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HA-, PA-, SUV- ja 4x4- renkaat

Äärimmäinen suorituskyky ja
yltiömäinen ohjausvaste urheilulliseen ajoon.

Renkaat helposti e-Duo:sta
Tule ostoksille
myynti@rengasduo.fi

RengasDuo Oy on suomalainen rengasalan tukkuliike.
Ammattinamme on varastoida, myydä ja toimittaa henkilö-, paketti- ja kuorma-auton
renkaat asiakkaillemme Suomessa (Vain B2B-myynti alan ammattilaisille). Kattavassa
varastovalikoimassamme on kesä- ja talvirenkaita alkaen budjettiluokasta aina Euroopassa
valmistettuihin korkealuokkaisiin renkaisiin.
Logistiikkakeskuksemme sijaitsee Maskussa. Lisäksi raskaankaluston renkaat varastoidaan
Virolahdella. Tällä hetkellä pystymme varastoimaan tiloissamme asiakkaidemme tarpeisiin
n. 400 000 rengasta. Toimitamme renkaat keskusvarastoltamme nopeasti asiakkaillemme
ympäri Suomea.

Toimitamme:
4 kpl vanteita rahtivapaasti
1-7 kpl ha renkaita Duo sopimusrahdilla
8 kpl renkaita ja sitä isommat tilaukset rahtivapaasti.
ka-renkaat rahtivapaasti 2kpl<
Tarkemmat myynti- ja toimitusehdot asiakkaillemme e-Duosta -> www.rengasduo.fi

Varasto Masku
Henkilö-, paketti- ja SUV-autojen kesä- ja talvirenkaat sekä vanteet.
Kuva Maskun varastolta.

Virolahdelta löytyy lisäksi raskaankaluston varasto.
Maansiirto- ja työkoneiden sekä kuorma-autojen renkaat ja vanteet.

Hankook Tire toimii yhtenä maailman suurimmista renkaan valmistajista ja
tuottaa huippulaadukkaita, innovatiivisia ja erittäin suorituskykyisiä vyörenkaita
henkilöautoihin, SUV-autoihin, maastoautoihin, kevyisiin kuorma-autoihin,
matkailuautoihin, kuorma-autoihin, busseihin ja autourheiluun (rata-ajoon ja
ralleihin).
Hankook investoi jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen tarjotakseen
asiakkailleen aina korkeinta laatua ja pitkälle kehitettyä huipputekniikkaa. Yritys
kehittää ja tuottaa maailmanlaajuisesti viidessä kehityskeskuksessaan ja
kahdeksassa tehtaassaan renkaita, jotka on erityisesti räätälöity alueellisten
markkinoiden vaatimusten ja tarpeiden mukaisiksi.
Yritys työllistää maailmanlaajuisesti 22 000 ihmistä ja toimittaa tuotteitaan yli
180 maahan. Johtavat autonvalmistajat luottavat Hankookin renkaisiin
alkuperäisrenkaina.
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Rengasmerkinnät kuluttajien avuksi
Uusiin merkintöihin sisältyy tietoa renkaiden polttoainetehokkuudesta ja märkäpidosta asteikolla A:sta G:hen
(vastaavanlaista asteikkoa käytetään myös esimerkiksi kodinkoneiden energiamerkinnöissä) sekä renkaiden
aiheuttamasta ulkoisesta melusta desibeleinä.
Myöhemmin on mahdollista lisätä vielä tietoa renkaiden pidosta lumella ja jäällä sekä testausmenetelmien
kehittyessä myös ajokilometreistä ja kulumasta (jälkimmäinen on mikromuovisaasteen lähde).
Merkintöjen on oltava selkeästi asiakkaiden nähtävillä kaikissa tilanteissa, joissa renkaita myydään, ja niihin tulee
sisältyä matkapuhelimella luettava QR-koodi.
EU:n rengasmerkintöjen edut
Rengasmerkintöjen ansiosta kuluttajien on helpompi valita polttoainetehokkaat renkaat, mikä voi johtaa
merkittäviin rahallisiin säästöihin alentuneiden päästöjen lisäksi. Tieturvallisuus paranee, kun renkaiden märkäpito
on parempi, ja liikenteen melu vähenee kuluttajien valitessa vähemmän melua aiheuttavia renkaita.

Kantavuusluokat:
86 = 530 kg
65 = 290 kg
87 = 545 kg
66 = 300 kg
88 = 560 kg
67 = 307 kg
89 = 580 kg
68 = 315 kg
90 = 600 kg
69 = 325 kg
91 = 615 kg
70 = 335 kg
92 = 630 kg
71 = 345 kg
93 = 650 kg
72 = 355 kg
94 = 670 kg
73 = 365 kg
95 = 690 kg
74 = 375 kg
96 = 710 kg
75 = 387 kg
97 = 730 kg
76 = 400 kg
98 = 750 kg
77 = 412 kg
99 = 775 kg
78 = 425 kg
100 = 800 kg
79 = 437 kg
101 = 825 kg
80 = 450 kg
102 = 850 kg
81 = 462 kg
103 = 875 kg
82 = 475 kg
104 = 900 kg
83 = 487 kg
105 = 925 kg
84 = 500 kg
106 = 950 kg
85 = 515 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
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Hankookin uutuus korkean suorituskyvyn renkaisiin.
Yltiömäinen suorituskyky ja ohjattavuus renkaalle on
tuotettu yhteistyössä DTM-kilpasarjan palautteen ja
tutkimustyön pohjalta.
Rengas suoriutuu erinomaisesti niin kuivalla kuin märällä
asfaltilla. Täydellinen valinta vaativaan ajoon.

