Talvikuvasto 2020

040 5868 199

RengasDuo Oy on suomalainen rengasalan tukkuliike.
Ammattinamme on varastoida, myydä ja toimittaa henkilö-, paketti- ja kuorma-auton
renkaat asiakkaillemme Suomessa. Kattavassa varastovalikoimassamme on kesä- ja
talvirenkaita alkaen budjettiluokasta aina Euroopassa valmistettuihin korkealuokkaisiin
renkaisiin.
Logistiikkakeskuksemme sijaitsee Maskussa. Tällä hetkellä pystymme varastoimaan
tiloissamme asiakkaidemme tarpeisiin n 400 000 rengasta. Toimitamme renkaat
keskusvarastoltamme nopeasti asiakkaillemme ympäri Suomea.

Kuva Maskun varastosta. Maskun lisäksi varastot löytyvät Torniosta, Lappeenrannasta ja Virolahdelta.

Toimitamme:
4 kpl vanteita rahtivapaasti
1-7 kpl ha renkaita Duo sopimusrahdilla
8 kpl renkaita ja sitä isommat tilaukset rahtivapaasti.
ka-renkaat rahtivapaasti 2kpl<

Nyt uutuutena päivitetty nastamalli
SUV-autoihin. Suurella nastamäärällä!
Turvallisuuden uusi standardi pohjoisen
vaativiin oloihin. Uudenlaista
rengasteknologiaa yhdistettynä
suomalaisella nastalla ja kehitystyöllä,
lopputuloksena lyömätön yhdistelmä
pitoa ja ajettavuutta sinun iloksesi.

Kitkarengasuutuus pakettiautoille!
Renkaassa on sama kumiseosyhdiste kuin
menestyksekkäässä I*Pike RS² -nastarengasmallissa.
Yhdisteen Tg-pitoisuus* on matala, jonka ansiosta
renkaan kimmoisuus ja joustavuus säilyvät todella
matalissakin lämpötiloissa parantaen huomattavasti
jarrutustehoa ja pitoa.
Vyörakenteen uudenlainen ja vahvempi liimaus taas
varmistaa ajovakauden suurilla nopeuksilla ja
painavilla kuormilla.
*Tg-pitoisuus viittaa lasittumislämpötilaan
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Kantavuusluokat:
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg

100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
107 = 975 kg
108 = 1000 kg
109 = 1030 kg
110 = 1060 kg
111 = 1090 kg
112 = 1120 kg
113 = 1150 kg
114 = 1180 kg
115 = 1215 kg
116 = 1250 kg
117 = 1285 kg
118 = 1320 kg
119 = 1360 kg
120 = 1400 kg
121 = 1450 kg
122 = 1500 kg
123 = 1550 kg
124 = 1600 kg
125 = 1650 kg
126 = 1700 kg
127 = 1750 kg
128 = 1800 kg
129 = 1850 kg
130 = 1900 kg
131 = 1950 kg
132 = 2000 kg

Nopeusluokat:
G 90km/h
J 100km/h
K 110km/h
L 120km/h
M 130km/h
N 140km/h
P 150km/h
Q 160km/h
R 170km/h
S 180km/h
T 190km/h
U 200km/h
H 210km/h
V 240km/h
W 270km/h
Y 300km/h
Z(zr) 240km/h

Kuva: Hankook TechnoTrac, IVALO

Hankook avasi helmikuussa 2017 oman eurooppalaisen talvirenkaiden
testauslaitoksensa Suomessa, Technotrac Ivalo (kuva yllä).
Uuden investoinnin myötä Hankook täydentää toimintojaan Euroopassa
vastatakseen entistä paremmin Eurooppalaisten-, sekä eritoten Pohjoismaalaisten
kuluttajien tarpeisiin.
Lähde: hankooktire-mediacenter.com

