Matalampi vierinvastus säästää polttoainetta ja CO2:ta. Arviointiasteikko on luokasta A luokkaan 
G, poislukien luokka D joka ei ole käytössä. 
Kun arviointi paranee yhden luokan verran, polttoaineensäästö on n. 0,1l / 100km
Märkäpito
Märkäpito on olennaista ajoturvallisuuden kannalta. Suorituskyky on myös asteikolla A-G, 
poislukien luokat D ja G jotka eivät ole tällähetkellä käytössä.
Jarrutusmatkan erotus A- ja F- luokkien välillä voi olla jopa 18 metriä.
Vierintämelu
Renkaiden melupäästö vaikuttaa ajoneuvon kokonaismelutasoon. Mittausarvo kertoo 
ohiajomelun voimakkuuden.
Mitä enemmän merkinnässä on värillisiä pylväitä, sitä äänekkäämmät renkaat on.

Huomioi että nämä kriteerit ovat vain osa renkaiden ominaisuuksia kuvaavista kriteereistä. 
Kun olet hankkimassa renkaita kiinnitä huomiota myös renkaan vesiliirto- ominaisuuksiin, 
käyttöikään, ohjaustarkkuuteen, ajovakauteen, 
jarrutusominaisuuksiin ja kitkarenkaissa niiden talviominaisuuksiin. 

Usein myös kuljettaja huomaa renkaan äänet auton sisälle, siihen vierintämelukriteeri ei anna 
vastausta.
Yleisesti rengasmerkintä koskee: Henkilö-, paketti-, maasturin- ja jakeluauton sekä kuorma-
auton renkaita. Rengasmerkintä ei koske: Nastarenkaita, rata- ja maastorenkaita, vararenkaita 
sekä pinnoitettuja ja museoautojen renkaita.