Ventus S1evo Z (K129) mallin valikoima kesälle 2021:
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Pitoa kaikilla ajoalustoilla. Hankook Dynapro AT2 uutuudella ajat turvallisesti kaikilla teillä, ja
myös niiden ulkopuolella. Mallin ominaisuudet ovat parantuneet kaikilla osa-alueilla
edeltäjäänsä nähden. Vahva rakenne suojaa rengasta hyvin ulkoisilta vaurioilta.
Malli soveltuu myös avolava- ja pakettiautoihin.
Lohkopalojen muotoilu ja sijoittelu antavat
pitoa optimaalisesti joka suuntaan.

Kuvion terävä muotoilu puree
hyvin niin lumella kuin savessa.

Vesiurien porrastettu rakenne vähentää
ajettaessa syntyvää rengasmelua.
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K127 Lippulaivamalli,
Huippu suorituskyky ja
käsiteltävyys. Aramid
vahvistettu rakenne.

K129 Huippu suorituskyky
niin kuiville kuin märille
alustoille. Sopii urheilulliseen
ajoon. Tarkka ohjausvaste.
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K127A Lippulaivamallin SUVversio. Huippu suorituskyky.
Aramid vahvistettu rakenne.

RF10 Suosituin All-Terrrain
rengas vuodesta toiseen.

RF11 Optimaalinen
kokonaisuus kaikkiin
olosuhteisiin.

RT01 Erinomainen
maastorengas terävällä
palapinnalla. mm.kaivokset

RT03 Todellinen
maastorengas kovaan
käyttöön. Esimerkillinen
kaivoskäytössä.
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Vertaus edeltävään
(K117A) malliin
nähden

HSSC (Highly Enriched Synthetic Silica Compound)
Kehitettyjen Silica-yhdisteiden ansiosta renkaan suorituskyky
kaikilla märillä ja kuivilla alustoilla on parantunut merkittävästi.

Korkean suorituskyvyn rengas parhailla ajo-ominaisuuksilla varustettuna.
Renkaan vahvistettu rakenne on valmistettu Aramidi-kuitua* ja muita
markkinoiden parhaimpia materiaaleja hyödyntäen. Uudenlainen
kumiseos yhdistettynä vahvistettuun runkoon mahdollistaa yltiömäisen
käsiteltävyyden ja edistää renkaan kosketuksen pysymistä tiessä koko
leveydeltä myös korkeissa nopeuksissa. Pito on parantunut kaikilla osaalueilla, erityisesti märällä ajettaessa.
*Aramidi on yksi maailman vahvimmista kuiduista. Sitä käytetään vahvuutensa ansiosta
tyypillisesti mm. sotilas- ja lentokonetekniikassa sekä avaruus- ja meriteknologiasssa.

Mallin märkäpito on koosta riippumatta parasta A-luokkaa.

Aramidihybridi-rakenne
Ennaltaehkäisee korkeissa nopeuksissa keskipakovoimasta johtuvaa renkaan halkaisijan kasvua. Rengas pysyy näin tasaisemmin
tienpinnassa kiinni. Kehittyneen rakenteensa ansiosta rengas on suuntavakaampi mutkissa, estäen painopisteen siirtymistä renkaan
laidalta toiselle tiukoissa käännöksissä.

Tavanomainen rengas
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Aramidi-vahvistettu rengas

Lisättyä suorituskykyä ja turvallisuutta arkeesi.
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Kinergy Eco², K435

- Viisas valinta, jolla säästät myös luontoa.

Edeltävä malli K425 oli jo testimenestys.
Kinergy Eco² K435 entistä parempi kaikilla osa-alueilla !

K435 on turvallinen, taloudellinen sekä
ympäristöystävällinen. Uudenlainen pintakuviointi
parantaa otetta tiestä, lisää kilometrikestävyyttä ja
lyhentää jarrutusmatkaa edeltävään K425 malliin
nähden.
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Vallankumoukselliset Nano-mittakaavan piidioksidipartikkelit tarjoavat
erinomaisen polttoainetehokuuden ja jarrutustehon.

Erinomainen kaivoksille.
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Toimistot
- Technopolis Aviapolis, Teknobulevardi 3/5, 01530 Vantaa
- Greenline, Pakkahuoneenkatu 1, 95400 Tornio
Varastot
- Ratatie 1, 21250 Masku
- Vaahterikontie 3, 49900 Virolahti (Raskaankaluston renkaat)

