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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.
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Tracmax on Shandong YongSheng Rubber Group LTD:n valmistama kiinalainen rengasmerkki. 
Merkki tunnetaan maailmanlaajuisesti edullisista laaturenkaistaan. Valikoimaan kuuluu 
henkilöauton, SUV, 4x4, jakeluauton sekä raskaankaluston renkaat.

Yritys on investoinut viime vuosina paljon tutkimus- ja kehitystyöhön ja näin heidän tuotteensa 
vastaavat mahdollisimman hyvin markkinoiden kysyntään.

Ÿ Tracmax renkaiden asiakaskokemukset ovat olleet todella positiivisia.

Yritys lukuina:
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X-PRIVILO TX3X-PRIVILO TX2X-PRIVILO TX1

X-PRIVILO RS01+RADIAL 109 XSPORT F110
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X-PRIVILO M/T RADIAL RF07

TRANSPORTER RF19

X-PRIVILO AT01 X-PRIVILO AT08 X-PRIVILO H/T RF10

RADIAL RF08
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TRANSPORTER RF09
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Poikittaiset viillot 

parantavat pitoa 

erityisesti märällä 

ajettaessa.

Viisi leveää 

vesiuraa estävät 

vesiliirtoa 

erinomaisesti.

Kiinteä lohkot 

keskellä tekevät 

renkaasta erittäin 

vakaan myös 

korkeissa 

nopeuksissa.

Laajempi kulutuspinta 

antaa hyvän otteen 

tiestä vaikeissakin 

olosuhteissa.

Avoimet olkalohkot 

ehkäisevät vesiliirrolta 

ja puhdistavat 

rengasta hyvin, jolloin 

pito säilyy.

Palojen poikittaisviillot 

lisäävät pitoa kaikissa 

olosuhteissa
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