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Goodyear reCharge -konseptirenkaan räätälöidyt, rengasta 

uudistavat kapselit tekevät renkaan vaihtamisesta helppoa 

Goodyear paljastaa uusimman konseptirenkaansa. 
 

BRYSSEL, 3.3.2020 – Goodyear reCharge on mullistava, itse uudistuva konseptirengas, 

joka voi sopeutua ja muuttua yksilöllisten liikkumistarpeiden mukaan. 

 

”Goodyear haluaa renkaan olevan entistä vahvempi myötävaikuttava tekijä, kun halutaan 

vastata kuluttajien erityisiin liikkumisen tarpeisiin”, sanoo Goodyearin Mike Rytokoski, Vice-

President and Chief Marketing Officer, Goodyear Europe. ”Tämän tavoitteen pohjalta 

lähdimme luomaan konseptirengasta, joka on valmiina tulevaisuuteen, jossa sähköautoilulta 

vaaditaan yksilöllisyyttä ja mukavuutta.” 

 

ReCharge-konseptirenkaassa on useita innovatiivisia ominaisuuksia, joiden perustana on 

kolme pilaria: 

  

Yksilöity 

• ReCharge-konseptin ytimenä on toistuvasti ladattava ja biohajoava pintaseos, joka 

voidaan ladata uudelleen yksittäisillä kapseleilla. Tämä tekee renkaiden 

vaihtamisesta huomattavasti helpompaa. Näiden kapseleiden sisällä on 

erikoisnesteseosta, jonka ansiosta pinta voi uusiutua ja rengas voi ajan mittaan 

sopeutua ilmasto-olosuhteisiin, tieolosuhteisiin tai yksinkertaisesti kuljettajan 

ajotapaan. Tekoälyn avulla voitaisiin luoda kuljettajaprofiili, jonka pohjalta nesteseos 

räätälöitäisiin yksilökohtaiseksi seokseksi.  

 

Kestävä 

● Itse seos valmistettaisiin biologisesta materiaalista ja sitä vahvistettaisiin kuiduilla, 

joiden mallina olisi yksi maailman vahvimmista luonnonmateriaaleista – hämähäkin 

seittilanka. Se tekisi seoksesta sekä äärimmäisen kestävää että sataprosenttisesti 

biohajoavaa. 

 

Helppous  

● Tämä konseptirengas tekisi renkaiden vaihdosta huomattavasti helpompaa toistuvasti 

ladattavien kapselien ansiosta. Lisäksi pintaa tukisi kevyt, ilmaton, korkea ja kapea 

runko. Tämä on kapea, luja, vähän huoltoa vaativa rakenne, jonka ansiosta 

vältettäisiin rengaspaineisiin liittyvät huollot ja renkaan puhkeamiseen liittyvät 

käyttökatkot. 
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”Goodyear reCharge on ilman kompromisseja kehitetty konseptirengas, joka tukee 

yksilöllistä, kestävää ja helppoa sähköautoilua”, sanoo Goodyearin Sebastien Fontaine, Lead 

Designer,Goodyear Innovation Centre Luxembourg. 

Tietoja Goodyearista 

Goodyear on yksi maailman suurimmista rengasvalmistajista. Sillä on noin 63 000 työntekijää ja se valmistaa 
tuotteita 47 tuotantolaitoksessa 21 maassa ympäri maailmaa. Yrityksen kahdessa innovaatiokeskuksessa 
Akronissa Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa ja Colmar-Bergissä Luxemburgissa pyritään kehittämään 
huippuluokan tuotteita ja palveluita, jotka määrittävät alan teknologia- ja suorituskykystandardeja. Lisätietoja 
Goodyearista ja sen tuotteista on osoitteessa www.goodyear.eu. 
 
Lisää kuvia on verkkosivuston uutishuoneessa osoitteessa http://news.goodyear.eu.   

Meitä voi myös seurata Twitterissä tunnuksella @Goodyearpress ja ThinkGoodMobility-ryhmäämme voi liittyä 

LinkedInissä.  

http://www.goodyear.eu/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__news.goodyear.eu&d=DwMFAg&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=_Jhl8g0TQUGX1LlN7N_MmzZJlxVLJ_iUcoQtoJOORBc&m=YtsJk6zwU99Sd_0Y7EiGySn3312M6Y0Ty-vKDTbSbyU&s=bqOsmrA_7vWFxruWuQtYO1fcoLY0Ticeo9wwkneV5As&e=