EU-rengasmerkintä
Standardoidun EU-rengasmerkinnän (alkaen 1.11.2012) tavoitteena on lisätä tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja
ympäristöystävällisyyttä edistämällä turvallisten ja polttoainetaloudellisten sekä hiljaisten renkaiden käyttöä. Uusi
rengasmerkintä tuo kuluttajalle lisätietoa renkaiden ostopäätöksen tekoa varten. Rengaspaineiden tulee olla oikeat ja ne
pitää tarkistaa säännöllisesti, jotta varmistetaan polttoainetehokkuus ja märkäpito. Kuluttajille tulee myös kertoa, että
vaikka nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, on myös muita suorituskykyyn vaikuttavia osatekijöitä.
Polttoainetehokkuus
Luokasta A (taloudellisin)
luokkaan G (epätaloudellisin)
Vierintävastus on yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat ajoneuvon polttoaineen kulutukseen. Mitä pienempi vierintävastus,
sitä vähemmän polttoainetta tarvitaan ajoneuvon liikuttamiseen ja sitä pienemmät ovat CO2 -päästöt.
Henkilöautoissa ero polttoaineen kulutuksessa rengasluokkien A-G välillä voi olla jopa 7,5%* Se tarkoittaa keskimäärin
0.65 litraa per 100 km. Huom.: Hyvä rengashuolto on aivan yhtä tärkeää polttoainetehokkuuden kannalta. Saavutettavat
säästöt riippuvat ajoneuvotyypistä, tieolosuhteista ja ajotavasta.
Märkäpito
Luokasta A (paras märkäpito)
luokkaan G (huonoin märkäpito)
Jarrutusvaste on yksi renkaan tärkeimmistä suorituskykytekijöistä märällä pinnalla ja se on oleellisen tärkeä turvallisuuden
kannalta. Jarrutusvälimatkan eri rengasluokkien A-G välillä voi olla jopa 30 %*. Esimerkiksi 80 km tuntinopeudella
kulkevan henkilöauton jarrutusmatka voi lyhentyä jopa 18 m täydessä jarrutuksessa märissä olosuhteissa. Huom.: Monet
muutkin tekijät vaikuttavat turvallisuuteen märällä ja kuivalla kelillä. Jarrutusmatkat saattavat vaihdella ajoneuvotyypin ja
tieolosuhteiden mukaan.
Ohiajomelu
3 merkintää, luokasta 1 (hiljaisin) luokkaan 3 (meluisin).
Renkaan ohiajomelu mitataan desibeleinä (dB) ja sitä verrataan uusiin
Euroopan ohiajomelutasoihin.
Huom.: Ohiajomelu ja ajoneuvon sisämelu eivät täysin korreloi keskenään.
1 Ääniaalto
= nyt jo 3 dB tulevaa EU:n raja-arvoa pienempi
2 Ääniaaltoa
= nyt jo tulevan EU:n raja-arvon mukainen
3. Ääniaaltoa
= nykyisen EU:n raja-arvon mukainen
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Testimenestyjä
17/2018
9/2018

Henkilöauton nastarenkaat

W401 Erityisesti
pienten kokojen
toimiva nastarengas.

W409 Suosittu
nastarengas
vuodesta toiseen.

W419 Erinomainen
nastarengas pohjoisen
vaativiin oloihin.

W419D Testimenestyjä.
Enemmän nastoja.
vain 205/55-16

4x4/Nasta

SUV nastarenkaat

RW11 Maastureiden
nastarengas. Varmaa
pitoa niin lumella kuin
jäälläkin.

W429 Turvallisuuden
uusi standardi pohjoisen
vaativiin oloihin.

RT03 Maastureiden
karkea ympärivuotinen
rengas. Saatavana
myös nastoitettuna.

W429A Menestyksekkään
nastarengasmallin SUVversio.

Jakeluautojen nastarenkaat
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DW04 Suosittu trailerin,
vaunun, yms. nastarengas.

RW09 Pakettiautojen nastarengas.
Hyvä pito ja ajettavuus.

Henkilöauton kitkarenkaat

W310 Korkean suorituskyvyn
kitkarengas.

W320 Korkean suorituskyvyn
kitkarengas. Entistä parempi
pito ja ajettavuus.

W442 Pitävä kitkarengas
vaihteleviin olosuhteisiin.

W452 Huippu kitkarengas
missä kaksinkertainen
määrä lamelointia
edeltävään malliin nähden.

SUV kitkarenkaat

W605 Suosittu
kitkarengas
vuodesta toiseen.

W606 Erinomainen
kitkarengas pohjoisen
vaativiin oloihin.

W616 Varmaa pitoa
entistä kehittyneemmällä
ja suorituskykyisemmällä
kitkarenkaalla.

4x4 Ympärivuotiset

RF10 Maastureiden
ympärivuotinen rengas
vaihtelevaan maastoon.

RF11 Optimaalinen
kokonaisuus kaikkiin
olosuhteisiin.

RW10 SUV kitka uutuus.
Uusi askel maastureiden
talvipitoon ja
ajettavuuteen.

RW08 Maastureiden
kitkarengas.
Erinomainen pito ja
ajettavuus.

Jakeluautojen kitkarenkaat

RW12 Kitkarengas
RW06 Ammattikuljettajan
pakettiautoille. Parempi
varma valinta.
pito ja jarrutusteho.
Pakettiautojen kitkarengas.

