
Renkaiden vierintävastuksella on
merkittävät vaikutukset ajoneuvon

polttoaineen kulutukseen.
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Yhdistelmän kuormaus 

Merkittävimmät vaikuttavat tekijät
vierintävastukseen ovat:

Miten ja miksi? lue lisää alta 



Renkaan runko – materiaalit, ikä ja paino: 
Runko pitää sisällään vöitä, lankoja, sivuvahvikkeet
sekä kumia joka ympäröi kaikki komponentit ja on
vastuussa arviolta 50-65% renkaan
vierintävastuksesta.
Rengas ja sen runko joka on jo valmiiksi alhaisella
vierintävastuksella varustettu, pitää ominaisuutensa
koko käyttöikänsä. Myös silloin kun runko käytetään
uudelleen pinnoituksessa.

Kulutuspinta – Materiaali, ikä ja urasyvyys:
Pintakumi, mukaan lukien kumi joka on
kosketuksissa tiepinnan kanssa on vastuussa 35-
50% vierintävastuksesta. Kun rengas otetaan
käyttöön alkaa renkaan vierinvastus laskemaan.
Suurin aiheuttaja on renkaan kuluminen. 
Kun rengas kuluu, renkaan paino putoaa ja
pyörimiseen kuluvan energian kulutus pienenee.
Renkaan pintakumi jossa on uutena pieni
vierintävastus,
 takaa vielä paremman polttoaine
taloudellisuuden kun rengas kuluu. Pinnoitetut
renkaat käyttäytyvät samoin.

Mikä vaikuttaa kuorma-auton
renkaan vierintävastukseen?



Yhdistelmän kuormaus:
Akselipainot ja renkaiden sijainti
yhdistelmässä vaikuttavat
huomattavasti renkaiden polttoaine
tehokkuuteen. Esimerkiksi
peräkärryn ja ajoneuvon renkaat
käsittää yli 80% koko yhdistelmän
vierintävastuksesta.

Renkaan ilmanpaine: 
Mitä tarkemmin renkaiden
ilmanpaineista pidetään
säännöllisesti huolta, sitä parempi
renkaan vierintävastus on ja sen
myötä polttoainetaloudellisuus
paranee. Oikeilla ilmanpaineilla on
suorat vaikutukset myös
turvallisuuteen.

Renkaan asennuspaikka: Ajoneuvon ja peräkärryn akselistot
vaikuttavat yli 80% renkaan vierintävastukseen yhdistelmässä.
Valitsemalla polttoaine tehokkaimmat renkaat, pystytään
vaikuttamaan yhdistelmän renkaiden vierintävastukseen.
Peräkärryn akseleiden määrä voi vaikuttaa jopa 40% yhdistelmän
kulutukseen.



Renkaan vierintävastus on mittayksikkö, jossa mitataan
renkaan kuluttama energia renkaan pyöriessä alustalla.

Kuorma-autojen renkaissa, vierintävastuksella on
merkittävät vaikutukset ajoneuvon polttoaineen

kulutukseen.
Renkaan pyörimisen vastus mitataan laboratorio

olosuhteissa. Käyttäen todellisia ja ennalta sovittuja
testiparametrejä, luottaen renkaan/ajoneuvon 

valmistajien ja valtion säädöksiin.

Tällä testillä uudet ja pinnoitetut renkaat
voidaan kategorioida vierintävastus
asteikolle, joka tunnetaan nimellä ”Crr”. 
Mitä pienempi Crr , sitä parempi
vierintävastus renkaalla on ja sitä parempi
rengas.
Tutkimukset osoittavat että
vierintävastuksen Crr:n pieneneminen
vaikuttaa todelliseen polttoaineen
kulutukseen. Esimerkiksi 10% pienemmällä
Crr luvulla olevilla renkailla ajoneuvon
polttoaineen kulutus laskee 3%. 
Laskelmissa puhutaan jopa 1000€ säästöistä
per ajoneuvo, per vuosi.
(Laskelmassa käytetty: diesel hinta 1€/litra;
ajoa 160tkm vuodessa; Akselipainot 15
tuhatta kiloa).

EU- säädösten mukaan uusissa renkaissa tulee ilmaista renkaan
polttoaine tehokkuus, joka saadaan testaamalla renkaan

vierintävastus. Vierintävastus-testi on standardisoitu ja se on
voitava jälkikäteen todentaa uudelleen.

 



Oikeilla rengasvalinnoilla,
Pienennät polttoaineen

kulutusta ja säästät selvää
rahaa.

Ja samalla säästät
luontoa, niin helppoa se

on!

KA-Rengas haluaa olla mukana
luomassa puhtaampaa

tulevaisuutta rengas kerrallaan.
Kehitimme tunnetun kumialan
toimijan kanssa ainutlaatuisen
kumiseoksen pinnoitettuihin

renkaisiin. 
 



KA-S1 testattiin saksan
rengaslaboratoriossa ja sai
vierintävastus arvoksi C.

KA-S1 pintaseosta on
saatavilla kuorma-autojen
vetorenkaiksi ja vapaasti
pyöriviksi peräkärryn
renkaiksi.

Tutustu KA-mallistoon
WWW . P I N NO I T T AMO . F I

Lisätiedot antaa:
Avainasiakaspäällikkö
Niko Rajala
044 768 1142
pinnoittamo@karengas.fi

Toimitusjohtaja
Kalle Ojala
044 787 1190
kalle.ojala@karengas.fi