Winter I*pike RS² - W429 NASTA
Suomalaisella nastalla ja kehitystyöllä valmistettu talvirengas jossa
lyömätön yhdistelmä pitoa ja ajettavuutta sinun iloksesi. Uniikki
palakuviointi ”2in1" olkaimilla parantavat talviominaisuuksia
huomattavasti. Uudenlainen nasta jonka pohjalaipassa oleva kolo
vähentää tien iskeytymää renkaaseen nähden.
Verrokkikoossa 205/55r16 yhteensä 190 nastaa.
Nastamäärä vaihtelee koon mukaan.

Testimenestyjä
17/2018
9/2018

Winter I*cept X - RW10 KITKA
SUV ja 4x4 maastureiden erinomainen kitkarengas. Terävä ja vahva Vkuvio antaa mielekkään ajonautinnon ja erinomaisen käytettävyyden
sekä pidon jokapäiväiseen ajoon. ”Imukuppi”-tekniikka estää vesiliirtoon
joutumista ja antaa paremman pidon myös märällä jääalustalla.
Porrastetut urat auttavat pitämään renkaan puhtaana lumesta ja vedestä.
Uudenlainen kumiseos yhdessä optimoidun pintakuvioinnin kanssa
tekevät renkaasta turvallisen valinnan kaikkiin olosuhteisiin.

Winter I*pike RS+ - W419D NASTA
Premium-luokan nastarengas erinomaisilla lumi- ja jääominaisuuksilla
pohjoiseen talveen. Renkaan innovatiiviset ratkaisut näkyvät ja tuntuvat
arkisessa käytössä. Rengas on kehitetty suoriutumaan vaikeissakin
talvisissa olosuhteissa huipputeknisten ominaisuuksiensa avulla ja se
edustaa nykypäivän turvallisuutta, jossa yhdistyvät äärimmäinen pito
sekä ajomukavuus.

Winter I*cept IZ² - W616 KITKA
Erinomaista pitoa jokapäiväiseen käyttöön. Renkaan terävä nuolikuviointi,
tiheä 3D-lamellointi, sahalaitaiset uritukset, ”imukuppi”-tekniikka ja
uudenlainen kumiseos takaavat renkaan hillityn ja varman käytöksen
tiukimmissakin tilanteissa.
Huomattavaa parannusta jokaisella osa-alueella edellisiin malleihin
nähden. Erityisesti pito-ominaisuudet jäällä, kuten ohjattavuus ja jarrutus,
ovat parantuneet merkittävästi.
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Winter i*cept evo², W320

KITKA

Pohjoiseen suunniteltu korkean suorituskyvyn kitkarengas. Parannusta
kaikilla osa-alueilla edeltäjäänsä verrattuna. Optimoitu epäsymmetrinen
pintakuvio kaikkiin talviolosuhteisiin. Erinomainen pito niin jäällä, lumella
kuin sohjossa. 3D lamelointi ja vahvistetut sivut lisäävät ajovakautta.
Renkaan levitetyt olkapäät lisäävät pitoa ja parantavat ajettavuutta.
Lohkojen asettelulla ja leikkauksilla on saavutettu huomattavan hyvä
sivuttaispito.

Winter i*cept RS2, W452

KITKA

Kitkarengas pohjoiseen talveen. Lamelointia lisätty, yli kaksinkertainen
määrä aiempaan malliin nähden. Tiheät ”V”-malliset urat lisäävät pitoa
lumella ja poistavat tehokkaasti veden ja sohjon pois kosketuspinnasta.
Erityiset makroviillot imevät rengasta kiinni jäähän parantaen pitoa ja
ohjattavuutta.

I*Pike RW11

NASTA

Pohjoisen SUV- nastarengas. Uuden kolmiportaisen uran avulla renkaan
kuvio pysyy puhtaana. Renkaan kylkeen on muotoiltu vannesuoja.
Renkaan kuviointi poistaa tehokkaasti veden ja sohjon märillä
tienpinnoilla. Renkaan kulutuspinnan leveyden ansiosta on onnistuttu
lyhentämään jarrutusmatkoja kaikilla tienpinnoilla.

Dynapro i*cept RW08

KITKA

on SUV- kitkarengas, tarkoitettu maastureille ja pakettiautoille. Korkean
suorituskyvyn rengas varustettuna ominaisuuksilla, jotka antavat jopa 9%
lyhyemmän jarrutusmatkan kuin aikaisemmat saman kategorian tuotteet.
Uuden leveämmän kulutuspinnan ansiosta rengas saa paremman otteen
tiestä ja näin ajoneuvon hallittavuus paranee.
Lamellien keskellä olevat kanavat poistavat paremmin veden sohjoisella
ja märällä tienpinnalla. Kuvion palasten sijainti antaa renkaalle enemmän
pitoa ja näin jarrutusominaisuudet paranevat.
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